รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR)
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีการศึกษา 2562

วันที่รายงาน 26 มิถุนายน 2563
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คำนำ
รายงานการประเมินตนเอง คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย
นำเสนอข้อมูล จากการปฏิบั ติ งานจริง ในระหว่างวันที่ 1 มิ ถุน ายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563 เพื่ อนำเสนอต่ อ
มหาวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลการดำเนิ น งานเหล่ านี้ เกิด จากการดำเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ราชการของคณะครุศาสตร์ และการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ รายงาน
เล่มนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหารคณะ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการดำเนินงาน การติดตาม และการประเมินผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
คณบดีคณะครุศาสตร์
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สารบัญ
หน้า
คำนำ
สารบัญ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ส่วนนำ
1. ชื่อหน่วยงาน ทีต่ ั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
2. ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ นโยบาย และวัตถุประสงค์
3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
4. รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะ
5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
6. จำนวนนักศึกษา
7. จำนวนอาจารย์และบุคลากร
8. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
9. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน
10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทผี่ ่านมา
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.4 ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นหรือปัญหาระดับประเทศ
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.1 การบริการวิชาการต่อสังคม
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1 ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์
ของคณะ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.2 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.4 การพัฒนาครู
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ส่วนที่ 3

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ
การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

ภาคผนวก
คำสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

หน้า
155
155
157
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ชื่อหน่วยงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ตั้ง
เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง
สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตาต่อการศึกษา ของ
กุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพร้อมที่ดินประมาณ 4 ไร่ ให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยา
ลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ปัจจุบันคือ เลขที่ 153 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โดยย้ายนักเรียนฝึกหัดครูและนักเรียนมัธยมศึก ษาตอนปลาย (ม.7-8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารย์ใหญ่คน
แรกคือ อาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ โรงเรียนใช้ชื่อย่อว่า พ เป็นสัญลักษณ์ และสีเขียว เป็นสีประจำโรงเรียน
เนื่องจากเป็นสีประจำวันประสูติของพระองค์
สถานศึกษาแห่งนี้ได้ปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาทั้ง แผนกฝึกหัดครู และแผนกสามัญด้วยดีตลอดมา และได้
พัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพ และคำนำหน้าชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้
1 ตุลาคม 2513
เป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
พ.ศ. 2515
ขยายงานการฝึกหัดครูมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน คือ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ตำบลคลอง
หนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 มีพื้นที่ 294 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ทั้งนี้อาจารย์อวยพร เปล่งวานิช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูเพชรุบรีวิทยาลงกรณ์ในขณะนัน้ ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานล่วงหน้ากับผูว้ ่าราชการจังหวัด
ปทุมธานี (นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์) จึงได้ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แปลงนี้มาเป็นที่ตั้งของสถาบันในปัจจุบัน
14 พฤศจิกายน 2517
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
และสมาคมศิษย์เก่าฯไว้ "ในพระบรมราชูปถัมภ์"
พ.ศ. 2520
เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
14 กุมภาพันธ์ 2535
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ
แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เป็นเหตุให้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
24 มกราคม 2538
ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เรื่ อ ง พ.ร.บ.สถาบั น ราชภั ฏ เป็ น ผลให้ ส ถาบั น ราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง
6 มีนาคม 2538
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ ใช้ ต ราพระราชลั ญ จกรประจำพระองค์ รัช กาลที่ 9 เป็ น ตราสั ญ ลั กษณ์ ป ระจำสถาบั น ราชภัฎ นั บ เป็ น พระมหา
กรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ แก่ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ปีการศึกษา 2543
เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
21 สิงหาคม 2545
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
10 มิถุนายน 2547

พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ า ฯ ทรงลงพระปรมาภิ ไธยใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
พุทธศักราช 2547 ยังผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี" ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547
ปีการศึกษา 2549
เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

จำนวนตัวบ่งชี้

คะแนนประเมินเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ
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16

4.29
5.00
5.00
4.00
5.00
4.67

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
คณะมีการใช้ศักยภาพของอาจารย์ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่บูรณาการกิจกรรมบริการวิชาการกับรายวิชาต่าง ๆ ใน
หลักสูตรเพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่นและการบริการวิชาการยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงส่งเสริม
ให้เกิดสมรรถนะในด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาครู ปลูกฝังความมีจติ อาสา ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
อาจารย์ในคณะครุศาสตร์ได้ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ต้องอาศัยระยะเวลาในการทำ
ความเข้าใจในการทำงานเพื่อการพัฒนาชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต
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ส่วนที่ 1 ส่วนนำ
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
1.1 ชื่อหน่วยงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1.2 ที่ตั้ง
เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
1.3 ประวัติความเป็นมา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกิดขึ้น ในนามของโรงเรียนฝึกหัดครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี ตำบลประแจจีน อำเภอดุสิต ในเนื้อที่ 4 ไร่เศษ ซึ่งเป็นที่ดินส่วนพระองค์
ของสมเด็ จ พระราชปิ ตุ จ ฉาเจ้ า ฟ้ าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุ รีราชสิ ริน ธร โดยได้ โปรดประทานสถานที่ ให้
กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูหญิงขึ้น มีหลักฐานประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน
พ.ศ. 2475
เริ่ม แรกได้เปิ ดสอนในหลักสูต รประกาศนี ยบั ตรครูป ระถมสามั ญ (ป.ป.) โดยย้ ายนั กเรียนฝึ กหั ดครูมาจาก
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ใช้เวลาเรียน 3 ปี ซึ่งได้เปิดสอนหลักสูตรนี้ในปี พ.ศ. 2475–2479 และปี พ.ศ. 2485–2497
โดยที่ในช่วง พ.ศ.2480–2484 กระทรวงศึกษาธิการได้ย้ายนักเรียน(ป.ป.) ไปเรียนที่โรงเรียนสวนสุนันทาลัย (วิทยาลัย
ครูสวนสุนันทา)
พ.ศ. 2489 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) รับนักศึกษาฝึกหัดครูแบบสหศึกษา โดย
ให้นักศึกษาหญิงประจำ นักศึกษาชายเดินเรียน
พ.ศ. 2513 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) เป็นรุ่นแรกในวิชาเอก ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา และในปีนี้เองยังได้จัดโครงการอบรมครูชุด พ.กศ. พ.ม. อสช. อศร.
เพื่อช่วยเพิ่มวุฒิครูให้กับครูไม่มีวุฒิครูมาก่อน เป็นการส่งเสริมวิทยฐานะครู แต่ได้หยุดไปเมื่อปี พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2514 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถมสามั ญ (ป.ป.) ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากประเทศขาด
แคลนครู โดยรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) หรือเทียบเท่า ใช้เวลาเรียน 1 ปี แต่
เปิดได้เพียง 2 รุ่นเท่านั้นในปี พ.ศ. 2514–2515
พ.ศ. 2515 ย้ายนักเรียนฝึกหัดครูทั้งหมดออกมาเรียนที่วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ อำเภอ คลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากเพิ่มปริมาณการรับนักศึกษามากขึ้น และเปิดวิชาเอกเพิ่มขึ้นอีกด้วย คือ เคมี ฟิสิกส์ คหกรรม
ศาสตร์ อนุบาลศึกษา เกษตรศาสตร์ ประถมศึกษาพลศึกษา สุขศึกษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์
ศิลปศึกษา นาฏศิลป์ ดนตรีศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์และสหกรณ์ และในปีนี้ได้เปิดรับนักศึกษาภาคค่ำตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลิตครูให้เพียงพอกับความต้องการโดยเปิดรับในระดับ ป.กศ. และ ป.กศ.ชั้นสูง ใน 5 วิชาเอก
ดั งนี้ ภาษาไทย ภาษาอั งกฤษ คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ และสั งคมศึ กษา และในปี พ.ศ. 2520 เปิ ด วิ ช าเอก
ประวัติศาสตร์และวิชาเอกภูมิศาสตร์ ปี พ.ศ. 2521 เปิดวิชาเอก คหกรรมศาสตร์ เพิ่มเติมอีกในระดับ ป.กศ. ชั้นสูง การ
เปิดภาคค่ำ 2 หลักสูตรนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515-2521 รวม 7 รุ่น ผลิตครูได้ประมาณ 10,000 คน
พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีผลทำให้
วิทยาลัยครูสอนได้ถึงระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2521 ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) เป็นรุ่นแรกโดย เปิด 2 วิชาเอก คือวิทยาศาสตร์
ทั่วไปและสังคมศึกษา ปี
พ.ศ. 2522 เปิดเพิ่มในวิชาเอกเกษตรศาสตร์ พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
รวมเป็น 8 วิชาเอกพ.ศ. 2522 มีโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อคป.) ในหลักสูตร ป.กศ.
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ชั้นสู ง และหลักสู ตรปริญ ญาตรี ทำให้ส ามารถส่งเสริม วิทยฐานะของบุ คลากรทางการศึกษาประจำการให้ สูงขึ้น ได้
มากกว่า 10,000 คน โครงการนี้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2528 ทำได้ รวม 7 รุ่น
พ.ศ. 2523 หยุ ด รับ นั ก เรีย น ป.กศ. แต่ เปิ ด รับ ในหลั กสู ต รปริญ ญาตรี 4 ปี ขึ้ น เป็ น ครั้งแรกในวิ ช าเอก
คณิ ตศาสตร์ ชีววิท ยา ภาษาอังกฤษ และประวัติ ศาสตร์ ปี ต่ อมา เปิ ดสอนเพิ่ มอี กทั้ งระดั บ ปริญ ญาตรี 4 ปี และ
ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ดังนี้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม
ศิลป์ เกษตรศาสตร์ พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ บรรณารักษ์ ศาสตร์
นาฏศิ ลป์ การประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย จิตวิท ยาและการแนะแนว สุขศึกษา และนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
พ.ศ. 2528 หยุดรับนักศึกษาในระดับ ป.กศ. ชั้นสูง ตามนโยบายไม่ต้องการผลิตครูคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี
พ.ศ. 2529 เริ่มโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 ปี
(หลังอนุปริญญา) ใน 10 วิชาเอก คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา นาฏศิลป์ คหกรรมศาสตร์ สุขศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์
พลศึกษา เกษตรศาสตร์ การบริหารโรงเรียน และนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และในปี พ.ศ. 2535 ได้เปิด
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปีเพิ่มในวิชาเอกพลศึกษา คหกรรมศาสตร์ และการประถมศึกษา ส่วนระดับปริญญาตรี 2
ปี (หลังอนุปริญญา) เปิดเพิ่มในวิชาเอก การประถมศึกษา
พ.ศ. 2530 เริ่มโครงการคุรุทายาท ที่ต้องการผู้ที่เรียนเก่ง มีความประพฤติดีและศรัทธาในอาชีพครูมาเป็นครู
ตามความต้องการของของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ รับนักศึกษาจากผู้ที่จบมัธยมปีที่ 6 และผู้
ที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นปีที่ 2 ที่มีผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 90 ขึ้นไปเข้าเรียนในชั้นปีที่ 3 ใน
โครงการนี้ด้วย โดยเปิดในระดับปริญญาตรี 4 ปี ใน 2 วิชาเอก คือ การศึกษาปฐมวัย และการประถมศึกษา
โครงการนี้ ด ำเนิ น มาจนถึง ปั จ จุ บั น ยกเว้ น ในปี พ.ศ. 2534 กรมการฝึ ก หั ด ครูมี น โยบายให้ รับ นั ก ศึ ก ษา
ได้เพียงบางแห่งแล้วให้เรียนอยู่ที่เดียวกันเป็นกลุ่ม แต่ในปี 2535 ได้เปิดรับตามปกติและเพิ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ขึ้นด้วย
และพบว่าโครงการนี้นักศึกษาทุกรุ่นมีผลการเรียนดี มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศ
พ.ศ. 2547 เปิดหลักสูตรครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) โดยสำนักงานสภาสถาบัน
ราชภัฏพัฒนาขึ้นมาจากหลักสูตร 4 ปี เพื่อให้ได้ครูดี ครูเก่ง มีความประพฤติและมีศรัทธาในอาชีพครู มีทุนการศึกษาให้
ใน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งหมด 37 ทุน และ
เปิดสอนโดยไม่มีทุนอีก 2 โปรแกรมวิชาคือ โปรแกรมวิชาภาษาไทย และโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
พ.ศ. 2548 ถึ ง พ.ศ. 2549 เปิ ด หลั ก สู ต รครูก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานระดั บ ปริญ ญาตรี (หลั ก สู ต ร 5 ปี ) ใน
6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
พ.ศ. 2550 เปิ ด หลั ก สู ต รครู ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานระดั บ ปริ ญ ญาตรี (หลั ก สู ต ร 5 ปี ) ใน 4 สาขาวิ ช า
คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จนถึงปีการศึกษา 2555
พ.ศ. 2556 เปิ ด หลั ก สู ต รครู ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานระดั บ ปริ ญ ญาตรี (หลั ก สู ต ร 5 ปี ) ใน 5 สาขาวิ ช า
คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา-วิทยาศาสตร์ทั่วไป และเคมี-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
พ.ศ. 2557 ถึ ง ปี พ.ศ. 2561 เปิ ด หลั ก สู ต รครูก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานระดั บ ปริญ ญาตรี (หลั ก สู ต ร 5ปี ) ใน
9 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา-วิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี-วิทยาศาสตร์
ทั่วไป สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท
2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
พ.ศ. 2562 ปรับ ปรุงหลั กสู ต รครูการศึกษาขั้น พื้ น ฐานระดั บ ปริญ ญาตรี (หลั กสู ต ร 5ปี ) เป็ น หลั กสู ต รครู
การศึกษาขั้น พื้ น ฐานระดับ ปริญ ญาตรี (หลั กสู ตร 4 ปี ) ใน 11 สาขาวิช า คือ สาขาวิช าเคมี และวิท ยาศาสตร์ทั่ วไป
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย
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สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา และระดับปริญญาเอก 1
สาขาวิชา คือ สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารศึกษา

2. ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ นโยบาย และวัตถุประสงค์
2.1 ปรัชญา
“วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี”
2.2 ปณิธาน
“เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง และมั่งคั่งของชุมชน”
2.3 พันธกิจ
1. ยกระดั บ การผลิ ต ครู แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพมนุ ษ ย์ โดยกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ เชิ ง ผลิ ต ภาพ
(Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น และพัฒ นา
องค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และ
ถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒ นธรรม รณรงค์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม
อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาคณะครุศาสตร์
อย่างยั่งยืน
2.4 นโยบาย
2.4.1 นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
- พัฒนาหลักสูตรที่ทนั สมัยและมีความยืดหยุ่นสูง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
- พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ พรอมทั้ งส่ งเสริม และสนั บ สนุ น การไปศึกษาดู งาน ฝกอบรม เข้าร่วมประชุม สัม มนา เพื่ อ ให้
คณาจารย์และบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
- พัฒนาสื่อการสอน เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เพียงพอและมีคุณภาพ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดรูปแบบการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมและยืดหยุ่นโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากบุคคล สถาบัน และชุมชนภายนอก
- พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพ ในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ
2.4.2 นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ มีการจัดกิจกรรมในการพัฒนานั กศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิ แ ห่ งชาติ อย่า งน้ อย 5 ด้ าน ไดแก่ ด้ านคุณ ธรรมจริย ธรรม ด้า นความรู้ ด้ านทั กษะทางปั ญ ญา ด้ านทั กษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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- สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณในสถานประกอบการในรูปแบบสหกิจศึกษาทุกหลักสูตร
- ส่งเสริมกิจกรรมที่ให้นักศึกษาพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ การสร้างนิสัยรักการอ่าน และมีพฤติกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
- จัดให้มีระบบการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนในชั้น
เรียน
2.4.3 นโยบายด้านงานวิจัย
- พัฒนาระบบและกลไกและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทำงานวิจัย เพื่อนำมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
- แสวงหาแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอก
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ
2.4.4 นโยบายด้านการบริการทางวิชาการแกสังคมของศูนย์ศึกษาการพั ฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเน้น
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- สนั บ สนุ น ให้ มี ความร่วมมื อด้ านบริการวิ ช าการเพื่ อ สร้างความเข้ม แข็ง ของชุ ม ชน ทั้ งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
2.4.5 นโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ
- ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน การสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
- ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่หรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ต่อสาธารณชน
2.4.6 นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารและการจัดการภายในองค์กร
- พัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับสถานการณ์
- จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะ
- ยึดหลักการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชนของสถาบันและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่ ง เสริ ม สนั บ ในการจั ด ทำแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น และวางแผนการใช้ เงิ น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตรวจสอบไดรวม ทั้งมีการจัดทำงบประมาณที่สอดคลองกับพันธกิจ ทุกพันธกิจและมีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่าง
เป็นระบบ
- พัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2.4.7 นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
- พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารและการตั ด สิ น ใจตามพั น ธกิจ และสามารถนำมาใช้ในการ
ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพ
- สนับสนุนให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินการ
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2.4.8. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- กำหนดแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- สนับสนุนกิจกรรมการให้ ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการดำเนิน กิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนนำผลการประกันคุณภาพการศึกษามา
ปรับปรุงการทำงาน
- ส่ งเสริม ให้ มี การวิจั ย ด้ า นประกัน คุณ ภาพการศึกษาเพื่ อ นำไปใช้ ป ระโยชน์ ในการพั ฒ นาคณะและ
หน่วยงานอื่น
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงาน
2.5 วัตถุประสงค์
1. สร้างสรรค์งานผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
2. พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
3. สร้างเสริมขีดสมรรถนะในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และนำผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาทางด้าน
การศึกษา แก่ชุมชนและท้องถิ่น
4. เป็ น แหล่ งสำคัญ ในการให้ บ ริการทางวิช าการแก่สั งคมในฐานะที่ เป็ น ผู้น ำทางด้านนวัต กรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของท้องถิ่น
5. เป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาที่สำคัญของท้องถิ่นตลอดจนเป็นองค์กรแห่งความ
พอเพียงมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
3.1 โครงสร้างองค์กร

คณบดี

เลขานุการ
สำนักงานคณบดี

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และประกันคุณภาพ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและ
งานวิจัย

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

3.2 โครงสร้างการบริหาร
คณบดี
คณะครุศาสตร์

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และประกันคุณภาพ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยคณบดี

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

สำนักงานคณบดี

หน่วยงานบริหารทั่วไป

1. งานอำนวยการทั่วไป
2. งานการเงินและพัสดุ
3. งานนโยบายและแผน
4. งานประกันคุณภาพ
5. งานบริการโสตทัศนูปกรณ์
เทคโนโลยีและสารสนเทศ

หน่วยงานพัฒนานักศึกษา

1. งานสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
2. งานบริการแนะแนวและให้
คำปรึกษา
3. งานพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
4. งานสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
5. งานจัดหาทุนการศึกษา
6. งานสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
7. งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงานบริการการศึกษา

1.
2.
3.
4.
5.
6.

งานพัฒนาการเรียนการสอน
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานใบประกอบวิชาชีพครู
งานบริการห้องปฏิบัติการ
งานบริการวิชาการ
งานวิเทศสัมพันธ์

หน่วยงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
1. งานฝึกอบรม
2. งานบริการท้องถิ่นและสังคม
3. งานวิจัยและพัฒนา
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4. รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะ
4.1 รายชื่อผู้บริหาร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
2. รองศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา
3. อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา รักตประจิต
5. นางสาวสายพิน ทาทอง
4.2 คณะกรรมการบริหารคณะ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา รักตประจิต
4. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
6. อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน
7. อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
8. อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ
9. อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขำ
10. อาจารย์อรัญญา มุดและ
11. อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี พรรณหาญ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้
15. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ วราธิพร
16. อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
17. อาจารย์จิตตรี พละกุล
18. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปนา จ้อยเจริญ
20. อาจารย์มณฑา วิริยางกูร
21. อาจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก
22. อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
23. รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
26. อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง
27. รองศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา
28. นางสาวสายพิน ทาทอง
29. นางสมฤดี คัชมาตย์
30. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
31. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส

คณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับ
ปริญญา
ปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร

ป.บัณฑิต

1. เคมีและวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป (4ปี)
2. ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์
ทั่วไป (4ปี)
3. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4ปี)
4. คณิตศาสตร์ (4ปี)
5. คณิตศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4ปี)
6. การศึกษาปฐมวัย (4ปี)
7. ภาษาอังกฤษ (4ปี)
8. ภาษาไทย (4ปี)
9. ภาษาจีน (4ปี)
10. การประถมศึกษา (4ปี)
11. ภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4ปี)
12. สาขาวิชาชีพครู

ปริญญาโท

13. การบริหารการศึกษา

14. หลักสูตรและการสอน
15. นวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา
ปริญญาเอก 16. การบริหารการศึกษา

17. หลักสูตรและการสอน
18. นวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตร

วันที่ สกอ.
ลงนาม
รับทราบ
หลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ปีที่
ปรับปรุง
ล่าสุด
2562
2562

7 มี.ค. 62
7 มี.ค. 62

16 เม.ย. 63
21 มิ.ย. 63

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

2562

7 มี.ค. 62

17 พ.ค. 63

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

2562
2562

7 มี.ค. 62
7 มี.ค. 62

16 เม.ย. 63
15 เม.ย. 63

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

2562
2562
2562
2562
ใหม่ 2562
ใหม่ 2562

7 มี.ค. 62
7 มี.ค. 62
7 มี.ค. 62
7 มี.ค. 62
7 มี.ค. 62
7 มี.ค. 62

15 เม.ย. 63
12 พ.ค. 63
17 เม.ย. 63
12 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63

2562

2 พ.ค. 62

27 ธ.ค. 62

2556 (ปิด)
มติสภาครัง้ ที่
9/2561 วันที่
2 ส.ค. 61
2561

7 ก.พ. 56

28 มิ.ย. 56

8 มี.ค. 61

14 พ.ค. 63

ใหม่ 2562

6 มิ.ย. 62

2556 (ปิด)
มติสภาครัง้ ที่
9/2561 วันที่
2 ส.ค. 61
2561

7 ก.พ. 56

ใหม่ 2562

6 มิ.ย. 62

คุณวุฒิ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต
หลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต
หลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต

8 มี.ค. 61

28 มิ.ย. 56
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6. จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2,024 คน
ปีการศึกษา
2562

ปริญญาตรี
1,769 คน

ป.บัณฑิต
175 คน

ปริญญาโท
14 คน

ปริญญาเอก
29 คน

รวม
1,987 คน

7. จำนวนอาจารย์และบุคลากร
จำนวนอาจารย์
วุฒิการศึกษา
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ (วิชาการ)
พนักงานมหาวิทยาลัย
(วิชาการ)
รวม

จำนวน ต่ำกว่า
ป.ตรี
ป.ตรี
7
60
67

-

-

ป.โท

ตำแหน่งทางวิชาการ
ป.เอก อาจารย์

ผศ.

รศ.

ศ.

1
38

6
22

44

6
12

1
4

-

39

28

44

18

5

-

จำนวนบุคลากร
วุฒิการศึกษา
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ (สนับสนุน)
พนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน)
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

จำนวน ต่ำกว่า
ป.ตรี
1
4
1
1
1
3
6
6
16
7

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

2
1
3
6

1
2
3

-

8. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
8.1 งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณรายได้
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำนวนเงิน
2,609,586 บาท
7,008,314 บาท
9,617,900 บาท
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8.2 อาคารสถานที่
ชื่ออาคาร
อาคารเรียน 6
อาคารเรียน 7
อาคารกิจกรรมนักศึกษาชั้นเดียว
โรงจอดยานพาหนะ

ปีที่ก่อสร้าง (พ.ศ.)
2518
2518
2551
-

9. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน
9.1 เอกลักษณ์
เป็นสถาบันทีน่ ้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 อัตลักษณ์
แต่งกายดี มีความเป็นครู รู้พัฒนา จิตอาสาท้องถิ่น

10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ทบทวนการประเมินตามตัวชี้วัดแผน และโครงการ
ให้ชัดเจน

การตั้งเป้าหมาย ไม่ควรต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกำหนด

ควรมีการนำเสนอแผนและผลการดำเนินงานของ
คณะ เสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ

การดำเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ในปี การศึกษา 2562 คณบดี และคณะผู้บ ริหารกำหนด
แนวทางการทบทวน และติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดใน
แผน และโครงการ โดยให้ ผู้รับ ผิด ชอบรายงานในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 17
มิถุนายน 2562
ในปี การศึกษา 2562 คณบดีและคณะผู้บริหารกำหนด
เป้ า หมายไม่ ต่ ำ กว่ า เกณฑ์ ที่ ก ำหนด และสอดคล้ อ งกั บ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
ในปีการศึกษา 2562 คณบดีและคณะผู้บริหารสนับสนุน
ให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยอยู่ระหว่างส่งผลงาน
เพื่ อ ขอตำแหน่ ง ทางวิ ช าการ จำนวน 4 ท่ า น และได้ รั บ
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 ท่าน
คือ
1.ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ
2.ผศ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์
3.ผศ.นันทิยา รักตประจิต
4.ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ
5.ผศ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง
และได้ รับ ตำแหน่ งทางวิ ช าการเป็ น รองศาสตราจารย์
จำนวน 1 ท่าน คือ รศ.พนิดา ชาตยาภา
ในปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ดำเนินการจัดทำและ
เส น อ แ ผ น งาน โค รงก าร/กิ จ ก รรม โด ย ก ารป ระ ชุ ม
คณ ะกรรมการบ ริ ห ารคณ ะครุ ศ าสตร์ และเสน อต่ อ
มหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา 2562
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
นางบุณยนุช เทียบแสน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ : 02-5293099
โทรศัพท์ : 02-5293099
E-mail : education@vru.ac.th
E-mail : education@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดำเนินงาน
ในปี การศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ มีหลักสูตรที่ มีบั ณ ฑิ ตจบการศึกษาที่ ได้รับ การประเมิน จากผู้ ใช้บั ณ ฑิ ต
จำนวน 14 หลั ก สู ต ร โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ผลรวมของคะแนนประเมิ น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ เท่ากับ 4.68 มีผลการประเมินรายหลักสูตรดังนี้
ชื่อหลักสูตร
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
9) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
10) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
11) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
12) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
13) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
14) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ผลรวมของคะแนนผลการประเมิน
ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน

ค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน
4.84 คะแนน
4.97 คะแนน
4.84 คะแนน
4.84 คะแนน
4.88 คะแนน
4.97 คะแนน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
4.94 คะแนน
4.59 คะแนน
4.00 คะแนน
4.00 คะแนน
4.32 คะแนน
4.32 คะแนน
65.51 คะแนน
4.68 คะแนน

หมายเหตุ
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แสดงวิธีการคำนวณ
65.51
14

= 4.68 คะแนน

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.1
เป้าหมาย 2562
ค่าเฉลี่ย 4.51

ผลการดำเนินงาน
ค่าเฉลี่ย 4.68

คะแนนการประเมินตนเอง
4.68 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
1.1(1)
1.1(2)
1.1(3)
1.1(4)
1.1(5)
1.1(6)
1.1(7)
1.1(8)
1.1(9)
1.1(10)
1.1(11)
1.1(12)
1.1(13)
1.1(14)

ชื่อเอกสาร
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาภาษาไทย
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาภาษาจีน
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาวิชาชีพครู
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

(CAR)
(CAR)
(CAR)
(CAR)
(CAR)
(CAR)
(CAR)
(CAR)
(CAR)
(CAR)
(CAR)
(CAR)
(CAR)
(CAR)
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ : 02-5293099
โทรศัพท์ : 02-5293099
E-mail : education@vru.ac.th
E-mail : education@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)

หมายเหตุ : (ตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพฯ หน้า 77)
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้
อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนั บจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นั บ ณ วัน สิ้น สุด ปี การศึกษาตามประกาศของมหาวิท ยาลัย และนับ ที่
ปฏิบัติงานจริง ไม่นับ อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มี อาจารย์ ประจำทั้ งหมด (ไม่ นั บลาศึกษาต่ อ) จำนวน 62 คน มี อาจารย์ ประจำที่ มี คุ ณวุ ฒิ
ปริญญาเอก จำนวน 28 คน เมื่อคำนวณตามสูตร พบว่า ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ
ร้อยละ 48.57 คะแนนที่ได้เท่ากับ 5 คะแนน มีรายละเอียดอาจารย์ของคณะดังนี้
ข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน
67 คน
5 คน
62 คน
28 คน

1. จำนวนอาจารย์ประจำทัง้ หมด
2. จำนวนอาจารย์ประจำทัง้ หมด (ลาศึกษาต่อ)
3. จำนวนอาจารย์ประจำทัง้ หมด (ไม่นบั ลาศึกษาต่อ)
4. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (ไม่นบั ลาศึกษาต่อ) ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
แสดงวิธีการคำนวณ
1.คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
28
62

2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
45.16
40
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.2
เป้าหมายปี 2562
ผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 35
ร้อยละ 45.16

x 100 = ร้อยละ 45.16

x 5 = 5 คะแนน

คะแนนที่ได้
5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ 1.2
หมายเลขเอกสาร
1.2(1)

ชื่อเอกสาร
รายชื่อคณาจารย์ที่ปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562
ของงานบริหารบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้
1 ดร.สมบัติ
คชสิทธิ์
2 ดร.อรสา
จรูญธรรม
3 ดร.สุชาวดี
เกษมณี
4 ดร.ฐิติพร
พิชญกุล
5 ดร.ช่อเพชร
เบ้าเงิน
6 ดร.เปรมจิตต์
ขจรภัย ลาร์เซ่น
7 ดร.สุวรรณา
โชติสุกานต์
8 ดร.กันต์ฤทัย
คลังพหล
9 ดร.สุวรรณา
จุ้ยทอง
10 ดร.ประยูร
บุญใช้
11 ดร.เรขา
อรัญวงศ์
12 ดร.ชาญชัย
วงศ์สิรสวัสดิ์
13 ดร.อังคนา
กรัณยาธิกุล
14 ดร.ศศิธร
จันทมฤก
15 ดร.เมษา
นวลศรี
16 ดร.ดนุชา
สลีวงศ์
17 ดร.พิทักษ์
นิลนพคุณ
18 ดร.เลอลักษณ์
โอทกานนท์
19 ดร.สุภัชฌาน์
ศรีเอี่ยม
20 ดร.ประพรรธน์
พละชีวะ
21 ดร.กาญจนา
เวชบรรพต
22 ดร.ธนัชพร
บรรเทาใจ
23 ดร.พิมพ์ลักษณ์
มูลโพธิ์
24 ดร.วัสส์พร
จิโรจพันธุ์
25 ดร.นิติกร
อ่อนโยน
26 ดร.แสงดาว
วัฒนาสกุลเกียรติ
27 Dr.Robert
William Larsen
28 Dr.Vanny
Maria Agustina Tiwow
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ : 02-5293099
โทรศัพท์ : 02-5293099
E-mail : education@vru.ac.th
E-mail : education@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)

*หมายเหตุ การนับจำนวนอาจารย์ประจำคณะให้นับ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย และนับที่
ปฏิบัติงานจริง ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มีอาจารย์ประจำทั้งหมด (ไม่นับลาศึกษาต่อ) จำนวน 62 คน มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 23 คน เมื่อคำนวณตามสูตร พบว่า ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ เท่ากับ ร้อยละ 37.10 คะแนนที่ได้เท่ากับ 3.09 คะแนน มีรายละเอียดอาจารย์ของคณะดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน
1. จำนวนอาจารย์ประจำทัง้ หมด
2. จำนวนอาจารย์ประจำทัง้ หมด (ลาศึกษาต่อ)
3. จำนวนอาจารย์ประจำทัง้ หมด (ไม่นบั ลาศึกษาต่อ)
4. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ (ไม่นบั รวมลาศึกษาต่อ)
5. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (ไม่นบั รวมลาศึกษาต่อ)
6. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ)
รวมจำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ(ไม่นบั รวมลาศึกษาต่อ)

จำนวน
67 คน
5 คน
62 คน
18 คน
5 คน
23 คน

แสดงวิธีการคำนวณ
1.คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
23
62

x 100 = ร้อยละ 37.10

2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
37.10

60
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.3
เป้าหมายปี 2562
ผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 60
ร้อยละ 37.10

x 5 = 3.09 คะแนน

คะแนนที่ได้
3.09 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ 1.3
หมายเลขเอกสาร
1.3(1)

ชื่อเอกสาร
รายชื่อคณาจารย์ที่ปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562
ของงานบริหารบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้
1 ดร.สมบัติ
คชสิทธิ์
รองศาสตราจารย์
2 ดร.อรสา
จรูญธรรม
รองศาสตราจารย์
3 ดร.สุชาวดี
เกษมณี
รองศาสตราจารย์
4 Dr.Vanny
Maria Agustina Tiwow รองศาสตราจารย์
5 อ.พนิดา
ชาตยาภา
รองศาสตราจารย์
6 ดร.ฐิติพร
พิชญกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
7 ดร.ช่อเพชร
เบ้าเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
8 ดร.เปรมจิตต์
ขจรภัย ลาร์เซ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
9 ดร.สุวรรณา
โชติสุกานต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
10 ดร.กันต์ฤทัย
คลังพหล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
11 ดร.ประยูร
บุญใช้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
12 ดร.เรขา
อรัญวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
13 ดร.ชาญชัย
วงศ์สิรสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
14 ดร.อังคนา
กรัณยาธิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
15 ดร.ศศิธร
จันทมฤก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
16 ดร.เมษา
นวลศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
17 ดร.ดนุชา
สลีวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
18 ดร.สุวรรณา
จุ้ยทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
19 อ.ชาตรี
พนเจริญสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
20 อ.ธัญวรัตน์
ปิ่นทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
21 อ.ฐาปนา
จ้อยเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
22 อ.จิตเจริญ
ศรขวัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
23 อ.นันทิยา
รักตประจิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ : 02-5293099
โทรศัพท์ : 02-5293099
E-mail : education@vru.ac.th
E-mail : education@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)

หมายเหตุ : (ตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพฯ หน้า 79)
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนำไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการศึกษาที่รับการประเมิน
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มีนักศึกษาระดับปริญ ญาตรี ทั้งหมดในปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,769 คน มีผลงานของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด จำนวน 13 เรื่อง มีผลรวมค่าถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ 4.20 คิดเป็นร้อยละ 0.24 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ค่าน้ำหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

จำนวนเรื่อง
9 เรื่อง
4 เรื่อง
ผลถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 4.20

ผลรวมค่าถ่วงน้ำหนัก
1.80
2.40
-

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่
ข้อมูลพื้นฐาน
คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ค่าน้ำหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

0.20

ปวรวิทย์ กิจสิงห์
นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง

0.20

ทอฝัน ธาระมัตร
สายนภา วงศ์วิศาล

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
1. การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์-ภาษาจีน โรงเรียน
จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ที่มีต่อข้อสอบวิชาความถนัด
ทางภาษาจีน (PAT 7.4)
แหล่งที่เผยแพร่
รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10
“วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่าง
วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. แนวทางการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงสัท
อักษรพินอินเสียงเบาในภาษาจีนของนักศึกษา๕ระ
ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยใช้สื่อ
การฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเบาในรูปแบบ
ออนไลน์
แหล่งที่เผยแพร่
รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

23
ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้ำหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

0.20

วนิดา น้อยเทศ
มณฑา วิริยางกูร

0.20

วรรณิศา แซงสว่าง
สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม

0.20

สมีลา เลาะวิถี
อนันต์ ลากุล

0.20

ณัฐธนากร รักชาติ
มณฑา วิริยางกูร

0.20

ภรทิพย์ สุขสว่าง
นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง

0.20

พรนภา หนุนสุข
ยุภาพร นอกเมือง

0.20

โรจนศักดิ์ แก้วอนันต์
สุชาวดี เกษมณี
ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10
“วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่าง
วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. คำศัพท์พื้นฐานที่มีตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ควรรู้จาก
หนังสือเรียนภาษาพาที และหนังสือเรียนวรรณคดี
ลำนำ ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ
แหล่งที่เผยแพร่
รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10
“วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” สาขาวิชา
ภาษาไทย (ปร.ด.) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่าง
วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏในเรื่องพระ
เวสสันดร
แหล่งที่เผยแพร่
รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10
“วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่าง
วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. การวิเคราะห์ประเภทคำนามในหนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษา
พาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ พหุวิทยาการแห่ง
ภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา วิถีไทย วิถี
อาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 20
ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
6. การพัฒนาแบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่องคำคล้อง
จอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ พหุวิทยาการแห่ง
ภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา วิถีไทย วิถี
อาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 20
ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
7. ความเชื่อ การไหว้ และบทบาทของศาลเจ้าแม่
กวนอิม(มูลนิธิเทียนฟ้า) ที่มีต่อชุมชนชาวไทยเชื้อ
สายจีนในย่านเยาวราช
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ พหุวิทยาการแห่ง
ภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา วิถีไทย วิถี
อาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 20
ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
8. การศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับยันต์แปดทิศเสือ
คาบดาบของจีนที่มีอิทธิพลต่อชุมชนชาวไทยเชื้อ
สายจีนในย่านเยาวราช
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ พหุวิทยาการแห่ง
ภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา วิถีไทย วิถี
อาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 20
ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
9. ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามแบบโสเครติส
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
แหล่งที่เผยแพร่

24
ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้ำหนัก

2

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิช าการระดั บ ชาติ ที่ ไม่ อยู่ ในฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิ ช าการสำหรั บ การเผยแพร่ผ ลงานทางวิช าการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.40

3

4

5

- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับ นานาชาติ ที่ ไม่อ ยู่ในฐานข้อมู ล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิ จารณาวารสารทางวิ ช าการสำหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิช าการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำ
เป็นประกาศให้ทราบเป็ นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น

0.40
0.60

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

ศศิวิมล ไกรสำโรง
นิติกร อ่อนโยน

0.6

มณีรัตน์ แก่นทอง
อรสา จรูญธรรม

0.60

พรพิมล จันทาทอง
อรสา จรูญธรรม
นิติกร อ่อนโยน

0.60

ณัฐพงศ์ พืชภูมิ
นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง

0.80
1.00

1.00

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2
“อุดมศึกษาไทยในยุคดิสรับชั่น การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะของความ
ท้าทาย” วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1. ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานร่วมกั บ
การโค้ ช ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วิท ยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปั ญ หา
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ สาขามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม –
สิงหาคม 2562
2. ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับการชี้แนะที่มีต่อมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการสร้ า งคำอธิ บ ายเชิ ง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ สาขามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม –
สิงหาคม 2562
3. การศึกษามโนทัศน์ท างการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับการโค้ชและจิตตปัญญา
ศึกษา
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ สาขามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม –
สิงหาคม 2562
4. หลักคุณ ธรรมความกตัญ ญูของขงจื๊อที่สะท้อน
ผ่านความเชื่อและพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน
: ก ร ณี ศึ ก ษ า ที่ อ ำ เภ อ ป า ก พ นั ง จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน 2563

25
ที่

ข้อมูลพื้นฐาน
วารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล ระดั บ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบี ยบคณะกรรมการการ
อุดมศึ ก ษา ว่ าด้ว ยหลั กเกณฑ์ ก ารพิ จารณาวารสารทางวิช าการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิช าการรับ ใช้ สังคมที่ ได้รั บ การประเมิ น ผ่า นเกณฑ์ การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ
- ผลงานค้ น พบพั น ธุ์ พื ช พั น ธุ์ สั ตว์ ที่ ค้ น พบใหม่ แ ละได้ รั บ การจด
ทะเบียน
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมิน
ตำแหน่งทางวิชาการ
คุณภาพงานสร้างสรรค์
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
6
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online
7
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
8
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
9
ประเทศ
10
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
11
จำนวนนักศึกษา ป.ตรี ทั้งหมด

ค่าน้ำหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.40
0.60
0.80
1.00
1,769 คน

วิธีการคำนวณ
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทั้งหมดของคณะ ตามสูตร
4.20
x 100 =
ร้อยละ 0.24
1,769

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณ ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
0.24
40

x

5

=

0.03 คะแนน

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.4 (ระดับปริญญาตรี)
เป้าหมาย 2562
ร้อยละ 40

ผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 0.24

คะแนนที่ได้
0.03 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ 1.4 (ระดับปริญญาตรี)
หมายเลขเอกสาร
1.4(1)
1.4(2)
1.4(3)
1.4(4)
1.4(5)
1.4(6)
1.4(7)
1.4(8)
1.4(9)
1.4(10)
1.4(11)
1.4(12)
1.4(13)

ชื่อเอกสาร
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาตรี ของ ปวรวิทย์ กิจสิงห์ นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาตรี ของ ทอฝัน ธาระมัตร สายนภา วงศ์วิศาล
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาตรี ของ วนิดา น้อยเทศ มณฑา วิริยางกูร
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาตรี ของ วรรณิศา แซงสว่าง สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาตรี ของ สมีลา เลาะวิถี อนันต์ ลากุล
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาตรี ของ ณัฐธนากร รักชาติ มณฑา วิริยางกูร
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาตรี ของ ภรทิพย์ สุขสว่าง นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาตรี ของ พรนภา หนุนสุข ยุภาพร นอกเมือง
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาตรี ของ โรจนศักดิ์ แก้วอนันต์ สุชาวดี เกษมณี
ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาตรี ของ ศศิวิมล ไกรสำโรง นิติกร อ่อนโยน
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาตรี ของ มณีรัตน์ แก่นทอง อรสา จรูญธรรม
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาตรี ของ พรพิมล จันทาทอง อรสา จรูญธรรม
นิติกร อ่อนโยน
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาตรี ของ ณัฐพงศ์ พืชภูมิ นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ : 02-5293099
โทรศัพท์ : 02-5293099
E-mail : education@vru.ac.th
E-mail : education@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)

หมายเหตุ : (ตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพฯ หน้า 82)
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนำไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการศึกษาที่รับการประเมิน
3. นักศึกษาทั้งหมด หมายถึง นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่รับการประเมิน
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 17 คน
มีผลงาน จำนวน 22 เรื่อง มีผลรวมค่าถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ 5.20 คิดเป็นร้อยละ 30.59 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าน้ำหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

จำนวนเรื่อง
ผลรวมค่าถ่วงน้ำหนัก
20 เรื่อง
4.00
2 เรื่อง
1.20
รวมผลถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ 5.20

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่
ข้อมูลพื้นฐาน
คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ค่าน้ำหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

0.20

ชุติมาพร เชาวน์ไว
ช่อเพชร เบ้าเงิน
กันต์ฤทัย คลังพหล

0.20

กัญญาวีร์ มหาสนิท
ศักดา สถาพรวจนา
อรสา จรูญธรรม

0.20

กษมา แสนอ่อน
สมบัติ คชสิทธิ์
ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
1. บทความของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา
ศรีทวารวดี ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กันยายน 2562
2. การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดเพื่อ
ตัดสินใจเข้าศึกษาในโรงเรียนเอกชน ระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.)
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา
ศรีทวารวดี ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กันยายน 2562
3. การประเมินความต้องการจำเป็นการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 1

28
ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้ำหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

0.20

นที กอบการนา
ช่อเพชร เบ้าเงิน
เมษา นวลศรี

0.20

นครินศร์ จับจิต
สุวรรณา โชติสุกานต์
อรสา จรูญธรรม

0.20

หยาดอัมรินทร์ ศิริขันธ์
สุวรรณา โชติสุกานต์
อรสา จรูญธรรม

0.20

วรรณา โฉมฉิน
ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
อรสา จรูญธรรม

0.20

ขันทอง ไทยทวี
สุวรรณา โชติสุกานต์
อรสา จรูญธรรม

0.20

อัศวรินทร์ แก่นจันทร์
เลอลักษณ์ โอทกานนท์
ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์

0.20

พิมพ์ใจ พุฒจัตุรัส
ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
อรสา จรูญธรรม

0.20

อมรรัตน์ เตยหอม
สุวรรณา จุ้ยทอง
ฐิติพร พิชญกุล

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา
ศรีทวารวดี ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กันยายน 2562
4. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่
31 สิงหาคม 2562
5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่
31 สิงหาคม 2562
6. ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การของ
สถานศึกษากับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่
31 สิงหาคม 2562
7. การประเมินความต้องการจำเป็นของการ
ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่
31 สิงหาคม 2562
8. การบริหารตามหลักธรรภิบาลกับสุขภาพ
องค์การสถานศึกษา สังกัดสำนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่
9 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
9. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่
9 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
10. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 1
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่
31 สิงหาคม 2562
11. ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อคู่คิด
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการ
คูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 1
มีนาคม 2563
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ค่าน้ำหนัก
0.20

ชื่อ-สกุลนักศึกษา
กานต์วลี อ่ำประเวช
สุวรรณา จุ้ยทอง
ฐิติพร พิชญกุล

0.20

ชนาพร คงชาติ
สุวรรณา จุ้ยทอง
พิทักษ์ นิลนพคุณ

0.20

ปรียานันต์ นวลจันทร์
เรขา อรัญวงศ์
เลอลักษณ์ โอทกานนท์

0.20

ยุวดี ไชยไธสง
สุวรรณา จุ้ยทอง
อังคนา กรัณยาธิกุล

0.20

สถาพร ศักดิ์เหลือง
เรขา อรัญวงศ์
เลอลักษณ์ โอทกานนท์

0.20

สมสมัคร พงษ์ศิริพัฒน์

0.20

อภิญญา อ่อนโว

0.20

Nguyen Thi Lieu

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
12. ผลการใช้คำถามปลายเปิดในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง วันที่ 1 มีนาคม 2563
13. ผลของการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์
ร่วมกับการเรียนการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง วันที่ 1 มีนาคม 2563
14. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็น
ฐานที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563
15. ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพที่มี
ต่อสมรรถนะด้านการงานอาชีพของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง วันที่ 1 มีนาคม 2563
16. การพัฒนาจิตสาธารณะด้วยการจัดการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง วันที่ 1 มีนาคม 2563
17. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษา
ตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 ณ
สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่ง
ประเทศไทย (สพบท.) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
18. การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู้
ความสำเร็จของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์การประกอบอาหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 1
พฤษภาคม 2563
19. การเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น หลังการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์
มาตรฐานภาษาเวียดนามเบื้องต้น
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิช าการระดั บ ชาติ ที่ ไม่ อ ยู่ ในฐานข้อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิช าการสำหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

5

- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับ นานาชาติที่ ไม่ อยู่ ในฐานข้ อมู ล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิ จารณาวารสารทางวิ ช าการสำหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิช าการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำ
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิ จัย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตีพิ ม พ์ ใ น
วารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล ระดั บ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบี ยบคณะกรรมการการ
อุดมศึก ษา ว่าด้ วยหลั กเกณฑ์ ก ารพิ จารณาวารสารทางวิ ชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิช าการรั บ ใช้ สั งคมที่ ได้ รับ การประเมิ น ผ่านเกณฑ์ การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ
- ผลงานค้ น พบพั น ธุ์ พื ช พั น ธุ์ สั ต ว์ ที่ ค้ น พบใหม่ แ ละได้ รั บ การจด
ทะเบียน
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมิน

Thanh Thi Thu

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
20. การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR)
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการฟังภาษา
เวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
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ชื่อ-สกุลนักศึกษา

0.80

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

กัญจน์วิภา ใบกุหลาบ
สุวรรณา จุ้ยทอง
กันต์ฤทัย คลังพหล

วทันยา กฤตติกานนท์
สุวรรณา จุ้ยทอง
กันต์ฤทัย คลังพหล

1. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ที่มีต่อวามสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1. มกราคม –มิถุนายน 2562
2. การศึกษาความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดยการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน
ร่วมกับเทคนิค STAD 6
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1. มกราคม –มิถุนายน 2562
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน
ตำแหน่งทางวิชาการ
คุณภาพงานสร้างสรรค์
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
6
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online
7
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
8
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
9
ประเทศ
10
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
11
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ป.โท ทั้งหมด

ค่าน้ำหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
17 คน

วิธีการคำนวณ
สูตรการคำนวณ
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ตาม
5.20
x 100 =
ร้อยละ 30.59
17
2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณ ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
30.59
40

x

5

=

3.82 คะแนน

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.4 (ระดับปริญญาโท)
เป้าหมาย 2562
ร้อยละ 40

ผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 30.59

คะแนนที่ได้
3.82 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ 1.4 (ระดับปริญญาโท)
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.4(1)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาโท ชุติมาพร เชาวน์ไว ช่อเพชร เบ้าเงิน
กันต์ฤทัย คลังพหล
1.4(2)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาโท กัญญาวีร์ มหาสนิท ศักดา สถาพรวจนา
อรสา จรูญธรรม
1.4(3)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาโท กษมา แสนอ่อน สมบัติ คชสิทธิ์
ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
1.4(4)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาโท นที กอบการนา ช่อเพชร เบ้าเงิน เมษา นวลศรี
1.4(5)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาโท นครินศร์ จับจิต สุวรรณา โชติสุกานต์
อรสา จรูญธรรม
1.4(6)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาโท หยาดอัมรินทร์ ศิริขันธ์ สุวรรณา โชติสุกานต์
อรสา จรูญธรรม
1.4(7)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาโท วรรณา โฉมฉิน ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
อรสา จรูญธรรม
1.4(8)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาโท ขันทอง ไทยทวี สุวรรณา โชติสุกานต์
อรสา จรูญธรรม
1.4(9)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาโท อัศวรินทร์ แก่นจันทร์ เลอลักษณ์ โอทกานนท์ ชาญ
ชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
1.4(10)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาโท พิมพ์ใจ พุฒจัตุรัส ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
อรสา จรูญธรรม
1.4(11)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาโท อมรรัตน์ เตยหอม สุวรรณา จุ้ยทอง
ฐิติพร พิชญกุล
1.4(12)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาโท กานต์วลี อ่ำประเวช สุวรรณา จุ้ยทอง
ฐิติพร พิชญกุล
1.4(13)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาโท ชนาพร คงชาติ สุวรรณา จุ้ยทอง พิทักษ์ นิลนพคุณ
1.4(14)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาโท ปรียานันต์ นวลจันทร์ เรขา อรัญวงศ์
เลอลักษณ์ โอทกานนท์
1.4(15)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาโท ยุวดี ไชยไธสง สุวรรณา จุ้ยทอง
อังคนา กรัณยาธิกุล
1.4(16)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาโท สถาพร ศักดิ์เหลือง เรขา อรัญวงศ์
เลอลักษณ์ โอทกานนท์
1.4(17)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาโท สมสมัคร พงษ์ศิริพฒ
ั น์
1.4(18)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาโทอภิญญา อ่อนโว
1.4(19)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาโท Nguyen Thi Lieu
1.4(20)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาโท Thanh Thi Thu
1.4(21)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาโท กัญจน์วิภา ใบกุหลาบ สุวรรณา จุ้ยทอง
กันต์ฤทัย คลังพหล
1.4(22)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาโท วทันยา กฤตติกานนท์ สุวรรณา จุ้ยทอง
กันต์ฤทัย คลังพหล
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ : 02-5293099
โทรศัพท์ : 02-5293099
E-mail : education@vru.ac.th
E-mail : education@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)

หมายเหตุ : (ตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพฯ หน้า 84)
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนำไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการศึกษาที่รับการประเมิน
3. นักศึกษาทั้งหมด หมายถึง นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่รับการประเมิน
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 6 คน
มีผลงาน จำนวน 13 เรื่อง มีผลรวมค่าถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ 6.00 คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าน้ำหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

จำนวนเรื่อง
5 เรื่อง
7 เรื่อง
1 เรื่อง
ผลถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 6.00

ผลรวมค่าถ่วงน้ำหนัก
1.00
4.20
0.80
-

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่
ข้อมูลพื้นฐาน
คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ค่าน้ำหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

0.20

เอกสิทธิ์ โพธิ์ไชย
สุวรรณา จุ้ยทอง
กันต์ฤทัย คลังพหล
ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์

0.20

ชัชวาล สิงหาทอง
เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
ช่อเพชร เบ้าเงิน
มารุต พัฒผล

0.20

ธงธิภา วันแก้ว
เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
ช่อเพชร เบ้าเงิน

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
1. ผลการใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอน
นาฏศิล ป์ ไทย (โขน) โดยบู รณาการความรู้
ทางกายวิภาคที่มีต่อสมรรถนะทางนาฏศิลป์
ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 1 มีนาคม 2563
2. รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษา
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร วิทยาลัย
สงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ครั้งที่ 2 วันที่ 1
กันยายน 2562
3. คุณลักษณะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา
แหล่งที่เผยแพร่

34
ที่

2

3

ข้อมูลพื้นฐาน

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิช าการระดั บ ชาติ ที่ ไม่ อ ยู่ ในฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิ ช าการสำหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

ค่าน้ำหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา
มารุต พัฒผล

0.20

ตรียพล โฉมไสว
เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
ช่อเพชร เบ้าเงิน
มารุต พัฒผล

0.20

ปัสรินญา ผ่อนแผ้ว
ฐิติพร พิชญกุล
กันต์ฤทัย คลังพหล

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร วิทยาลัย
สงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ครั้งที่ 2 วันที่ 1
กันยายน 2562
4. กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างพลัง
อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา วันที่ 27 มีนาคม 2563
5. ตัวบ่งชี้การทำงานเป็นทีมที่มีสมรรถนะสูง
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต วันที่ 27
มีนาคม 2563

0.40

0.40
0.60

เอกสิทธิ์ โพธิ์ไชย
สุวรรณา จุ้ยทอง
กันต์ฤทัย คลังพหล
ศุภชัย จันทร์สุวรรณ

0.60

ศิรินภา คุ้มจั่น
สุวรรณา จุ้ยทอง
พิทักษ์ นิลนพคุณ
กันต์ฤทัย คลังหพล

0.60

ชัชวาล สิงหาทอง
เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
ช่อเพชร เบ้าเงิน
มารุต พัฒผล

0.60

ธงธิภา วันแก้ว
เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
ช่อเพชร เบ้าเงิน
มารุต พัฒผล

1. การศึกษาองค์ประกอบการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดย
บูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัย
นาฏศิลป
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่
7 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2562 :
163-178
2. การศึก ษาองค์ป ระกอบของรูป แบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเชิงผลิต
ภาพ สาระเศ รษ ฐศาสตร์ ข องนั กเรี ย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่
7 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2562 :
127 - 143
3. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
เครือข่ายความร่วมมือของ สถานศึกษาด้าน
วิชาการของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
แหล่งที่เผยแพร่
Journal of Modern Learning
Development ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2020):
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 : 231-245
4. แนวโน้มผู้นำในอนาคตของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งที่เผยแพร่
Journal of Modern Learning
Development ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2020):
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 : 246-261
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ข้อมูลพื้นฐาน

- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ไม่อ ยู่ในฐานข้อ มูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิ จารณาวารสารทางวิ ช าการสำหรับ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
4
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำ
เป็นประกาศให้ท ราบเป็น การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิ จัย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตีพิ ม พ์ ใ น
วารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล ระดั บ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบี ยบคณะกรรมการการ
อุดมศึก ษา ว่าด้ วยหลั กเกณฑ์ ก ารพิ จารณาวารสารทางวิ ชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิช าการรั บ ใช้สั งคมที่ ได้รั บ การประเมิ น ผ่ านเกณฑ์ การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
5
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ
- ผลงานค้ น พบพั น ธุ์ พื ช พั น ธุ์ สั ตว์ ที่ ค้ น พบใหม่ แ ละได้ รั บ การจด
ทะเบียน
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมิน
ตำแหน่งทางวิชาการ
คุณภาพงานสร้างสรรค์
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
6
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online
7
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
8
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
9
ประเทศ
10
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
11
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ป.เอก ทั้งหมด

ค่าน้ำหนัก
0.60

ชื่อ-สกุลนักศึกษา
ตรียพล โฉมไสว
ศักดา สถาพรวจนา
เนติ เฉลยวาเรศ

0.60

ปัสรินญา ผ่อนแผ้ว
ฐิติพร พิชญกุล
กันต์ฤทัย คลังพหล

0.60

ประทีป ทับโทน
ศักดา สถาพรวจนา
อรสา จรูญธรรม

0.80

อัจฉราภรณ์ ใจก้อนแก้ว
ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
อรสา จรูญธรรม

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
5. การเสริม สร้ างพลั งอำนาจสำหรั บ ครู ใน
ศตวรรษที่ 21
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรม
ท้ อ งถิ่ น ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1 เดื อ นมกราคม กุมภาพันธ์ 2563 : 123 - 136
6. การพัฒนาตัวบ่งชี้การทำงานเป็นทีมที่มี
สมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน
2563
7. การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์การบริหารสถานศึกษาด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน
2563
1. การพั ฒ นาตั ว แบบ ป ระสิ ท ธิ ผ ลของ
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
บัณ ฑิต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิ บู ล
สงคราม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม ธันวาคม 2562 551-565

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
6 คน
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วิธีการคำนวณ
สูตรการคำนวณ
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตาม
6.00
x 100 =
ร้อยละ 100
6
2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณ ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
100
x
5 =
5.00 คะแนน
80
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.4 (ระดับปริญญาเอก)
เป้าหมาย 2562
ผลการดำเนินงาน
คะแนนที่ได้
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ 1.4 (ระดับปริญญาเอก)
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.4(1)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาเอก เอกสิทธิ์ โพธิ์ไชย สุวรรณา จุ้ยทอง
กันต์ฤทัย คลังพหล ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์
1.4(2)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาเอก ชัชวาล สิงหาทอง เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
ช่อเพชร เบ้าเงิน มารุต พัฒผล
1.4(3)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาเอก ธงธิภา วันแก้ว เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
ช่อเพชร เบ้าเงิน มารุต พัฒผล
1.4(4)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาเอก ตรียพล โฉมไสว เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
ช่อเพชร เบ้าเงิน มารุต พัฒผล
1.4(5)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาเอก ปัสรินญา ผ่อนแผ้ว ฐิติพร พิชญกุล
กันต์ฤทัย คลังพหล
1.4(6)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาเอก เอกสิทธิ์ โพธิ์ไชย สุวรรณา จุ้ยทอง
กันต์ฤทัย คลังพหล ศุภชัย จันทร์สุวรรณ
1.4(7)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาเอก ศิรินภา คุ้มจั่น สุวรรณา จุ้ยทอง
พิทักษ์ นิลนพคุณ กันต์ฤทัย คลังหพล
1.4(8)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาเอก ชัชวาล สิงหาทอง เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
ช่อเพชร เบ้าเงิน มารุต พัฒผล
1.4(9)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาเอก ธงธิภา วันแก้ว เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
ช่อเพชร เบ้าเงิน มารุต พัฒผล
1.4(10)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาเอก ตรียพล โฉมไสว ศักดา สถาพรวจนา
เนติ เฉลยวาเรศ
1.4(11)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาเอก ปัสรินญา ผ่อนแผ้ว ฐิติพร พิชญกุล กันต์ฤทัย คลังพหล
1.4(12)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาเอก ประทีป ทับโทน ศักดา สถาพรวจนา
อรสา จรูญธรรม
1.4(13)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับปริญญาเอก อัจฉราภรณ์ ใจก้อนแก้ว ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
อรสา จรูญธรรม

37

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา รักตประจิต ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ : 02-5293099
โทรศัพท์ : 02-5293099
E-mail : education@vru.ac.th
E-mail : education@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดำเนินงาน
 ข้อ 1. จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์มีการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะดังนี้
คณะครุศาสตร์ได้มกี ารดำเนินการในการจัดให้มีบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาภายในคณะโดยดำเนินการดังนี้
1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียนทุกหลักสูตร เพื่อให้อาจารย์ ที่ปรึกษาทำหน้าที่ดูแลนักศึกษา
เกี่ยวกับการเรียนการสอน การวางแผนการลงทะเบียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และดูแลนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้า
ศึกษาจนสำเร็จการศึกษา (เอกสาร 1.5.1(1))
2. มี คู่มื ออาจารย์ ที่ ป รึกษาเป็ น แนวทางให้ อาจารย์ที่ ป รึกษา สามารถนำไปแนะนำนั กศึกษาได้ เช่ น
ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ย เครื่อ งแบบ เครื่อ งหมาย และเครื่ อ งแต่ ง กายของนั ก ศึ ก ษา รวมทั้ ง ประกาศคณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์
(เอกสาร 1.5.1(2))
3. คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โดยนักศึกษาสามารถสืบค้นรายละเอียดได้จากเว็บไซต์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ http://acad.vru.ac.th/pdf-handbook/stude_2562.pdf (เอกสาร 1.5.1(3))
4. มหาวิทยาลัยให้การกำกับดูแลและให้ความสำคัญกับอาจารย์ที่ปรึกษาโดย อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถสืบค้น
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาได้จากเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ (เอกสาร 1.5.1(4))
5. จัดตารางให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในวันพุธช่วงบ่าย เพื่อติดตามให้
คำปรึกษาด้านการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ แก้ปัญหาเพื่ อให้นักศึกษามี
ความสุขตลอดเวลาที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย (เอกสาร 1.5.1(6))
6. มีสมุดบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตของนักศึกษาลงในแบบรายงาน
ผลการปฏิบั ติงานของอาจารย์ที่ ปรึกษาตามปั ญ หาที่พ บเพื่อให้ อาจารย์ที่ ปรึกษาในทุกหลักสูตรนำปั ญ หาที่พ บมา
ประชุมโดยนำข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษา ในกรณีที่ปัญหาของนักศึกษาต้องมีการแก้ไข
ร่วมกับผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษาจะใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาเกี่ยวกับ ครอบครัว/บุคคลที่สามารถติดต่อได้ เพื่อเชิญมา
ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาและบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิต
ของนักศึกษา และบันทึกลงในแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา (เอกสาร 1.5.1(7))
7. จัดห้องให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ บริเวณชั้นล่าง อาคารเรียน 6 และมอบหมายให้
อาจารย์กลุ่มวิชาจิตวิทยาการแนะแนวเป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ให้คำปรึกษา (เอกสาร 1.5.1(8))
เอกสารหลักฐาน
1.5.1(1) คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
1.5.1(2) คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
1.5.1(3) คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
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1.5.1(4)
1.5.1(5)
1.5.1(6)
1.5.1(7)

หน้าเว็บไซต์ (สำนักส่งเสริมวิชาการฯ) http://acad.vru.ac.th/pdf-handbook/stude_2562.
ตารางการให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิต
แบบรายงานการให้คำปรึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องให้คำปรึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์

 ข้อ 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริก าร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ข้อมูลแหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาให้ แก่นั กศึกษา เช่ น ข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องวิชาการ ทุน การศึกษา, ทุน วิจัย บริการจัดหางาน
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์ การรับสมัครงาน การเข้าร่วมโครงการต่างๆทั้ งภายในและภา ยนอก ผ่านบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย/คณะ/ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ /Facebook ของกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์
และ Facebook ของกองพัฒนานักศึกษา และผ่าน e-mail ของอาจารย์แต่ละหลักสูตร (เอกสาร 1.5.2(1) 1.5.2 (2)
1.5.2(3) 1.5.2(4) 1.5.2(5) 1.5.2(6))
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล โดยแจ้งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-mail อาจารย์ทุกหลักสูตร ไลน์กลุ่ม
อาจารย์ที่ดูแลกิจการนักศึกษา ไลน์กลุ่มคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ประธานนักศึกษาทุกหลักสูตร
3. กรณีเร่งด่วนอาจารย์ที่ดูแลกิจการนักศึกษาทุกหลักสูตรหรืออาจารย์ทปี่ รึกษา จัดรวมนักศึกษาทันทีเพื่อชี้แจงรายละเอียด
เอกสารหลักฐาน
1.5.2(1) หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
1.5.2(2) เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ http//edu.vru.ac.th , Facebook กิจการนักศึกษา เครือข่ายศิษย์เก่า
1.5.2(3) บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
1.5.2(4) ป้ายประชาสัมพันธ์คณะ
1.5.2(5) Facebook (กองพัฒนานักศึกษา)
1.5.2(6) e-mail ของอาจารย์แต่ละหลักสูตร
ข้อ 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์ได้ จัดกิจกรรมเตรีย มความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่ อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา โดยจั ด
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและเชิญวิทยากรมาให้
ความรู้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้ อมในการทำงานให้แก่
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 332 คน ดังนี้
1. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 เรื่อง กฎหมายและแนวทางการสอบ
บรรจุครู วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้แลกเปลี่ ยนความคิดเห็น สรุป
ความรู้ ความเข้าใจ จากการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องกฎหมายและแนวทางการสอบบรรจุ โดยคณะครุศาสตร์ได้เรียนเชิญอาจารย์มานิต คณะโต มาเป็นวิทยากรมาให้
ความรู้เรื่องกฎหมายการศึกษาและแนวทางการสอบบรรจุครู เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการนำความรู้ไปเตรียม
สอบบรรจุ/สมัครงาน (เอกสาร 1.5.3(1))
2. การให้ความรู้ เรื่องการขอใบประกอบวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการชีแ้ จงและแจกเอกสาร แนวทางการขอ
ใบประกอบวิชาชีพครูให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในที่ประชุม และในเว็บไซด์ของคณะครุศาสตร์ (เอกสาร 1.5.3(2))
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3. จัดทำเอกสาร (QR Code) ให้นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการสอนในรูปแบบออนไลน์ (เอกสาร 1.5.3(3))
4. การให้ความรู้ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต (เอกสาร 1.5.3(4))
เอกสารหลักฐาน
1.5.3 (1) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
1.5.3 (2) เอกสารการขอใบประกอบวิชาชีพครู
1.5.3 (3) เว็บไซด์คณะครุศาสตร์
1.5.3 (4) เว็บไซด์คณะครุศาสตร์ , แอพพลิเคชั่น LINE (Enrichment VRU)
 ข้อ 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์มีการติดตามผลการดำเนินโครงการทุกไตรมาสและประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ประกอบด้วย
1. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน
คณะครุศาสตร์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และนำผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาจากระบบ CMS
2. ประเมินคุณภาพการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน
3. ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา โดย
ใช้แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน
กระบวนการประเมินคุณภาพ ดังนี้
1. ประชุมหัวหน้าโครงการเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการทุกโครงการตามไตรมาส (เอกสาร 1.5.4(1))
2. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการโดยมีคะแนนการประเมินในแต่ละด้าน ในรอบ
12 เดือน ดังนี้
2.1 ด้านการบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิ ตแก่นักศึกษาในคณะ โดยมีผลคะแนนการ
ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาทุกหลักสูตร ในระบบ CMS ซึ่งได้นำผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน มารวมกันและ
นำมาหาค่าเฉลี่ย มีคะแนน เท่ากับ 4.52 อีกทั้งมีโครงการที่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ , กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา และการบริการห้องให้คำปรึกษา โดย
อาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยา (เอกสาร 1.5.4(2))
2.2 ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นั กศึกษา เมื่ อคณะครุศาสตร์ได้ รับ เอกสารและข้อมู ล ต่ า ง ๆ จากหน่ วยงานที่ เกี่ย วข้อง ผู้ บ ริหารได้
มอบหมายให้ ฝ่ า ยกิ จ การนั กศึ กษาดำเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ ดั ง นี้ 1. บอร์ด ประชาสั ม พั น ธ์
2. เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ 3. เพจกิจการนักศึกษา 4. ไลน์กลุ่มอาจารย์ที่ปรึ กษา 5. ไลน์กลุ่มคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษาทุกหลักสูต ร และส่งผ่าน e-mail ของอาจารย์แต่ ล ะหลักสู ตร เมื่ อสิ้ นปี การศึกษา จึ งมี การประเมิน จาก
แบบสอบถามความพึงพอใจจากนักศึกษาทุกหลักสูตร มีผลคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษา เท่ากับ 4.50 (เอกสาร
1.5.4(3))
2.3 ด้ านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่ อการทำงานเมื่ อสำเร็จการศึกษาแก่นั กศึกษา โดยมี
คะแนนความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา เท่ า กั บ 4.55 ได้ แ ก่ กิ จ กรรมปั จ ฉิ ม นิ เทศนั ก ศึ ก ษาการปฏิ บั ติ ก ารสอนใน
สถานศึกษา 2 เรื่อง กฎหมายและแนวทางการสอบบรรจุครู วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปความรู้ ความเข้าใจ จากการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา และ
เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและแนวทางการสอบบรรจุ โดยคณะครุศาสตร์ได้
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เรียนเชิญอาจารย์มานิต คณะโต มาเป็นวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องกฎหมายการศึกษาและแนวทางการสอบบรรจุครู
เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการนำความรู้ไปเตรียมสอบบรรจุ/สมัครงาน (เอกสาร 1.5.4(4))
3. สรุปผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรอบ
12 เดือนพบว่าคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น
เอกสารหลักฐาน
1.5.4(1) รายงานการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการตามไตรมาส
1.5.4(2) แบบประเมินผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาในระบบ CMS
1.5.4(3) รายงานสรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการให้ข้อมู ลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
1.5.4(4) รายงานสรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จ
การศึกษา
 ข้ อ 5. นำผลการประเมิน จากข้ อ 4 มาปรับ ปรุงพั ฒ นาการให้ บ ริการและการให้ ข้ อมูล เพื่ อส่ งให้ ผ ลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มีการสำรวจความคาดหวังของนักศึกษาในการจัดกิจกรรม 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 2) ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา และ 3) ด้านจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อ
การทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา พบว่า นักศึกษาพึงพอใจกับกิจกรรมที่จัดให้ โดยมีความคาดหวังให้คณะ
ดำเนินการให้ดีขึ้นต่อไปทุกปี โดยมีรายงานผลการประเมินและสรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาใน ที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562
มีการนำผลการประเมินกิจกรรมทั้ง 3 ด้านมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งผลการ
ประเมินให้สูงขึ้นและเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา ดังโครงการที่ได้ดำเนินการ ดังนี้
1) ด้านการบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม
ปฐมนิเทศนั ก ศึก ษา 1. เพื่อให้นักศึกษารับทราบ
ให ม่ ปี ก า ร ศึ ก ษ า กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของ
2562
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
2. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
นักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ให้
เหมาะสมกับคุณลักษณะวิชาชีพ
ครูและทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดี
ต่อกันระหว่างรุ่นน้องกับรุ่นพี่
3. เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพด้าน
การแต่งกายที่เหมาะสม ตามอัต
ลักษณ์ที่ว่า แต่งกายดี มีความ
เป็นครู รู้พัฒนา จิตอาสาท้องถิ่น
4. เพื่อรณรงค์ส่งเสริม ค่านิยม
ด้านความโปร่งใสห่างไกลจากยา
เสพติดทุกชนิด

ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ และได้ทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสูก่ ารสร้าง
ความสมัครสมาน สามัคคีกันในหมู่
คณะ ได้ฝึกความอดทน รู้จกั การ
เสียสละแบ่งปัน สร้างประสบการณ์
และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
และใช้ชีวติ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขในรั้วมหาวิทยาลัยรู้จักการให้
อภัยและการยอมรับผิด เมือ่ ปฏิบัติตน
ผิดกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่คณะครุศาสตร์
และมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ อีกทั้งยัง
เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ และปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อม ได้ทำความรู้จกั
กับเพื่อนใหม่ ผู้ร่วมอุดมการณ์ รักใน
การเป็นผู้สอน “ แม่พิมพ์และพ่อพิมพ์
ของชาติ” อันจะนำไปสูก่ ารเป็นกำลังที่
จะพัฒนาประเทศชาติตอ่ ไป

การนำผลประเมินมาปรับปรุง
ผลจากปีที่ผ่านมา
ด้านการบริการให้คำปรึกษาทาง
วิชาการและการใช้ชีวิตแก่นกั ศึกษาใน
คณะผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศแยกเป็น
สาขาทำให้นกั ศึกษาไม่รู้จกั กัน
ผลการดำเนินงานปีปัจจุบัน
ได้ดำเนินการทำกิจกรรมต่าง ๆ
ร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความ
สมัครสมาน สามัคคีกันในหมู่คณะ
มากขึ้น
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์
5. เพื่อสร้างคุณลักษณะนิสัยด้าน
จิตอาสา ทำกิจกรรมโดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทน อันจะนำไปสู่
หลักการด้านจิตอาสาอย่าง
แท้จริง
6.เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้จัด
กิจกรรมรับน้องอย่างประหยัดใช้
วัสดุอุปกรณ์ ตามทีพ่ ึงจะหาได้
อันจะนำไปสู่แนวทางตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น เพื่อบริการให้คำปรึกษาทาง
อาจารย์ที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาทาง
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษ า วิชาการและการใช้ชีวิตแก่
วิชาการและการใช้ชีวิตแก่นกั ศึกษา
ด้ า นการบริ ก ารให้ นักศึกษาในคณะ
ในคณะตามตาราง บ่ายวันพุธและ
ค ำ ป รึ ก ษ า ท า ง
แก้ปัญหากรณีนักศึกษามาขอรับ
วิช าการและการใช้
การปรึกษา
ชีวิ ต แก่ นั ก ศึ ก ษาใน
คณะ

กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
ระบบกลไกการให้
คำปรึ ก ษ าสำห รั บ
อาจารย์ที่ปรึกษา

1. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษามีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทและความ
จำเป็นของอาจารย์ทปี่ รึกษาในการ
พัฒนานักศึกษาครู
2. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษามี
แนวทางในการให้คำปรึกษาแก่
นักศึกษาในด้าน หลักสูตร ลักษณะ
รายวิชา การเลือกวิชาการ
ลงทะเบียนเรียน วิธีเรียน และการ
วัดผล
3. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษามี
แนวทางในการให้คำปรึกษาแก่
นักศึกษาในด้าน ระเบียบ ข้อบังคับ
ของคณะวิชาของสถาบันรวมทั้ง
บริการและสวัสดิการต่าง ๆ
4. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาพัฒนา
ศักยภาพตนเอง และเกิดความพร้อม
เป็นที่พึ่งของนักศึกษาในการรับฟัง
ปัญหาและให้การปรึกษาแนะนำ
นักศึกษาให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง
ๆ ได้
5. เพื่อให้อาจารย์มีแนวทางในการ
พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ให้เป็น
บุคคลที่สมบรูณ์ทั้งทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ สติปัญญา สังคม
อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ

คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ จำนวน
71 คน เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนาระบบกลไกการให้
คำปรึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน
7 คณะครุศาสตร์ ทั้งนี้คณาจารย์
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทและความ
จำเป็นของอาจารย์ทปี่ รึกษาในการ
พัฒนานักศึกษาครู

การนำผลประเมินมาปรับปรุง

ผลจากปีที่ผ่านมา
1.ควรเพิ่มช่องทางและเพิ่มเวลาในการ
ให้คำปรึกษา
2.ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงานปีปัจจุบัน
1.เพิ่มช่องทางในการให้บริการ เช่น
ห้องให้คำปรึกษา ไลน์ โทรศัพท์
เฟซบุ๊ค และเพิ่มเวลาในการให้
คำปรึกษาหลังเลิกเรียนอีก 1 ชัว่ โมง
2. จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้าน
วิชาการให้กับนักศึกษาฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครู ปี 1 ปี 4 และปี 5
ผลจากปีที่ผ่านมา
คณาจารย์ต้องการได้รับความรู้เรื่อง
การบูลลี่
ผลการดำเนินงานปีปัจจุบัน
เนื่องจากเกิดสถานการณ์ โควิด 19 จึง
จัดข้อมูลความรู้ออนไลน์ เรื่องการบูลลี่
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2) ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม
ก ารให้ ข้ อ มู ลข อ ง เพือ่ ให้นักศึกษาได้รับทราบ
ห น่ ว ย ง า น ที่ ข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ให้ บ ริก าร กิ จ กรรม
พิเศษนอกหลัก สูต ร
แ ห ล่ งงา น ทั้ งเต็ ม
เวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา

ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์
นักศึกษาได้รับทราบข่าวสาร ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์แต่การจัดบริการ
ข้อมูลข่าวสารน้อยและช้าเกินไป

การนำผลประเมินมาปรับปรุง
ผลจากปีที่ผ่านมา
การจัดบริการข้อมูลข่าวสารน้อยและ
ช้าเกินไป
ผลการดำเนินงานปีปัจจุบัน
1.เพิ่มการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร
ผ่าน เพจของนักศึกษาโดยตรง
2. อาจารย์ในหลักสูตรรวมนักศึกษา
ประชุมทันที

3) ด้านจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
เตรี ย มความพร้ อ ม
เพื่ อ การทำงานเมื่ อ
สำเร็จ การศึ ก ษาแก่
นักศึกษา

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม
เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา

ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์
คณะดำเนินการอบรมให้ความรู้ใน
โครงการปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษา
มีความพร้อมเพื่อการทำงาน

การนำผลประเมินมาปรับปรุง
ผลจากปีที่ผ่านมา
1. เนื้อหาการอบรมควรเป็นเรื่องของ
การเตรียมสอบบรรจุและการทำงาน
2. เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไม่มีเวลาใน
การเข้ามาอบรมที่มหาวิทยาลัย ควรมี
การอบรมออนไลน์หรือส่งความรู้ใน
ช่องทางอื่น
ผลการดำเนินงานปีปัจจุบัน
1. จัดอบรมการเตรียมความพร้อมใน
การสอบบรรจุ
2. จัดรวบรวมข้อมูลความรู้ผ่านสื่อ
ออนไลน์

คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ดูแลนักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจ
และรับทราบผลการประเมิน ดังนี้
1.ด้านการบริการและการให้ ข้อมู ล เพื่อให้อาจารย์ที่ ปรึกษา และอาจารย์ที่ ดูแลนั กศึกษาพั ฒ นาและ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติของตนเอง ทำให้คะแนนด้านการบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน
คณะสูงขึ้น
2.ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นั กศึ กษา พบว่า การจั ด บริการข้อมู ล ข่า วสารน้ อยและช้ าเกิน ไป โดยที่ ป ระชุ ม มี ข้อเสนอแนะให้ เพิ่ ม การ
จัดบริการข้อมูลข่าวสาร ผ่านเพจของนักศึกษาโดยตรง ผ่านประธานสายชั้นแต่ละหลักสูตร และในกรณีเร่งด่วนให้
อาจารย์ในหลักสูตรรวมนักศึกษาประชุมทันที ทำให้มีผลคะแนนสูงขึ้น
3.ด้านจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาพบว่านักศึกษามี
ความต้องการในเนื้อหาการอบรมควรเป็นเรื่องของการเตรียมสอบบรรจุและการทำงาน และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
ไม่มีเวลาในการเข้ามาอบรมที่มหาวิทยาลัย ควรมีการอบรมออนไลน์หรือส่งความรู้ในช่องทางอื่น โดยที่ประชุมมี
ข้อเสนอแนะให้จัดอบรมในหัวข้อการเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุทำให้มีคะแนนสูงขึ้น
เอกสารหลักฐาน
1.5.5(1) แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
1.5.5(2) เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ http//edu.vru.ac.th , Facebook กิจการนักศึกษา เครือข่ายศิษย์เก่า
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 ข้อ 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการประกอบวิชาชีพครู เนื่องจากปัจจุบันมี การเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยี สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อให้นักศึกษาวิชาชีพครูที่จบการศึกษาไปแล้วสามารถปรับตัวและ
รู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จำเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้และต่อยอดความรู้ จึง จัดให้มีการให้ข้อมูล
และความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ความรู้ด้านวิชาชีพครู
- จัดอบรมให้ความรู้ศิษย์เก่าโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สำหรับศิษย์เก่าที่ได้รับทุนครูพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น วั น ที่ 20-22 สิ ง หาคม 2562 ณ โรงแรมกรุง ศรีรี ฟ เวอร์ จ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ระยะการเข้ า สู่ วิ ช าชี พ
(Induction Period) รุ่นที่ 3 (เอกสาร 1.5.6(1))
- จัดอบรมให้ความรู้ศิษย์เก่าโครงการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคกลางตอนบน
สำหรับศิษย์เก่าที่ได้รับทุนครูพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นที่ 2 วันที่ 22 -23 สิงหาคม
2562 ณ โรงแรมกรุงศรีรีฟเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา (เอกสาร 1.5.6(2))
- ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับศิษย์เก่าที่สนใจ ผ่านเพจศิษย์เก่าครูครุ
ศาสตร์ ไลน์กลุ่มศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์และไลน์กลุ่มอาจารย์ที่ดูแลกิจการนักศึกษาทุกหลักสูตร
- จัดการอบรมออนไลน์ เรื่องการปรับวิธีการเรียน เปลี่ยนวิธีการสอนในรูปแบบออนไลน์
นอกจากการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ทางด้านวิชาชีพครูแล้ว คณะครุศาสตร์ยังเล็งเห็นถึง
ความสำคัญในการเพิ่มความรู้ทศี่ ิษย์เก่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอื่น ดังนี้
ความรู้ด้านอื่น ๆ
คณะครุศาสตร์จัดอบรมให้ความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพอื่น โดยผ่านทางเว็บไซต์ของ
คณะ เพจชมรมศิษย์เก่าครูครุศาสตร์ ไลน์กลุ่มชมรมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์และแนะนำ เว็บไซต์สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได้แก่ โครงการโอท็อป เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา, โครงการสตาร์ทอัพ เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
และโครงการฝึกอาชีพ เว็บไซต์สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ (สสร.)
เอกสารหลักฐาน
1.5.6(1) รายงานผลการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 1 กรกฎาคม 2562-30 กันยายน 2562 ณ
โรงแรมกรุงศรีรีฟเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นที่ 3
1.5.6(2) รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ระยะ
การเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562-30 กันยายน 2562 ณ โรงแรมกรุงศรีรีฟเวอร์
จ.พระนครศรีอยุธยา
1.5.6(3) เว็บ ไซต์คณะครุศาสตร์ http//edu.vru.ac.th , Facebook กิจการนักศึกษา เครือข่ายศิษย์ เก่า เว็บ ไซต์
สถาบันวิจัยและพัฒนา เว็บไซต์สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.5
เป้าหมายปี 2562
6 ข้อ

ผลการดำเนินงาน
6 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา รักตประจิต ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ : 02-5293099
โทรศัพท์ : 02-5293099
E-mail : education@vru.ac.th
E-mail : education@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดำเนินงาน
 ข้อ 1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์ จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น และของคณะครุศาสตร์ ได้แก่ แต่งกายดี
มีความเป็นครู รู้พัฒนา จิตอาสาท้องถิ่น โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม ตั้งแต่การวาง
แผนการดำเนินงาน การลงมือปฏิบัติ การประเมินผล และการปรับปรุงแผน โดยจัดประชุมคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษาประกอบด้วย คณาจารย์ที่ดูแลนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา มีส่วนร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผน
โครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ให้สอดคล้องกับ อัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และของคณะครุศาสตร์
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 6 ด้าน และจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้อง
ช่วยเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม
อารมณ์ ร่างกายและมีคุณธรรมจริยธรรม
วัตถุประสงค์ของแผน
KPI
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ และสอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ของ คุณวุฒิแห่งชาติ 6 ด้าน ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะ
มหาวิทยาลัย ของคณะครุศาสตร์ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทางปัญญา ความสำคัญระหว่างบุคคล วิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสาร
การใช้เทคโนโลยี และทักษะการจัดการเรีย นรู้ สอดคล้อ งกับอั ต
ลัก ษณ์ บั ณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค์ ข องมหาวิท ยาลัย บั ณ ฑิ ต จิ ตอาสา
พัฒนาท้องถิ่น และของคณะครุศาสตร์ แต่งกายดี มีความเป็นครู
รู้พัฒนา จิตอาสาท้องถิ่น
1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและเข้าร่วมโครงการ
2. ร้อยละ 80 ของความสำเร็จการดำเนินการบรรลุเป้าหมาย
2. เพื่อ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนิน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตใน
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา
ศตวรรษที่ 21 ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา ได้ แ ก่ ทั ก ษะการเรี ย นรู้ แ ละ
นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ
1.ร้อยละ80 ของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและเข้าร่วมโครงการ
2. ร้อยละ 80 ของความสำเร็จการดำเนินการบรรลุเป้าหมาย

เอกสารหลักฐาน
1.6.1(1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562
1.6.1(2) คำสั่งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
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 ข้อ 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะ
ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณ ลักษณะบั ณ ฑิ ตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ต ามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิ แ ห่ งชาติ 6 ประการ และกิจกรรมที่ จั ด ช่ วยเสริม สร้างทั กษะที่ จำเป็ น ต่ อการดำเนิ น ชีวิ ต ในศตวรรษที่ 21
ประกอบด้วย 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ทักษะการจัดการ
เรีย นรู้และจัด ทำแผนการจัด กิจ กรรมที่ ส่งเสริม ทั กษะการเรีย นรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ 3R และ 8C ได้ แก่ 3R คื อ
Reading (อ่านออก) , Writing (เขียนได้) , Arithmatics (มี ทั กษะในการคำนวณ) 8C คือ Critical Thinking and
Problem Solving มี ทั กษะในการคิด วิ เคราะห์ การคิ ด อย่ างมี วิ จ ารณญาณ และแก้ ไขปั ญ หาได้ Creativity and
Innovation คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม Collaboration Teamwork and Leadership ความร่วมมือ การ
ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ Communication Information and Media Literacy ทักษะในการสื่อสาร และการ
รู้เท่ า ทั น สื่ อ Cross-cultural Understanding ความเข้ า ใจความแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรม กระบวนการคิ ด ข้ า ม
วัฒนธรรม Computing and ICT Literacy ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ซึ่งเยาวชนในยุค
ปัจจุบันมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอย่างมากหรือเป็น Native Digital ส่วนคนรุ่นเก่าหรือผู้สูงอายุ
เปรียบเสมือนเป็น Immigrant Digital แต่เราต้องไม่อายที่จะเรียนรู้แม้ว่าจะสูงอายุแล้วก็ตาม Career and Learning
Skills ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ Compassion มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะ
พื้นฐานสำคัญของทักษะขั้นต้นทั้งหมด และเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นต้องมี
คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 6 ด้าน ดังนี้
กิจกรรม

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2562





















กิจกรรมสายใยรักกีฬาเฟรชชี่ ครุศาสตร์
สัมพันธ์ 2562
กิ จ ก ร ร ม มุ ทิ ต า จิ ต แ ก่ อ า จ า ร ย์ ผู้
เกษียณอายุ 2562
กิจกรรมวันไหว้ครู 2562
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 2562
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง
กิจกรรมทำบุญคณะครุศาสตร์ ประจำปี
2563 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์
กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยสู่
อาเซียน
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 16
กิ จ กรรมเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการฝ่ า ย
กิจการนักศึกษาชุดใหม่ ประจำปี 2563
กิจกรรมพัฒนาศิษ ย์เก่าคณะครุศาสตร์
2562



วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
สื่อสาร การ
ใช้เทคโนโลยี































































ทักษะ
การ
จัดการ
เรียนรู้
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กิจกรรม
กิ จ กรรมพั ฒ นาระบบกลไกการให้
คำปรึ ก ษาสำหรั บ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
2562
กิ จ กรรมอบ รมป ระกั น คุ ณ ภาพ แก่
นั ก ศึ ก ษ า PDCA ใ น วั น ที่ 25
พฤศจิกายน 2562
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในวันที่
4 ธั น ว า ค ม 2 5 6 2
ณ มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ (กองพั ฒ นา
นักศึกษา)
กิ จ ก ร รม ป ฐ ม นิ เท ศ นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1
กิจ กรรมสัม มนากลางภาคนัก ศึก ษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1
กิจ กรรมปั จ ฉิ ม นิ เทศฝึก ประสบการณ์
วิชาชีพครู 1
กิ จ ก ร รม ป ฐ ม นิ เท ศ นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2
กิจ กรรมสัม มนากลางภาคนัก ศึก ษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 2

คุณธรรม
จริยธรรม

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
สื่อสาร การ
ใช้เทคโนโลยี

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล





















































































ทักษะ
การ
จัดการ
เรียนรู้
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คณะครุศาสตร์ มีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ 3R และ 8C ดังนี้








































































Leadership and social responsibility









Accountability and productivity






















Social and cross - cultural



ทักษะชีวิตและอาชีพ

Initiative and self - direction

ICT Literacy

Media literacy

Information literacy

Communication and collaboration

ทักษะสารสนเทศ สื่อ
เทคโนโลยี

Adaptability and flexibility

กิ จ กรรมปฐมนิ เทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ ปี
2562
กิ จ กรรมสายใยรั ก กี ฬ าเฟรชชี่ ครุ
ศาสตร์สัมพันธ์ 2562
กิ จ ก รรม มุ ทิ ตาจิ ตแ ก่ อ าจ ารย์ ผู้
เกษียณอายุ 2562
กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
2562
กิจกรรมสืบ สานวัฒ นธรรมประเพณี
ลอยกระทง
กิจกรรมทำบุญคณะครุศาสตร์
ประจำปี 2563 ณ ลานวัฒนธรรม
คณะครุศาสตร์
กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยสู่
อาเซียน
กิ จ ก ร ร ม แ ข่ ง ขั น กี ฬ า ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยเจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 16
กิจ กรรมเลือ กตั้งคณะกรรมการฝ่า ย
กิ จ การนั ก ศึ ก ษาชุ ด ใหม่ ประจำปี
2563
กิ จ กรรมพั ฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า คณ ะครุ
ศาสตร์ 2562
กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการให้
คำปรึกษาสำหรับอาจารย์ทปี่ รึกษา
2562
กิจกรรมอบรมประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา PDCA ในวันที่ 25
พฤศจิกายน 2562
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ใน
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
กิ จ ก รรมป ฐมนิ เท ศนั ก ศึ ก ษ าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1

Innovation and creativity

ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม

Critical thinking and problem

กิจกรรม
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Leadership and social responsibility



Accountability and productivity

Adaptability and flexibility



Social and cross - cultural

ICT Literacy



Initiative and self - direction

Media literacy

ทักษะชีวิตและอาชีพ

Information literacy

Communication and collaboration

ทักษะสารสนเทศ สื่อ
เทคโนโลยี

Innovation and creativity

กิจกรรมสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 1
กิ จ ก รรมป ฐมนิ เท ศนั ก ศึ ก ษ าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2
กิจกรรมสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 2

ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม

Critical thinking and problem

กิจกรรม

เอกสารหลักฐาน
1.6.2(1) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ฯ
1.6.2(2) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสายใยรักกีฬาเฟรชชี่ ครุศาสตร์สัมพันธ์ 2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรง
ยิมเนเซี่ยม 1
1.6.2(3) รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุ 2562 วันพุธที่ 18 กันยายน2562
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ฯ
1.6.2(4) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู 2562 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
ชั้น5 อาคาร 100 ปี
1.6.2(5) รายงานผลการดำเนิน กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 2562 วันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2562 ณ
วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
1.6.2(6) ภาพถ่ายกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 2562 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
1.6.2(7) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน ประจำปี 2563 วันที่ 16 มกราคม 2563
ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์
1.6.2(8) รายงานผลการดำเนิ น กิจกรรมทำบุ ญ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2563 วัน ที่ 16 มกราคม 2563 ณ ลาน
วัฒนธรรม คณะครุศาสตร์
1.6.2(9) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์”ครั้งที่16
ระหว่างวันที่ 13 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
1.6.2(10) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาชุดใหม่ ประจำปี 2563 วันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานวัฒนธรรม
1.6.2(11)รายงานผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ 2562
1.6.2(12)รายงานผลการดำเนินกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา 2562
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 ข้อ 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา เพื่อเป็นการสร้าง
เครือข่ายภายในสถาบัน และเพิ่มพูนความรู้ทักษะเกี่ยวกับระบบกลไกการประกันคุณภาพ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของ
นักศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (1.6.3(1)) จึงส่งผลให้นักศึกษามีความรู้และ
ทักษะในการประกันคุณภาพ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเขียนโครงการและดำเนินโครงการตามกระบวนการ
ประกันคุณภาพตามระบบกลไกประกันคุณภาพ เช่น การเขียนโครงการของบประมาณของชมรม การเขียนโครงการ
ดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเขียนโครงการพัฒนาผู้เรียน การเขียนโครงการพัฒนาสถานศึกษา โดยผ่านโครงการ
การอบรมของมหาวิทยาลัยและการเรียนในรายวิชา ดังนี้
1. ดำเนินการให้ ประธานนักศึกษาและคณะกรรมการกิจการนักศึกษา เข้าร่วมกิจ กรรม ให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการอบรมประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา PDCA ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
นักศึกษาที่ เข้ารับ การอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปเขียนโครงการในการดำเนินโครงการ เช่นโครงการฝ่ายกิจการ
นักศึกษา โครงการชมรม และโครงการของหลักสูตร เป็นต้น
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกหลักสูตรได้เรียนในกลุ่มวิชาชีพครู ในรายวิชาสัมมนาทางการศึกษา และวิชาการ
ประกันคุณ ภาพการศึกษา นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้น ปีที่ 4 ได้เรียนรายวิชาประกัน คุณ ภาพการศึกษา
การศึ กษาปฐมวัย ซึ่ งนั กศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ ในการเขีย นโครงการได้ เช่ น โครงการพั ฒ นาสถานศึกษา
โครงการพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น
3. นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ทุกหลักสูตร ได้เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชา GE101-GE105 ซึ่งในรายวิชา
นักศึกษาจะได้รับความรู้ และฝึกทักษะในการเขียนโครงการในรายวิชา
4. คณะกรรมการกิจ การนั ก ศึ กษา ได้ น ำความรู้ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพมาสอดแทรกในกิจ กรรมการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมการรับน้องใหม่ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม และวิดีโอ
เอกสารหลักฐาน
1.6.3(1) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา PDCA ในวันที่ 25 พฤศจิกายน
2562
1.6.3(2) ตารางเรียน รายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา
1.6.3(3) ตัวอย่างโครงการของนักศึกษา
1.6.3(4) ตารางเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชา GE101-GE105
1.6.3(5) วิดีโอ
 ข้อ 4. ทุกโครงการหลักที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและนำผล
การประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุก ๆ โครงการที่ดำเนินการในรอบ
12 เดือน โดยคณะกรรมการกิจการนักศึกษามีการประชุมร่วมกัน และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงาน
เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยคณะได้จัดระบบการดำเนินงานใหม่ตามวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA
และจัดทำเป็นแผนพัฒนาการจัดกิจ กรรมพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ในครั้งต่อไป โดยจากการประเมินการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมทุกโครงการ ซึ่งคณะกรรมการจะนำข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
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กิจกรรม
นักศึกษา
กิจกรรม
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่
ปี 2562

กิจกรรมสายใย
รักกีฬาเฟรชชี่
ครุศาสตร์
สัมพันธ์ 2562

วัตถุประสงค์

ผลการดำเนินงาน

1. เพื่อให้นักศึกษารับทราบ
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
ของคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอ
ลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
2. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
นักศึกษาใหม่คณะครุ
ศาสตร์ให้เหมาะสมกับ
คุณลักษณะวิชาชีพครูและ
ทำกิจกรรม
ร่วมกันซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดี ต่อกัน
ระหว่างรุ่นน้องกับรุ่นพี่
3. เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพ
ด้านการแต่งกายที่
เหมาะสม ตามอัตลักษณ์
ที่ว่า แต่งกายดี มีความเป็น
ครู รู้พัฒนา จิตอาสา
ท้องถิ่น
4. เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
ค่านิยมด้านความโปร่งใส
ห่างไกลจากยาเสพติดทุก
ชนิด
5. เพื่อสร้างคุณลักษณะ
นิสัยด้านจิตอาสา ทำ
กิจกรรมโดยไม่หวังสิ่งตอบ
แทน อันจะนำไปสู่หลักการ
ด้านจิตอาสาอย่างแท้จริง
6. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้
จัดกิจกรรมรับน้องอย่าง
ประหยัดใช้วัสดุอปุ กรณ์
ตามที่พึงจะหาได้อันจะ
นำไปสู่แนวทางตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1.เพื่อให้นักศึกษารู้จกั การ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด
2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กบั
นักศึกษารุ่นน้อง

นักศึกษาชั้นปีที่ 1ที่ได้รับ
การพัฒนา และได้ทราบถึง
กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
ของคณะครุศาสตร์

นักศึกษา จำนวน 563 คน
เข้าร่วมกิจกรรมและถือเป็น
การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพ
ติด อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี ระหว่างรุ่น
พี่กับรุ่นน้อง ร้อยละ 100

ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์
1. นักศึกษารับทราบ
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
ของคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ร้อยละ 100
2. นักศึกษาใหม่คณะครุ
ศาสตร์ให้เหมาะสมกับ
คุณลักษณะวิชาชีพครูและ
ทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งจะ
ส่งผลให้
เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ระหว่างรุ่นน้องกับรุ่นพี่ ร้อย
ละ 100
3. นักศึกษาแต่งกาย
เหมาะสมตามอัตลักษณ์ที่ว่า
แต่งกายดี มีความเป็นครู รู้
พัฒนา จิตอาสาท้องถิ่น
4. นักศึกษามีความ
ตระหนักและห่างไกลจาก
ยาเสพติดทุกชนิด
5. นักศึกษามีจิตอาสา ทำ
กิจกรรมโดยไม่หวังสิ่งตอบ
แทน อันจะนำไปสู่หลักการ
ด้านจิตอาสาอย่างแท้จริง
6. นักศึกษาจัดกิจกรรมรับ
น้องอย่างประหยัดใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ตามที่พึงจะหาได้
อันจะนำไปสู่แนวทางตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อเสนอแนะ/การ
ปรับปรุง
จากปีที่ผ่านมา
สถานที่คับแคบไม่เพียงพอ
ต่อจำนวนนักศึกษา และ
เป็นพื้นที่เปิดไม่สามารถ
ควบคุมการใช้เสียงได้

1. นักศึกษารู้จกั การใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด
2. เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กบั
นักศึกษารุ่นน้อง

จากปีที่ผ่านมา
- นักศึกษาได้รับความ
สนุกสนานแต่ไม่ต้องการให้
แต่ละสาขาใส่เสื้อสีที่
แตกต่างกันมากเกินไป
- ควรจัดสถานที่ให้เพียงพอ
ปรอดโปร่ง อากาศถ่ายเทได้
สะดวก
การดำเนินงานปีปัจจุบัน
- นักศึกษามีเสื้อคณะสี
เดียวกัน
- ดำเนินการจองหอประชุม
ล่วงหน้า

การดำเนินงานปีปัจจุบัน
ย้ายสถานที่จากใต้อาคาร
80 ปี เป็นห้องราชนครินทร์
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กิจกรรม
นักศึกษา
กิจกรรมมุทิตา
จิตแก่อาจารย์ผู้
เกษียณอายุ
2562

วัตถุประสงค์

ผลการดำเนินงาน

ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นกั ศึกษา คณาจารย์และ กิจกรรมมุทิตาจิตแก่
นักศึกษา คณาจารย์และ
บุคลากร ร่วมกันอนุรกั ษ์สืบทอด อาจารย์ผู้เกษียณอายุ มีการ บุคลากร ร่วมกันอนุรักษ์สืบ
กิจกรรมวันสำคัญของผู้ทอี่ ยูใ่ น กำหนดผู้รับผิดชอบ และ
ทอดกิจกรรมวันสำคัญของผู้
วิชาชีพครู ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ ดำเนินการตามแผนการ
ที่อยู่ในวิชาชีพครู โดยจัดชุด
อาจารย์เกษียณอายุราชการ และ ดำเนินงานศิลปวัฒนธรรม การแสดงร่วมแสดงมุทิตา
บุคลากรมีค่านิยมในการอนุรกั ษ์ มีการบูรณาการกับการ
จิต
วัฒนธรรมที่ดแี สดงถึงความ
เรียนการสอน
กตัญญูให้คงไว้ต่อไป
กิจกรรมวันไหว้ เพื่อให้นักศึกษาทุกคน
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ทุก นักศึกษาชั้นปีที่ 1เข้าร่วม
ครู 2562
ตระหนักถึงความสำคัญของ ชั้นปี ตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 1 กิจกรรมทุกคนและ
คำว่าครู และระลึกถึง
– 4 ส่งตัวแทนถือพาน เข้า ตระหนักถึงความสำคัญของ
พระคุณของครู
กราบสักการะบูรพ
คำว่าครู และระลึกถึง
คณาจารย์ ดำเนินการในวัน พระคุณของครู ร้อยละ 100
พฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม
2562 จำนวน 500 คน
คณาจารย์และบุคลากร
จำนวน 70 คน
กิจกรรมพัฒนา เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร การเข้าร่วมกิจกรรมตาม
คณาจารย์ บุคลากร และ
คุณธรรม
และนักศึกษาได้พัฒนา
โครงการพัฒนาคุณธรรม
นักศึกษาได้พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 2562 คุณธรรมจริยธรรม“บำเพ็ญ จริยธรรม กลุ่มเป้าหมาย
จริยธรรม“บำเพ็ญ
ประโยชน์” และฝึกฝน
ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่
ประโยชน์” และฝึกฝน
ตนเองให้เป็นคนที่มีความ
คณาจารย์ จำนวน 23 คน ตนเองในหลักสูตรค่ายพุทธ
อดทนอดกลั้น ประพฤติตน บุคลากร จำนวน 7 คนและ บุตร เป็นเวลา 2 คืน 3 วัน
อยู่ในศีลในธรรม และ
นักศึกษา จำนวน 305 คน สามารถนำหลักธรรมคำสั่ง
สามารถนำหลักธรรมคำสั่ง รวมทั้งสิ้น 335 คน
สอนที่ได้จากการปฏิบัติจริง
สอนที่ได้จากการปฏิบัติจริง
ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
กิจกรรมสืบสาน 1. เพื่อให้นักศึกษาเกิด
นักศึกษาเข้าร่วมสืบสาน
1. นักศึกษาเกิดความ
วัฒนธรรม
ความซาบซึ้งเห็นคุณค่าและ ประเพณี
ซาบซึ้งเห็นคุณค่าและ
ประเพณี
ความสำคัญของ
ความสำคัญของ
ลอยกระทง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ศิลปวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อให้นักศึกษามีสว่ น
2. นักศึกษามีส่วนร่วม
ร่วมอนุรักษ์ และสืบสาน
อนุรักษ์ และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทยให้
วัฒนธรรมประเพณีไทยให้
คงอยู่สืบไป
คงอยู่สืบไป โดยเข้าร่วม
แสดงรำบายศรี
กิจกรรมทำบุญ 1. เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร คณาจารย์
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
1. ผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์
คณะครุศาสตร์ อาวุโส นักศึกษาและบุคลากร
ร้อยละ 100
อาวุโส นักศึกษาและบุคลากร เข้า
ประจำปี 2563 ร่วมกันอนุรกั ษ์สืบทอดกิจกรรม
ร่วมทำบุญ ตักบาตร
ณ ลาน
วันสำคัญของผู้ทอี่ ยู่ในวิชาชีพครู
2. มีความเป็นสิรมิ งคลแก่คณะ
วัฒนธรรม คณะ 2. เพือ่ ทำบุญคณะครุศาสตร์
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
ครุศาสตร์
เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล
3. ผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์
ให้แก่คณะเนือ่ งในโอกาสวันขึน้ ปี
อาวุโส นักศึกษาและบุคลากรได้
ใหม่
สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
3. เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีความ
คณาจารย์ อาจารย์อาวุโส
กตัญญูกตเวที ร้อยละ 100
นักศึกษาและบุคลากรได้สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม มีความกตัญญู
กตเวที

ข้อเสนอแนะ/การ
ปรับปรุง
จากปีที่ผ่านมา
- ควรให้นกั ศึกษาแต่ละหลักสูตร
ผลัดเปลีย่ นในการรับผิดชอบ
การดำเนินงานปีปัจจุบัน
- จัดนักศึกษาชมรม
ศิลปวัฒนธรรม สาขาการศึกษา
ปฐมวัย เข้าร่วมแสดง
จากปีที่ผ่านมา
- สถานที่คับแคบไม่เพียงพอ
ต่อจำนวนนักศึกษา
การดำเนินงานปีปัจจุบัน
- ดำเนินการจองหอประชุม
ที่มีขนาดใหญ่ล่วงหน้า
จากปีที่ผ่านมา
- ควรจัดรถรับ ส่ง ให้
เพียงพอต่อนักศึกษาในรอบ
เดียว
การดำเนินงานปีปัจจุบัน
- เพิ่มงบประมาณในการเช่า
รถ และจัดรถให้พอดีกับ
นักศึกษาในรอบเดียว
จากปีที่ผ่านมา
- ควรให้นกั ศึกษาแต่ละหลักสูตร
ผลัดเปลีย่ นในการรับผิดชอบ
(เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน)
การดำเนินงานปีปัจจุบัน
- จัดนักศึกษาชมรม
ศิลปวัฒนธรรม สาขาการศึกษา
ปฐมวัย เข้าร่วมแสดง
จากปีที่ผ่านมา
- ระบบเครื่องเสียงไม่
ชัดเจน เสียงดังไม่ทั่วถึง
การดำเนินงานปีปัจจุบัน
- เพิ่มจำนวนเครื่องเสียง
และจัดวางอย่างเหมาะสม
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กิจกรรม
นักศึกษา
กิจกรรมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ไทยสู่อาเซียน

วัตถุประสงค์

ผลการดำเนินงาน

1. เพื่อให้นักศึกษาเกิด
ความซาบซึ้งเห็นคุณค่าและ
ความสำคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค
2. เพื่อให้นักศึกษามีสว่ น
ร่วมอนุรักษ์ และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทยให้
คงอยู่สืบไป
3. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
วัฒนธรรมของประเทศ
อาเซียนในกลุ่มอินโดจีน
กลุ่มมาลายู และประเทศ
จีน

นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 80

กิจกรรมแข่งขัน
กีฬาภายใน
มหาวิทยาลัย
เจ้าฟ้าเกมส์
ครั้งที่ 16

1. เพื่อให้นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ได้ใช้เวลาว่างเพื่อทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่ง
จะนำไปสู่การสร้างความ
สมัครสมานสามัคคีกันในหมู่
คณะ นอกจากจะทำให้
ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังช่วย
เสริมสร้างบุคลิกภาพอีก
ด้วย
2. เพื่อจัดกิจกรรมร่วม
รณรงค์ ป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
กิจกรรมเลือกตั้ง เพื่อให้นักศึกษาครูสามารถ
คณะกรรมการ นำกิจกรรมรูปแบบ
ฝ่ายกิจการ
ประชาธิปไตยไปพัฒนา
นักศึกษาชุดใหม่ คุณภาพความเป็นอยู่
ประจำปี 2563 ร่วมกันในสังคม

กิจกรรมพัฒนา
ศิษย์เก่าคณะครุ
ศาสตร์ 2562

เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ด้าน
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาศิษย์เก่า

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80

จัดกิจกรรมให้ความรู้ ศิษย์
เก่า

ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์
1. นักศึกษาเกิดความ
ซาบซึ้งเห็นคุณค่าและ
ความสำคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค
โดยสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80
2. นักศึกษามีส่วนร่วมจัด
แสดงและสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป
3. นักศึกษาเรียนรู้
วัฒนธรรมของประเทศ
อาเซียนในกลุ่มอินโดจีน
กลุ่มมาลายู และประเทศ
จีน จากการแสดง
1. นักศึกษาได้ใช้เวลาว่าง
เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ
ร่วมกัน มีสุขภาพแข็งแรง
2. เป็นกิจกรรมที่ร่วม
รณรงค์ ป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาได้
ดี

ข้อเสนอแนะ/การ
ปรับปรุง
ผลจากปีที่ผ่านมา
- ควรจัดสถานที่ให้เหมาะ
แก่นักศึกษา
- ควรมีการบริหารจัดการ
เวลาที่ดีกว่านี้

นักศึกษาครู เข้าร่วม
กิจกรรมรูปแบบ
ประชาธิปไตย ร้อยละ 80

จากปีที่ผ่านมา
- อยากให้มปี ้ายนโยบายติด
ตามพื้นที่ เพราะมีบางคนไม่
ทราบถึงนโยบายแต่ละ
พรรค
- การประชาสัมพันธ์ไม่
ทั่วถึง

การดำเนินงานปีปัจจุบัน
- ดำเนินการจองหอประชุม
ที่มีขนาดใหญ่ล่วงหน้า
- ให้เวลาการแสดง/ชุดการ
แสดง 10 นาที เพื่อรักษา
เวลา

ผลจากปีที่ผ่านมา
- ควรเช็คชื่อตามที่แจ้ง
เพราะบางคนไม่มาช่วยทำ
กิจกรรม
การดำเนินงานปีปัจจุบัน
- จัดคณะกรรมการแต่ละ
หลักสูตรเช็คชื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

การดำเนินงานปีปัจจุบัน
- ประชุมหลักสูตร และให้
หลักสูตรดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ เป็นระยะ
จากปีที่ผ่านมา
ศิษย์เก่าได้รับความรู้
ทางด้านวิชาชีพ และความรู้ - ไม่สะดวกในการเดิน
ด้านอื่น ๆ เพือ่ นำไปต่อยอด ทางเข้าร่วมอบรม
ในการประกอบอาชีพ
การดำเนินงานปีปัจจุบัน
- เนื่องจากเกิดการระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึง
ได้จัดให้ความรู้แบบ
ออนไลน์
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กิจกรรม
นักศึกษา
กิจกรรมพัฒนา
ระบบกลไกการ
ให้คำปรึกษา
สำหรับอาจารย์
ที่ปรึกษา 2562

กิจกรรมอบรม
ประกันคุณภาพ
แก่ นักศึกษา
PDCA ในวันที่
25 พฤศจิกายน
2562

พิธีอัญเชิญตรา
พระราชลัญจกร

วัตถุประสงค์

ผลการดำเนินงาน

1. เพือ่ ให้อาจารย์ที่ปรึกษามี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทและ
ความจำเป็นของอาจารย์ทปี่ รึกษา
ในการพัฒนานักศึกษาครู
2. เพือ่ ให้อาจารย์ที่ปรึกษามี
แนวทางในการให้คำปรึกษาแก่
นักศึกษาในด้าน หลักสูตร
ลักษณะรายวิชา การเลือกวิชาการ
ลงทะเบียนเรียน วิธีเรียน และการ
วัดผล
3. เพือ่ ให้อาจารย์ที่ปรึกษามี
แนวทางในการให้คำปรึกษาแก่
นักศึกษาในด้าน ระเบียบ
ข้อบังคับของคณะวิชาของสถาบัน
รวมทั้งบริการและสวัสดิการต่าง ๆ
4. เพือ่ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพัฒนา
ศักยภาพตนเอง และเกิดความ
พร้อมเป็นที่พึ่งของนักศึกษาใน
การรับฟังปัญหาและให้การ
ปรึกษาแนะนำนักศึกษาให้
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
5. เพือ่ ให้อาจารย์มีแนวทางในการ
พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ให้
เป็นบุคคลที่สมบรูณ์ทั้งทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ สติปัญญา
สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ด้านประกันคุณภาพ

จั ด กิ จ ก รร ม ให้ ค ว า ม รู้
อาจารย์ที่ปรึกษา

ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์
1. อาจารย์ทปี่ รึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทและความจำเป็น
ของอาจารย์ทปี่ รึกษาในการพัฒนา
นักศึกษาครู
2. อาจารย์ทปี่ รึกษามีแนวทางใน
การให้คำปรึกษาแก่นกั ศึกษาด้าน
การเรียน
3. อาจารย์ทปี่ รึกษามีแนวทางใน
การให้คำปรึกษาแก่นกั ศึกษาใน
ด้าน ระเบียบ ข้อบังคับ
4. อาจารย์ทปี่ รึกษาพัฒนา
ศักยภาพตนเอง ให้การปรึกษา
แนะนำนักศึกษาให้สามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้
5. อาจารย์มแี นวทางในการพัฒนา
บุคลิกภาพนักศึกษา ให้เป็น
บุคคลที่สมบรูณ์ทั้งทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ สติปัญญา
สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ

นั ก ศึก ษาเข้ า ร่ว มโครงการ นักศึกษามีความรู้ด้าน
ประธานนักศึกษา
ประกันคุณภาพ
คณะกรรมการและ หัวหน้า
ห้อง รองหัวหน้าห้อง

เพื่อให้นักศึกษาน้อมรำลึก นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ในพระมหากรุณาธิคุณของ ร้อยละ 100
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 ที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
พระราชทานตราพระ
ลัญจกรส่วนพระองค์แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฎทั่ว
ประเทศ

นักศึกษาตระหนักและน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
รัชกาลที่ 9 ทีท่ รงพระกรุณาโปรด
เกล้า ฯ พระราชทานตราพระ
ลัญจกรส่วนพระองค์แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฎทัว่ ประเทศ

ข้อเสนอแนะ/การ
ปรับปรุง
จากปีที่ผ่านมา
การดำเนินงานปีปัจจุบัน
- จัดการให้ความรู้ร่วมกับ
งานวิชาการ

จากปีที่ผ่านมา
- ควรให้ประธานชั้นปี รวม
ไปถึงหัวหน้าชั้นและรอง
หัวหน้าชั้น เข้าร่วมกิจกรรม
การดำเนินงานปีปัจจุบัน
- ประชุมหลักสูตร และให้
หลักสูตรดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ และ
มอบหมายหัวหน้าชั้นและ
รองหัวหน้าชั้น เข้าร่วม
กิจกรรม
จากปีที่ผ่านมา
- ควรจัดสตาร์ฟคอยดูแลรุ่น
น้องให้ทั่วถึง เนื่องจาก
อากาศร้อน และใช้
เวลานานในการดำเนิน
กิจกรรม
การดำเนินงานปีปัจจุบัน
- จัดสตาร์ฟดูแลรุ่นน้องให้
ทั่วถึง
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กิจกรรม
นักศึกษา
กิจกรรมจิต
อาสา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู 1

1. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5
ได้เตรียมความพร้อม และ
เพิ่มพูนความรู้จากการเข้า
ร่วมโครงการ
2. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ใน
เรื่องมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา เพื่อพัฒนาตัวเอง
ในการปฏิบัตกิ ารสอนใน
สถานศึกษา
1. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สรุปความรู้ ความเข้าใจ
จากการฝึกประสบการณ์ใน
สถานศึกษา
2. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5
ได้รับความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องกฎหมายและแนว
ทางการสอบบรรจุครู

นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 100

1. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5
ได้เตรียมความพร้อม และ
เพิ่มพูนความรู้จากการเข้า
ร่วมโครงการ
2. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ใน
เรื่องมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา
1. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สรุปความรู้ ความเข้าใจ
จากการฝึกประสบการณ์ใน
สถานศึกษา
2. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5
ได้รับความรู้
1. เพือ่ ให้นกั ศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น สรุป
ความรู้ ความเข้าใจ จากการฝึก
ประสบการณ์ในสถานศึกษา
2. เพือ่ ให้นกั ศึกษาชั้นปีที่ 5
ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
กฎหมายและแนวทางการสอบ
บรรจุครู

นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 100

กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู 1

กิจกรรม
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู 2

กิจกรรมสัมมนา
กลางภาค
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู 2

กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู 2

ผลการดำเนินงาน

ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80

นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 100

นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 100

นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 100

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 5 มี
ความพร้อม และได้รับ
ความรู้จากการเข้าร่วม
โครงการ
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง
มาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา เพื่อพัฒนาตัวเอง
ในการปฏิบัตกิ ารสอนใน
สถานศึกษา
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สรุปความรู้ ความเข้าใจ
จากการฝึกประสบการณ์ใน
สถานศึกษา
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
กฎหมายและแนวทางการ
สอบบรรจุครู
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้
เตรียมความพร้อม และ
เพิ่มพูนความรู้จากการเข้า
ร่วมโครงการ
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง
มาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สรุปความรู้ ความเข้าใจ
จากการฝึกประสบการณ์ใน
สถานศึกษา
2. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5
ได้รับความรู้
1. นักศึกษาชัน้ ปีที่ 5 ได้
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น สรุป
ความรู้ ความเข้าใจ จากการฝึก
ประสบการณ์ในสถานศึกษา
2. นักศึกษาชัน้ ปีที่ 5 ได้รบั
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย
และแนวทางการสอบบรรจุครู

ข้อเสนอแนะ/การ
ปรับปรุง
จากปีที่ผ่านมา
- ควรเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ และเชิญ
ชวนให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น
ผลจากปีที่ผ่านมา
-

ผลจากปีที่ผ่านมา
-

ผลจากปีที่ผ่านมา
-

ผลจากปีที่ผ่านมา
-

ผลจากปีที่ผ่านมา
-
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เอกสารหลักฐาน
1.6.4(1) สรุปผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์ม (กนผ.05) ปีการศึกษา 2562 ทุกกิจกรรม
 ข้อ 5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้
1. ประชุมหัวหน้าโครงการเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการทุกโครงการตามไตรมาส (เอกสาร 1.6.5 (1)
2. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในรอบ 12 เดือน โดยใช้
แบบประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (เอกสาร 1.6.5 (2)
3. สรุปผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒ นานักศึกษา (เอกสาร
16.5(3)
โดยมีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา ดังนี้
วัตถุประสงค์ของแผน
1. เพื่อ พั ฒ นาศัก ยภาพนัก ศึก ษา ให้ มี
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่ งชาติ และสอดคล้อ งกับ อั ตลัก ษณ์
บั ณฑิ ตที่พึ งประสงค์ ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

KPI
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ นั ก ศึ ก ษ า ให้ มี
คุ ณ ลั ก ษณะตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
แห่ ง ชาติ และสอดคล้ อ งกั บ อั ต ลั ก ษณ์
บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ต ามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
- แต่งกายดี
- มีความเป็นครู
- รู้พัฒนา
- จิตอาสาท้องถิ่น
1.ร้ อ ยละ 80 ของนั ก ศึ ก ษาที่ ได้ รั บ การ
พัฒนาและเข้าร่วมโครงการ
2. ร้ อ ย ละ 80 ข อ งค วาม สำเร็ จ ก าร
ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย
2. เพื่อ ส่งเสริม การจั ด กิจ กรรมพัฒ นา ส่งเสริมการจั ด กิจ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะที่
ทั ก ษะที่ จ ำเป็ น ต่ อ การดำเนิ น ชี วิ ต ใน จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
ศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา
ให้กับนักศึกษา
1.ร้อยละ80 ของนักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาและเข้าร่วมโครงการ
2. ร้อยละ 80 ของความสำเร็จการ
ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมิน
ทุก โครงการมีจ ำนวนนัก ศึก ษาได้รับ การพัฒ นา
และเข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80 และ
มีจำนวนโครงการ/กิจกรรมดำเนินการสำเร็จตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนกิ จ กรรมโดยนั ก ศึ ก ษา
มากกว่าร้อยละ 80 แต่งกายดี มีความเป็นครู รู้
พัฒนา จิตอาสาท้องถิ่น เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1,2กิจกรรม
สัมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 1,2 กิ จ กรรมปั จฉิ ม นิ เ ทศนั ก ศึ ก ษ าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1,2 เป็นต้น

ทุก โครงการมีจ ำนวนนัก ศึก ษาได้รับ การพัฒ นา
และเข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80 และมี
จำนวนโครงการ/กิจกรรมหรือจำนวนนักศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 สำเร็จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
แผนการจัดกิจกรรมโดยนักศึกษามากกว่าร้อยละ
80 มี ทั ก ษ ะที่ จ ำเป็ นต่ อ ก ารดำเนิ น ชี วิ ต ใน
ศตวรรษที่ 21 เช่นกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ กิจ กรรมแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
“เจ้าฟ้าเกมส์” กิจกรรมสายใยรัก กีฬาเฟรชชี่ ,
กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม กิ จ กรรม
เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาชุดใหม่ เป็นต้น

เอกสารหลักฐาน
1.6.5(1) รายงานการประชุม
1.6.5(2) แบบประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1.6.5(3) รายงานสรุปผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
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 ข้อ 6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์มีการนำผลการประเมิน ในปีที่ผ่านมาไปปรับปรุงแผนและปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เพื่อสรุปปัญหาที่พบใน
การดำเนิ นงาน พบว่า กิจกรรมมีจำนวนมาก นั กศึกษาเรียนเต็ม เวลามี เวลาว่างไม่ ตรงกัน กิจกรรมบางกิจกรรม
นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากอยู่ในช่วงของการปิดภาคเรียน งบประมาณที่ได้รับบางกิจกรรมไม่เพียงพอ อีก
ทั้งมีการเปิดหลักสูตรใหม่ คือหลักสูตรประถมศึกษา และหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ep ทำให้คณะกรรมการกิจ การ
นักศึกษาดูแลนักศึกษาในคณะไม่ทั่วถึง การให้บริการข้อมูลข่าวสารมีความล่าช้าไม่ทันสถานการณ์
ดังนั้นในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ได้ประชุมและ
นำผลการประเมินในปีที่ผ่านมาไปปรับปรุงแผนและปรับปรุงการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. แต่งตั้งอาจารย์ดูแลนักศึกษาให้ครบทุกหลักสูตรและแต่งตั้งนักศึกษาให้ครบทุกหลักสูตรเข้ามาเป็น
คณะกรรมการดำเนินงานกิจการนักศึกษา
2. ปรับลดจำนวนกิจกรรม โดยรวมกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน
3. มอบหมายหน้าที่ให้ทุกหลักสูตรหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้างานรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม
4. เพิ่มการจัดบริการข้อมูลข่าวสารผ่านเพจของนักศึกษาโดยตรง และอาจารย์ในหลักสูตรรวมนักศึกษา
ประชุมทันที
เอกสารหลักฐาน
1.6.6(1) รายงานการประชุม
1.6.6(2) คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์กิจการนักศึกษา
1.6.6(3) แผนการปรับปรุงการจัดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.6
เป้าหมาย 2562
6 ข้อ

ผลการดำเนินงาน
6 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- มีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
- ส่ งเสริม การทำตำแหน่ งทางวิชาการของอาจารย์อย่ าง
- อาจารย์มีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ต่อเนื่อง
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ผ่านการรับทราบจาก อว. ทุก
หลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- กำกั บ ติ ด ตามและพั ฒ นากระบวนการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ - ฝ่ า ยวิ ช าการร่ว มกั บ แต่ ล ะหลั ก สู ต รกำกับ ติ ด ตามและ
เป็นไปตามประกาศคุรุสภา เรื่องการรับรองปริญญาตาม พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามประกาศคุรุ
มาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี 2563
สภา เรื่ อ งการรั บ รองปริ ญ ญาตามมาตรฐานวิ ช าชี พ
หลักสูตร 4 ปี 2563
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม นายล้อมพงค์ บริรักษ์
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ผลการดำเนินงาน
 ข้อ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
ผลการดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบสารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ซึ่งระบบสารสนเทศทำหน้าที่รวบรวม จัดเก็บข้อมูล เพื่อควบคุมการทำงาน
ในด้ า นต่ า งๆ อย่ า งเหมาะสม สารสนเทศจะมี กระบวนการทำงาน ประกอบด้ ว ย การนำข้ อมู ล เข้า สู่ ระบบ การ
ประมวลผลและการนำเสนอผลลัพธ์ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสิ นใจในงานนั้นๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1.ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา Management Information System ( MIS )
2.ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) 3.ฐานข้อมูลของ สกอ. 4. ฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 5.ฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา 6.เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 7.ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
กลางของประเทศไทย Thai Journals Online
ระบบดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้
1. ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา Management Information System ( MIS ) ใช้ในงานทุน
วิจัย ภายใน สำหรับ ผู้ป ระสานงาน นั กวิจั ย และผู้ท รงคุณ วุฒิ มี กระบวนการทำงาน คือ 1.การยื่ น ข้อเสนอเสนอ
โครงการวิ จั ย เพื่ อ ขอรั บ ทุ น 2.แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาข้ อ เสนอโครงการ 3.รายงานความก้ า วหน้ า 4.ส่ ง ประเมิ น
ความก้าวหน้า 3 บท ให้กับผู้ประเมิน 5.ส่งผลการประเมินให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ประเมิน 6.ส่งไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อปิดโครงการ
2. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) เป็นระบบรายงานและติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับทุ น
สนับสนุนจาก วช.โดยระบบนี้จะประกอบไปด้วย
1.ยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ผ่านระบบ NRMS
2.ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย โดยใช้แบบฟอร์มกลาง นักวิจัยสามารถเสนอรับทุนจากแหล่งต่างๆได้
3.ติดตามประเมินผลงานวิจัยและฐานข้อมูลของนักวิจัยที่รับทุน โดยจำแนกสาขาวิจัยในประเทศ
4.ติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ การเบิกจ่าย
5.การประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการวิจัย
6.รายงานโครงการวิจัย เพื่อปิดโครงการ
3. มหาวิทยาลัยระบบการสืบค้นข้อมูล โดยสำนักวิทยบริการจะเป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ให้แก่
นั ก วิจั ย คณาจารย์ นั กศึ กษา เช่ น ฐาน Collection ย่ อ ยแยกตามสาขาวิ ช า ทั้ ง 14 ฐาน ฐานข้อมู ล ของ สกอ.
ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิกและฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นงานวิจัยทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา
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4. สถาบัน วิจัยและพัฒ นามีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยเว็บไซต์
สถาบันวิจัยและพัฒนา จะประกอบด้วยประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรทุนวิจัย การยื่นข้อเสนอและ
การเบิกจ่าย รวมถึงการเผยแพร่บทความและการขอเบิกทุนสนับสนุนการนำเสนอและการเผยแพร่บทความงานวิจัย
และที่เกีย่ วกับการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย
5. ระบบฐานข้อมู ล วารสารอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ กลางของประเทศไทย Thai Journals Online เพื่ อเผยแพร่
งานวิจัยสู่สาธารณชน เพื่ อเป็นแหล่งสืบ ค้นข้อมูล บทความเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ ซึ่งมหาวิทยาลัย และ
บุคคลภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยมีวารสารที่อยู่ในระบบ 4 วารสาร
คือ 1) วารสารบัณฑิตศึกษา 2) วารสารวไลยปริทัศน์ 3) วารสารวิจัยและพัฒนา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 4)
วารสารวิจัยและพัฒนาสายสังคมศาสตร์
คณะครุศ าสตร์ ได้ ใช้ ร ะบบสารสนเทศด้ า นการวิ จั ย ร่ว มกั บ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ซึ่ ง มี เว็ บ ไซต์ ข อง
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา http://rd.vru.ac.th/?page_id=1164 เพื่ อ ให้ อ าจารย์ ค ณะครุศ าสตร์ได้ ใช้ ป ระโยชน์ ใน
การศึกษาค้นคว้าการวิจัย การหาแหล่งทุนวิจัยภายใน และแหล่งทุนวิจัยภายนอก และการนำผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่
และยังมีระเบียบ ประกาศ และคำสั่ง ที่ส่งเสริมด้านการวิจัย และสนับสนุนการตีพิมพ์ ให้กับอาจารย์นอกจากนี้ยังมี
เว็บไซต์ของระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) https://www.nrms.go.th/ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นระบบ NRIIS
ที่ อ าจารย์ ส ามารถเข้ า ไปขอทุ น วิ จั ย จากสำนั ก งานการวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.) ได้ และคณะครุ ศ าสตร์ มี เว็ บ ไซต์
http://edu.vru.ac.th/main/?page_id=133 ที่ช่วยสนับ สนุ นให้อาจารย์จะเข้าไปใช้ประโยชน์ด้านการวิจัย และ
คณะยังประชาสัมพันธ์ข่าวการวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัยให้อาจารย์ทราบโดยการติด
ประชาสัมพันธ์ และส่งเข้า E-mail
เอกสารหลักฐาน
2.1.1(1) ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา(http://rd.vru.ac.th/mis/login.php)
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2.1.1(2) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) https://www.nrms.go.th/

2.1.1(3) -เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://lib.vru.ac.th)

-ฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัย (http://rd.vru.ac.th/?page_id=1164)
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-ฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา

2.1.1(4) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://rd.vru.ac.th)

2.1.1(5) ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย Thai Journals Online (https://www.tcithaijo.org/index.php)

2.1.1(6) เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ (http://edu.vru.ac.th/main/?page_id=133)
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 ข้อ 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
- สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor)
ผลการดำเนินงาน
2.1 ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
2.1.1 ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งตั้งอยู่
ทางทิศ ใต้ของอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ที่ ให้บริการด้านห้ องปฏิบั ติการ โดย ให้บ ริการกับนั กศึกษา
คณาจารย์ และนั กวิจัย และมีระบบรักษาความปลอดภัยของห้ องปฏิบั ติการ โดยผ่านการประเมิ นความสามารถ
ห้ องปฏิ บั ติ การ มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 หมายเลขการรับ รองระบบงานที่ -0102 ออกให้ ณ วั น ที่ 17
พฤษภาคม 2559 ของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งมีข้อกำหนด กฎระเบียบ
และเงื่อนไขการรับรองห้องปฏิบัติการครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่ด้านการเตรียมตัวอย่างไปจนถึงความชำนาญในการ
วิเคราะห์ทดสอบ การเก็บบั นทึกและรายงานผล ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ การควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการ
แก้ไขและป้องกัน สถานที่และสภาพแวดล้อม เครื่องมือ รวมถึงการประมาณค่าความไม่แน่นอน เป็นต้น และยังมี
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการโดยใช้ระบบคีย์การ์ดผ่านเข้า-ออก ภายหลังเวลาราชการ เป็นต้น
นอกจากนั้น คณะครุศาสตร์ยังให้บริการสิ่งสนับสนุนการวิจัยแก่คณาจารย์ นักศึกษาห้องสนทนากลุ่ม สำหรับ
นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้างานวิจัย เอกสาร และตำรา และรับคำปรึกษาจากอาจารย์
2.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
2.2.1 มหาวิทยาลัยมีการให้บริการผ่านสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้บริการหนังสือใหม่ผ่าน
ทางห้องบรรณาภิรมย์ และหนังสือทั่วไปอื่นๆ ภายในห้องสมุด มีการสำรวจความต้องการทรัพยากร เช่น เอกสาร
ตำรา ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน และการวิจัยผ่านทางสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ ในการดำเนินการจัดซื้อ
ต่อไป
สำหรับการค้นคว้าข้อมูลการวิจัย ผ่านรูปแบบต่างๆ และให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งแบบบอกรับสมาชิกและ
แบบได้รับการสนับสนุนจาก สกอ. ตลอดจนฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ฐานข้อมูลการสืบค้นงานวิจัย เช่น Science
Direct, pro Quest และยังมีสัญญาณ WiFi ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และติดตั้งภายในห้องต่างๆให้อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้า
สืบ ค้น ข้อมู ลงานวิจั ย ผ่านทาง web site และ web site สถาบั น วิจัยและพั ฒ นา และ web site อื่น ๆ และเพื่ อ
อำนวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ในการสืบค้นข้ อมูลดังกล่าวจากที่บ้าน ผ่านทาง VRU
Library VPN
2.3 สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
2.3.1 ห้ องจริย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ตั้ งอยู่ ที่ ห้ อง 407 ชั้ น 4 อาคาร 100 ปี ซึ่ ง มี ระบบความปลอดภั ย
กล่าวคือ มีเครื่องแสกนนิ้วติดตั้งบริเวณหน้าประตูห้อง (อยู่ในระหว่างดำเนินการ) เพื่อเป็นการรักษาความลับ และ
อนุญาตให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้าไปภายในห้องสำนักงานจริยธรรมฯ ได้ ร่วมถึงมีระบบการจัดเก็บข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่เป็นความลับไว้ในตู้ซึ่งมีการล็อคกุญแจทุกครั้ง และห้ามนำเอกสารงานวิจัยและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นความลับออกนอกสำนักงานจริยธรรมฯ,มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ใน CD และเฟตไดค์เพื่อสำรองข้อมูลไว้
และป้องกันข้อมูลสูญหาย รวมทั้งเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เฉพาะ ซึ่งอยู่ในสำนักงานจริยธรรมฯ เท่านั้น
พร้อมทั้งมีการตั้งรหัสล็อคคอมพิวเตอร์ไว้ และเปลี่ยนรหัสทุกๆเดือนและเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล ได้มีข้อกำหนดให้
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คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะต้องเข้ามาอ่านงานโครงการวิจัยภายในห้องจริยธรรมฯ เท่านั้น จะไม่มีการส่งข้อมูลผ่าน
ทางสื่ออิเล็คทรอนิกทุกชนิด เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกเข้าข้อมูลจริยธรรมฯ อีกทั้ง มีการจัดทำหนังสือตกลงรักษา
ความลับให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านรับทราบตามเงื่อนไขและลงนามในหนังสือรักษาความลับด้วย
2.4 กิจกรรมวิชาการที่ ส่งเสริมงานวิจัย เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor)
2.4.1 คณะครุศาสตร์ มีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย ได้แก่ โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อ
เสริม สร้า งความเข้ ม แข็ง เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในกิจ กรรมส่ งเสริม สนั บ สนุ น การเผยแพร่ผ ลงานวิ จั ย และงาน
สร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาและอาจารย์มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับปริญญาตรี โดยมีการ
แบ่งสัดส่วนให้แต่ละสาขา จำนวน 11 สาขาวิชา
เอกสารหลักฐาน
2.1.2(1) หน้าเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมีห้องปฏิบัติการวิจยั สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์
2.1.2(2) เอกสารมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
2.1.2(3) ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
2.1.2(4) ห้องสมุด (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับค้นคว้างานวิจัย)
2.1.2(5) บริการฐานข้อมูลออนไลน์ สำนักวิทยบริการ (http://lib.vru.ac.th/?q=node/20)
2.1.2(6) ระบบ VRU Library VPN (http://lib.vru.ac.th/?q=node/1852)
2.1.2(7) โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ในกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 ข้อ 3. จัดหางบประมาณการวิจัยเพื่อใช้เป็นทุนวิจัย และมีการจัดสรรทุนวิจัยหรือทุนสำหรับงานสร้างสรรค์
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือเพื่อส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้ างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลการดำเนินงาน
3.1 มหาวิทยาลัยมีกำหนดเป้าหมายงบประมาณที่ได้จากการจัดหางบประมาณการวิจัยเพื่อใช้เป็นทุนวิจัย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นจำนวนเงิน 35 ล้านบาทถ้วน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดหาทุนวิจัยหรือทุน
สำหรับงานสร้างสรรค์เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
3.2 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนวิจัยหรือทุนสำหรับงานสร้างสรรค์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ 2563 จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยให้แก่คณาจารย์ และนักวิจัยเพื่อทำวิจยั โดยมอบหมายให้
สถาบันวิจัยและพัฒนาดูแลในการจัดสรรงบประมาณและทุนสนับสนุน โดยแบ่งทุนสนับสนุนการวิจัยเป็น 2 ประเภท
ได้แก่ ทุนงบภายใน และทุนงบภายนอก
3.3 คณะครุศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนภายในมหาวิทยาลัย และทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
ได้แก่ โครงการวิจัย “โครงการวิจัยรูปแบบการจัดการกระบวนการคุณภาพในการพัฒนารายวิชาออนไลน์แบบเปิดเพื่อ
มวลชนในระดับเครือข่ายอุดมศึกษาไทย งบประมาณ 485,000 บาท (ผศ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์ จากกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)” และ “โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพฐาน
สมรรถนะตามแนวทางการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระดับพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ งบประมาณ 100,000 บาท
(อ.ดร.นิติกร อ่อนโยน อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต ผศ.นันทิยา รักตประจิต และ อ.อรนุช สมประสิทธิ์ จาก สกสว. และ
สครภ.)”

64

3.4 มหาวิทยาลัยมีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิ มพ์
บทความวิจัย ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
เอกสารหลักฐาน
2.1.3(1) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัย
2.1.3(2) สัญญารับทุน ผศ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2.1.3(3) สัญญารับทุน อ.ดร.นิติกร อ่อนโยน อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต ผศ.นันทิยา รักตประจิต และ อ.อรนุช สม
ประสิทธิ์ จาก สกสว. และ สครภ.
2.1.3(4) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 คณะครุศาสตร์
2.1.3(5) โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ในกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.1.3(6) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2562
 ข้อ 4. มีการพัฒ นาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ และกำลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัย/
อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย โดยสนับสนุน
ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการ นำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่
10 “วิ จั ย นวั ต กรรม นำการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ” ระหว่ า งวั น ที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา และการประชุมวิชาการระดับชาติ พหุวิทยาการแห่งภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา วิถีไทย
วิถีอาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และยังมีการ
สร้างขวัญและกำลังใจโดยสนับสนุน งบประมาณในการไปราชการเพื่อนำเสนอผลงาน และมีงบประมาณสนับสนุน
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว ตามประกาศมหาวิทยาลัย
เอกสารหลักฐาน
2.1.4(1) เอกสารขอไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการ นำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ กลุ่ ม ศรีอ ยุ ธ ยา ครั้ง ที่ 10 “วิ จั ย นวั ต กรรม นำการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ” ระหว่ า งวั น ที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.1.4(2) เอกสารขอไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ พหุวิทยาการแห่งภาษา วรรณกรรม และคติ
ชนวิทยา วิถีไทย วิถีอาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ลำปาง
2.1.4(3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2562
 ข้อ 5. มีการดำเนินงานตามระบบกลไกของมหาวิทยาลัยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นำไปใช้ประโยชน์
ผลการดำเนินงาน
มหาวิทยาลัย มีการสนับสนุนในเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ โดย
มอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการกำหนดขั้นตอนต่างๆ ในเรื่องการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่นำไปใช้ประโยชน์ และจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา และจัดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “ลิขสิทธิ์” นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการวิจัยโดยมี
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จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดยยึดตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โดยมีขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้

มีขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ดังนี้
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การขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้

อีกทั้งคณะครุศาสตร์ยังประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรมการเขียนคำขอจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้จัดกิจกรรมอีกด้วย
เอกสารหลักฐาน
2.1.5(1) ขั้นตอนการดำเนินงานจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.1.5(2) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนและจัดสรรผลประโยชน์ในงานที่มี
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ.2558
2.1.5(3) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2554
2.1.5(4) คำสั่งเข้าอบรมการเขียนคำขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.1
เป้าหมายปี 2562
5 ข้อ

ผลการดำเนินงาน
5 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม นายล้อมพงค์ บริรักษ์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ : 02-5293099
โทรศัพท์ : 02-5293099
E-mail : education@vru.ac.th
E-mail : education@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : การนับผลงานตามปีปฏิทิน 2562 (1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)
การนับจำนวนอาจารย์ตามปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)

*หมายเหตุ
- การนับจำนวนอาจารย์ประจำให้นับตามปีการศึกษาและนับที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มีอาจารย์ประจำทั้งหมด (ไม่นับลาศึกษาต่อ) จำนวน 62 คน มีผลงานวิชาของอาจารย์ประจำ
จำนวน 44 เรื่อง มีผลรวมถ่วงน้ำหนัก จำนวน 22.60 คิดเป็นร้อยละ 36.45 โดยมีรายละเอียดผลงานค่าน้ำหนัก ดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน (คน)
67 คน
5 คน
62 คน

1. จำนวนอาจารย์ประจำทัง้ หมด
2. จำนวนอาจารย์ประจำทัง้ หมด (ลาศึกษาต่อ)
3. จำนวนอาจารย์ประจำทัง้ หมด (ไม่นบั ลาศึกษาต่อ)
แสดงวิธีการคำนวณ
ค่าน้ำหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

จำนวนเรื่อง
15 เรื่อง
3 เรื่อง
12 เรื่อง
14 เรื่อง
ผลถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 22.60

ผลรวมค่าถ่วงน้ำหนัก
3.00
1.20
7.20
11.20
-

หมายเหตุ :
1. การนับจำนวนอาจารย์ประจำให้นับตามปีการศึกษาและนับที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
2. การนับจำนวนผลงานให้นับตามปีปฏิทิน
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่
ข้อมูลพื้นฐาน
คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ค่าน้ำหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

0.20

ชัชวาล สิงหาทอง
เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
ช่อเพชร เบ้าเงิน
มารุต พัฒผล

0.20

ชุติมาพร เชาวน์ไว
ช่อเพชร เบ้าเงิน
กันต์ฤทัย คลังพหล

0.20

กัญญาวีร์ มหาสนิท
ศักดา สถาพรวจนา
อรสา จรูญธรรม

0.20

กษมา แสนอ่อน
สมบัติ คชสิทธิ
ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์

0.20

นที กอบการนา
ช่อเพชร เบ้าเงิน
เมษา นวลศรี

0.20

นครินศร์ จับจิต
สุวรรณา โชติสุกานต์
อรสา จรูญธรรม

0.20

หยาดอัมรินทร์ ศิริขันธ์
สุวรรณา โชติสุกานต์
อรสา จรูญธรรม

0.20

วรรณา โฉมฉิน
ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
อรสา จรูญธรรม

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
1. รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร วิทยาลัยสงฆ์
พุทธปัญญาศรีทวารวดี ครั้งที่ 2 วันที่ 1
กันยายน 2562
2. บทความของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธ
ปัญญาศรีทวารวดี ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กันยายน
2562
3. การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาด
เพื่อตัดสินใจเข้าศึกษาในโรงเรียนเอกชน ระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.)
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธ
ปัญญาศรีทวารวดี ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กันยายน
2562
4. การประเมินความต้องการจำเป็นการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 1
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธ
ปัญญาศรีทวารวดี ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กันยายน
2562
5. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่
31 สิงหาคม 2562
6. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่
31 สิงหาคม 2562
7. ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การของ
สถานศึกษากับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของ
ครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่
31 สิงหาคม 2562
8. การประเมินความต้องการจำเป็นของการ
ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
แหล่งที่เผยแพร่
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ที่

2

ข้อมูลพื้นฐาน

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง

ค่าน้ำหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

0.20

ขันทอง ไทยทวี
สุวรรณา โชติสุกานต์
อรสา จรูญธรรม

0.20

อัศวรินทร์ แก่นจันทร์
เลอลักษณ์ โอทกานนท์
ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์

0.20

พิมพ์ใจ พุฒจัตุรัส
ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
อรสา จรูญธรรม

0.20

สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
วรรณิศา แซงสว่าง

0.20

ชาญชัย วงษ์สิรสวัสดิ์

0.20

มณฑา วิริยางกูร
วนิดา น้อยเทศ

0.20

ภานุวัต เฮียงจันทา
สุวรรณา จุ้ยทอง
ฐิติพร พิชญกุล

0.40

อ.ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่
31 สิงหาคม 2562
9. การบริหารตามหลักธรรภิบาลกับสุขภาพ
องค์การสถานศึกษา สังกัดสำนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ สถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
10. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ
ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ สถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
11. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 1
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่
31 สิงหาคม 2562
12. ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏในเรื่อง
พระเวสสันดร
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม
นำการพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 4 – 5
กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
13. Mediterranean Journal of Social
Sciences
แหล่งที่เผยแพร่
Mediterranean Journal of Social
Sciences. Vol.10(4) July 2019
14. การกำหนดศัพท์พื้นฐานที่มีตัวสะกดที่ไม่ตรง
ตามมาตราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 จากหนังสือเรียนภาษาพาที และหนังสือเรียน
วรรณคดีลำนำ ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม
นำการพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 4 – 5
กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
15. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพที่
มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องรูปแบบ
เรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6
แหล่งที่เผยแพร่
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย “วิจัย
บูรณาการศาสตร์พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทย
ยั่งยืน” ครั้งที่ 7
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง
1. Several types of well-posedness for
Lexicographic Vector Equilibrium
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ที่

3

ข้อมูลพื้นฐาน
วิช าการระดั บ ชาติ ที่ ไม่ อ ยู่ ในฐานข้อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิช าการสำหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศ

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

ค่าน้ำหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

0.40

อ.ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ

0.40

ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ

0.40
0.60

กัญจน์วิภา ใบกุหลาบ
สุวรรณา จุ้ยทอง
กันต์ฤทัย คลังพหล

0.60

วทันยา กฤตติกานนท์
สุวรรณา จุ้ยทอง
กันต์ฤทัย คลังพหล

0.60

อ.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
อ.แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ
ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
อ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์

0.60

อ.ประยูร บุญใช้
อ.ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร
อ.ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย
อ.เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์

0.60

อ.ดร.วราภรณ์ วราธิพร
สายัณห์ วงศ์สุรินทร์
อรนุช สมประสิทธิ์
ภัทรพรรณ พรหมคช
พูนพชร ทัศนะ

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
Problems with their relations
แหล่งที่เผยแพร่
The 24nd Annual Meeting in Mathematics
(AMM 2019) ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม
2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
2. Generalized Hadamard Well-Posed in
the Sense of Painleve-Kuratowski for
Lexicographic Vector Equilibrium
Problems
แหล่งที่เผยแพร่
The 2nd International Workshop Group
on Applied Nonlinear (ANN) supported
by TaCS Excellence Center (IWANA 2019)
ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2562 ณ
โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน จังหวัดชลบุรี
3. PCK of Inquiry: An Instrument of Study
Pre-service Science Teachers’ Learning
from the First Teaching experience.
แหล่งที่เผยแพร่
The 7th International conference for
Science Educators and Teacher
(ISET2019). Pattaya, Thailand. On August
8-9, 2019
1. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ที่มีต่อวามสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1. มกราคม –มิถุนายน
2562
2. การศึกษาความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดยการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน
ร่วมกับเทคนิค STAD 6
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1. มกราคม –มิถุนายน
2562
3. การวิจัยและการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สำหรับผู้นำชุมชนและ
ผู้ปกครองในจังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษาตำบล
ตาพระยา
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 36 ฉบับที่ 99
มกราคม – มิถุนายน 2562
4. การสังเคราะห์งานวิจัยที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐานในระดับประถมศึกษา
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน ปีที่ 11
ฉบับที่ 30 มกราคม – เมษายน 2562
5. การศึกษาความวิตกกังวลในการพูดภาอังกฤษ
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวิชาการหลักสูตรและกรสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 11 ฉบับที่ 30
(2562) มกราคม – เมษายน 2562

71
ที่

4
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- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับ นานาชาติที่ ไม่ อยู่ ในฐานข้ อมู ล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิ จารณาวารสารทางวิ ช าการสำหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิช าการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำ
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

ค่าน้ำหนัก
0.60

ชื่อ-สกุลอาจารย์
ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง

0.60

ธงวิภา วันแก้ว
เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
ช่อเพชร เบ้าเงิน
มารุต พัฒผล

0.60

ศิรินภา คุ้มจั่น
สุวรรณา จุ้ยทอง
พิทักษ์ นิลนพคุณ
กันต์ฤทัย คลังพหล

0.60

เอกสิทธิ์ โพธิ์ไชย
สุวรรณา จุ้ยทอง
กันต์ฤทัย คลังพหล
ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์

0.60

ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์

0.60

เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น

0.60

ศัสยมน สังเว
ภัทรพรรณ พรหมคช
พูนพชร ทัศนะ

0.80

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม

0.80

อ.จิตตรี จิตแจ้ง
อ.จิตเจริญ ศรขวัญ

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
6. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพรายวิชาหลักการ
จัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม –
เมษายน 2562
7. คุณลักษณะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาแหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร วิทยาลัยสงฆ์
พุทธปัญญาศรีทวารวดี ครั้งที่ 2 วันที่ 1
กันยายน 2562
8. การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเชิงผลิตภาพ
สาระเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับ
ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 : 127 - 143
9. การศึกษาองค์ประกอบการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ
ความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทาง
นาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับ
ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 : 163-178
10. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันประสิทธิผล
โรงเรียนมัธยม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน –
ธันวาคม 2562
11. ครูประสิทธิภาพสูง
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 11 ฉบับที่ 32
กันยายน – ธันวาคม 2562
12. ผลการใช้วิธีสอนภาษาแบบเน้นภาระงานใน
รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 11 ฉบับที่ 32
กันยายน – ธันวาคม 2562
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน
ตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 13 ฉบับที่
1 มกราคม – เมษายน 2562
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์
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ค่าน้ำหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

0.80

อัจฉราภรณ์ ใจก้อนแก้ว
ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
อรสา จรูญธรรม

0.80

ผศ.ดร.เมษา นวลศรี

0.80

คันธรส ภาผล

0.80

อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง

0.80

อ.คันธรส ภาผล

0.80

อ.กุลชาติ พันธุวรกุล

0.80

ฐิติพร พิชญกุล

0.80

อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม

0.80

กุลชาติ พันธุวรกุล

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 13 ฉบับที่
1 มกราคม – เมษายน 2562
3. การพัฒนาตัวแบบประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่
13 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562
551-565
4. การพัฒนาเกณฑ์ปกติของมาตรวัดความมีจิต
อาสาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 13 ฉบับที่
1 มกราคม – เมษายน 2562
5. การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือ
นิทานเล่มใหญ่เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดสำหรับ
เด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 13 ฉบับที่
1 มกราคม – เมษายน 2562
6. กรศึกษาวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและปัญหาการ
สอนไวยากรณ์ภาษาจีนหน่วยคำเสริมกริยาของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนกศิลป์ภาษาจีน โดยใช้แบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาจีน
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารสวนสุนันทาวิชากรและวิจัย ปีที่ 13
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
7. การวิเคราะห์สมรรถนะของนักศึกษาครูตาม
กรอบมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม
– มิถุนายน 2562
8. การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนา
สมรรถนะด้านความรู้ของนักศึกษาครูตาม
แนวคิด TPACK
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม
– มิถุนายน 2562
9. แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่
การปฏิบัติ
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 13 ฉบับที่
3 กันยายน – ธันวาคม 2562
10. รู ป แบบกิ จกรรมกลุ่ ม สั ม พั น ธ์ เพื่ อ ส่ งเสริ ม
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของเด็ ก เยาวชน และครู ในเขต
เทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 13 ฉบับที่
3 กันยายน – ธันวาคม 2562. หน้า 149-162.
11. แนวทางสำหรับครูชายในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
แหล่งที่เผยแพร่
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ที่

5

ข้อมูลพื้นฐาน

- บทความวิ จัย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตีพิ ม พ์ ใ น
วารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล ระดั บ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบี ยบคณะกรรมการการ
อุดมศึก ษา ว่าด้ วยหลั กเกณฑ์ ก ารพิ จารณาวารสารทางวิ ชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิช าการรั บ ใช้ สั งคมที่ ได้ รับ การประเมิ น ผ่านเกณฑ์ การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ
- ผลงานค้ น พบพั น ธุ์ พื ช พั น ธุ์ สั ต ว์ ที่ ค้ น พบใหม่ แ ละได้ รั บ การจด
ทะเบียน
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมิน
ตำแหน่งทางวิชาการ
คุณภาพงานสร้างสรรค์
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
6
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online
7
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
8
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
9
ประเทศ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
10
นานาชาติ
11
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ไม่นับลาศึกษาต่อ

ค่าน้ำหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

0.80

ยุภาพร นอกเมือง
เมษา นวลศรี

0.80

นิติกร อ่อนโยน

0.80

กาญจนา เวชบรรพต
พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
ณัฐวัตร สุดจินดา

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 13 ฉบับที่
3 กันยายน – ธันวาคม 2562. หน้า 149-162.
12. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนรู้ของ
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 13 ฉบับที่
3 กันยายน – ธันวาคม 2562. หน้า 149-162.
13. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 13 ฉบับที่
3 กันยายน – ธันวาคม 2562. หน้า 149-162.
14. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูโดยใช้การศึกษาชั้นเรียนและ
วิธีการแบบเปิด
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 13 ฉบับที่
3 กันยายน – ธันวาคม 2562. หน้า 149-162.
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วิธีการคำนวณ
1.คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ ตามสูตร
22.60
62

= x 100 = ร้อยละ 36.45

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
36.45
20

x5

=

5.00 คะแนน

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.2
เป้าหมายปี 2562
ร้อยละ 20

ผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 36.45

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ 2.2
หมายเลขเอกสาร
2.2(1)
2.2(2)
2.2(3)
2.2(4)
2.2(5)
2.2(6)
2.2(7)
2.2(8)
2.2(9)
2.2(10)
2.2(11)
2.2(12)
2.2(13)
2.2(14)
2.2(15)
2.2(16)
2.2(17)
2.2(18)
2.2(19)
2.2(20)
2.2(21)

ชื่อเอกสาร
ผลงานตีพิมพ์ ของ ชัชวาล สิงหาทอง เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น ช่อเพชร เบ้าเงิน
มารุต พัฒผล
ผลงานตีพิมพ์ ของ ชุติมาพร เชาวน์ไว ช่อเพชร เบ้าเงิน กันต์ฤทัย คลังพหล
ผลงานตีพิมพ์ ของ กัญญาวีร์ มหาสนิท ศักดา สถาพรวจนา อรสา จรูญธรรม
ผลงานตีพิมพ์ ของ กษมา แสนอ่อน สมบัติ คชสิทธิ ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
ผลงานตีพิมพ์ ของ นที กอบการนา ช่อเพชร เบ้าเงิน เมษา นวลศรี
ผลงานตีพิมพ์ ของ นครินศร์ จับจิต สุวรรณา โชติสุกานต์ อรสา จรูญธรรม
ผลงานตีพิมพ์ ของ หยาดอัมรินทร์ ศิริขันธ์ สุวรรณา โชติสุกานต์ อรสา จรูญธรรม
ผลงานตีพิมพ์ ของ วรรณา โฉมฉิน ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ อรสา จรูญธรรม
ผลงานตีพิมพ์ ของ ขันทอง ไทยทวี สุวรรณา โชติสุกานต์ อรสา จรูญธรรม
ผลงานตีพิมพ์ ของ อัศวรินทร์ แก่นจันทร์ เลอลักษณ์ โอทกานนท์
ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
ผลงานตีพิมพ์ ของ พิมพ์ใจ พุฒจัตุรัส ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ อรสา จรูญธรรม
ผลงานตีพิมพ์ ของ สุภชั ฌาน์ ศรีเอี่ยม วรรณิศา แซงสว่าง
ผลงานตีพิมพ์ ของ ชาญชัย วงษ์สิรสวัสดิ์
ผลงานตีพิมพ์ ของ มณฑา วิริยางกูร วนิดา น้อยเทศ
ผลงานตีพิมพ์ ของ ภานุวัต เฮียงจันทา สุวรรณา จุ้ยทอง ฐิติพร พิชญกุล
ผลงานตีพิมพ์ ของ ธนัชพร บรรเทาใจ
ผลงานตีพิมพ์ ของ ธนัชพร บรรเทาใจ
ผลงานตีพิมพ์ ของ ฐาปนา จ้อยเจริญ
ผลงานตีพิมพ์ ของ กัญจน์วิภา ใบกุหลาบ สุวรรณา จุ้ยทอง กันต์ฤทัย คลังพหล
ผลงานตีพิมพ์ ของ วทันยา กฤตติกานนท์ สุวรรณา จุย้ ทอง กันต์ฤทัย คลังพหล
ผลงานตีพิมพ์ ของ เลอลักษณ์ โอทกานนท์ แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ ศศิธร จันทมฤก
ดนุชา สลีวงศ์
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ 2.2
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.2(22)
ผลงานตีพิมพ์ ของ ประยูร บุญใช้ ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย
เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์
2.2(23)
ผลงานตีพิมพ์ ของ วราภรณ์ วราธิพร สายัณห์ วงศ์สุรินทร์ อรนุช สมประสิทธิ์
ภัทรพรรณ พรหมคช พูนพชร ทัศนะ
2.2(24)
ผลงานตีพิมพ์ ของ สุวรรณา จุ้ยทอง
2.2(25)
ผลงานตีพิมพ์ ของ ธงวิภา วันแก้ว เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น ช่อเพชร เบ้าเงิน
มารุต พัฒผล
2.2(26)
ผลงานตีพิมพ์ ของ ศิรินภา คุ้มจั่น สุวรรณา จุ้ยทอง พิทักษ์ นิลนพคุณ
กันต์ฤทัย คลังพหล
2.2(27)
ผลงานตีพิมพ์ ของ เอกสิทธิ์ โพธิ์ไชย สุวรรณา จุ้ยทอง กันต์ฤทัย คลังพหล
ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์
2.2(28)
ผลงานตีพิมพ์ ของ ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
2.2(29)
ผลงานตีพิมพ์ ของ เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
2.2(30)
ผลงานตีพิมพ์ ของ ศัสยมน สังเว ภัทรพรรณ พรหมคช พูนพชร ทัศนะ
2.2(31)
ผลงานตีพิมพ์ ของ อรสา จรูญธรรม
2.2(32)
ผลงานตีพิมพ์ ของ จิตตรี จิตแจ้ง จิตเจริญ ศรขวัญ
2.2(33)
ผลงานตีพิมพ์ ของ อัจฉราภรณ์ ใจก้อนแก้ว ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ อรสา จรูญธรรม
2.2(34)
ผลงานตีพิมพ์ ของ เมษา นวลศรี
2.2(35)
ผลงานตีพิมพ์ ของ คันธรส ภาผล
2.2(36)
ผลงานตีพิมพ์ ของ นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
2.2(37)
ผลงานตีพิมพ์ ของ คันธรส ภาผล
2.2(38)
ผลงานตีพิมพ์ ของ กุลชาติ พันธุวรกุล
2.2(39)
ผลงานตีพิมพ์ ของ ฐิติพร พิชญกุล
2.2(40)
ผลงานตีพิมพ์ ของ สุภชั ฌาน์ ศรีเอี่ยม
2.2(41)
ผลงานตีพิมพ์ ของ กุลชาติ พันธุวรกุล
2.2(42)
ผลงานตีพิมพ์ ของ ยุภาพร นอกเมือง เมษา นวลศรี
2.2(43)
ผลงานตีพิมพ์ ของ นิติกร อ่อนโยน
2.2(44)
ผลงานตีพิมพ์ ของ กาญจนา เวชบรรพต พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ณัฐวัตร สุดจินดา

76

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และ
โจทย์การพัฒนาประเทศ/แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น/ปัญหาระดับประเทศ
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
อาจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม นายล้อมพงค์ บริรักษ์
นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ : 02-5293099
โทรศัพท์ : 02-5293099
E-mail : education@vru.ac.th
E-mail : education@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

หมายเหตุ : (ตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพฯ หน้า 91)
1. การนั บจำนวนอาจารย์ประจำ ให้ นั บ ณ วัน สิ้ น สุ ด ปี การศึ กษาตามประกาศของมหาวิท ยาลั ย และนั บที่
ปฏิบัติงานจริง ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
2. ผลงานให้นับตามปีงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน โดยนับรวมงานที่อาจารย์กับนักศึกษาทำ
ร่วมกัน
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มีงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การ
พัฒนาประเทศ/แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น/ปัญหาระดับประเทศ ดังนี้
ปีงบประมาณ 2562
1. ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับงบประมาณเพื่อ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจน
ของประชาชนในเขตพื้ น ที่ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รับ ผิ ด ชอบ ได้ แก่ พื้ น ที่ จังหวัด ปทุ ม ธานี และจั งหวั ด สระแก้ว ทั้ งนี้ ค ณะ
ครุศาสตร์ ได้รับมอบมอบหมายให้ดำเนินโครงการสร้างเครื อข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ที่ 191/2562 ลงวันที่ 19 มกราคม 2562 โดยแต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม เป็นผู้รับผิดชอบ
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุ ม แก้ว จั งหวัด ปทุ ม ธานี จำนวน 1 ครัวเรือน มี ผ ลงานที่ เป็ น นวัต กรรมด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์
(Product Innovation) สารสกัดจากข้าว และน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ และอาจารย์นพพล จันทร์กระจ่าง
แจ้ง เป็นผู้รับผิดชอบ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 95 ครัวเรือน มีผลงานที่เป็นนวัตกรรม
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Innovation) จากผ้ า ทอ (กระเป๋ า ผ้ า ทอสานลาย) จำนวน 1 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ รวมทั้ ง สิ้ น 3
ผลิตภัณฑ์
2. คณะครุศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาและการ
พั ฒ นาท้ องถิ่น โดยมี ส ถาบั น อุ ด มศึกษาเป็ น พี่ เลี้ ย งกับ โรงเรีย นขนาดเล็ ก/ขยายโอกาส เขตพื้ น ที่ ภ าคกลางตอนบน
ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยการพัฒนาและสร้างเครือข่าย พัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน และเผยแพร่
ความรู้สู่ชุมชน กับโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 2. โรงเรียนบางชวด
อนุสรณ์ 3. โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 4. โรงเรียนชุมพลนิกายาราม 5. โรงเรียนวัดลาดทราย 6. โรงเรียนบ้านคลองขวางบน
และ มีผลงานที่เป็นนวัตกรรมด้านบริการ (service Innovation) จำนวน 6 ผลงาน
3. คณะครุศาสตร์ มีโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 ได้แก่โครงการ
พัฒนาครูประจำการแบบ Coaching และสร้างเครือข่ายในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว โดยการจัดกิจกรรม
จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
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1. กิจกรรมพัฒนาสื่อต้นแบบนวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ มีผลงานที่เป็นนวัตกรรมด้านการบริการ (service
Innovation) ชื่ อ ผลงาน “พี่ อ่ า นคล่ อ งน้ อ งอ่ า นได้ ” มี ผ ลงานย่ อ ย 3 ผลงาน ได้ แ ก่ 1. บั ว ตู ม จำนวน 4 ผลงาน
2. บัวบาน จำนวน 1 ผลงาน และ3. บัวแย้ม จำนวน 2 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 7 ผลงาน
2. กิจกรรมพัฒนาครูเพื่อเพิ่ มศักยภาพนักเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ONET มีผลงานที่เป็น
นวั ต กรรมด้ า นการบริ ก าร (service Innovation) จำนวน 4 ผลงาน ได้ แ ก่ 1. กลุ่ ม สาระวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และ 4. กลุ่มวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รวมผลงานในปีงบประมาณ 2562 ที่เป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ และผลงานที่เป็น
นวัตกรรมด้านการบริการ จำนวน 17 ผลงาน รวมผลงานในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 20 ผลงาน
ปีงบประมาณ 2563
ในปีงบประมาณ 2563 คณะครุศาสตร์มีผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศ/แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น/ปัญหาระดับประเทศ โดยได้ดำเนินการต่อจาก
ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น เพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุ ม ชนท้ องถิ่น เสริม พลั งให้ ชุม ชนท้ องถิ่น สามารถดำรงอยู่ ได้อย่ างยั่ งยื น ระยะที่ 2 ทั้ งนี้ คณะครุศาสตร์ ได้ รับ
มอบหมาย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3651/2562 ลงวันที่ 17 ธันวาคม
2562 ให้ อาจารย์ ดร.สุ ภัชฌาน์ ศรีเอี่ ยม อาจารย์ ดร.ธนั ชพร บรรเทาใจ อาจารย์กุลชาติ พั นธุวรกุล และอาจารย์
เกียรติศักดิ์ รักษาพล ดูแลพื้นที่ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ อาจารย์พูนพชร ทั ศนะ และอาจารย์ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย ดูแลพื้นที่ตำบลเขาฉกรรจ์
อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ ในระยะที่ 1 ร่วมจัดทำปฏิทินการลงพื้นที่ ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน
เป้าหมาย ประชุมปฏิบัติการร่วมกับทีมงาน และจัดทำแผนชุมชน ในระยะที่ 1 คณะครุศาสตร์ได้ด ำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
และมีรายงานผลโครงการระยะที่ 1 จำนวน 2 เล่ม ได้แก่ 1. รายงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น
2. รายงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
คณะครุศาสตร์กำลังดำเนินโครงการในระยะที่ 2 แต่ด้วยสถานการณ์ที่ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส โคโรน่ า 2019 (Covid 19) ทำให้ คณะดำเนิ น การต่ อ ในระยะที่ 2 ได้ ไม่ เป็ น ไปตามวั ต ถุป ระสงค์ แต่ ค ณะได้
ดำเนินการติดตาม และประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมจะดำเนินการต่อหลังสถานการณ์ดีขึ้น จำนวน 2 ผลงาน
ได้แก่ 1. พื้นที่ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว มีผลงานที่เป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product
Innovation) การผลิ ต ผ้าทอ การย้อมสีเส้น ใยฝ้ายจากวัตถุดิบ ทางธรรมชาติ ในท้ องถิ่น จำนวน 1 ผลิ ตภัณ ฑ์ และ
2. พื้ น ที่ ต ำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสื อ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี มี ผ ลงานที่ เป็ น นวั ต กรรมด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product
Innovation) ผลิตภัณฑ์ ดอกไม้จันทน์สู่ดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 1 ผลิตภัณ ฑ์ และบรรจุภัณ ฑ์เห็ดทอดและพริกแกง
จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 3 ผลิตภัณฑ์
2. คณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะให้บัณ ฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) เพื่อ
มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยส่งเสริมให้อาจารย์ในคณะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 4 คน
ได้แก่ อาจารย์สุชาวดี สมสำราญ อาจารย์ศาสตรา หล้าอ่อน อาจารย์อรรคภณ วชิรวิชร์ และอาจารย์นพพล จันทร์ กระจ่างแจ้งและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 6 คน ได้แก่ นางสาวกรองทอง ชูแก้ว นางสาวศรินทร์ญา
เนตรเกต นายอุรเคนทร์ พรมโชติ นางสาวอุษณีย์ คงเสือ นางสาวเสาวรส มะกรูดอินทร์ และนางสาวเนตรกมล ภูมิเรศ
สุน ทร ด้ วยสถานการณ์ ที่ ป ระเทศไทยมี การแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัส โคโรน่ า 2019 (Covid 19) ทำให้ การอบรม
เปลี่ยนแปลงเป็นการอบรมแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์จึง
มีผ ลงานในรูป แบบธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation) จำนวน 3 แผนงาน ได้แก่ 1. แผนธุรกิจร้านอาหาร
ชานเฮือนแม่ทองวร 2. แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์สินค้าจากปูนา และ 3. แผนธุรกิจการผลิตกุญแจรักสะอาด
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3. คณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ ที่ 888/2563 ลงวัน ที่ 11 มีน าคม 2563 โดยมี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อพั ฒ นาคุ ณ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณ ฑ์ ตราสินค้า เรื่องเล่าผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์จัดทำแผนธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 และมีผลงานที่
เป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์น้ำคั้นต้นอ่อนข้าวสาลี
2. ผลิตภัณฑ์เห็ดกรอบ 3 รส (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดกลางบ้าน)
3. ผลิตภัณฑ์หมูหยอง ตราเจ๊ไน๊
4. ผลิตภัณฑ์หมูกรอบสยาม
5. ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเบญจรงค์
6. ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร (กล้วยตาก)
7. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่
8. ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า กลุ่มสตรีบ้านพรสวรรค์
9. ผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าทอมือบ้านวังยาว
10. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปดาวอินคา
4. คณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู เสริมพลังให้ชุมชน
ท้ อ งถิ่ น สามารถดำรงอยู่ ไ ด้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ตามคำสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
ที่ 3507/2562 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
และมีผู้จัดการพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 8 โรงเรียน จังหวัดสระแก้ว จำนวน 4 โรงเรียน ทั้งนี้ผู้จัดการพื้นที่ได้ดำเนิน
กิจ กรรมระยะที่ 1 เพื่ อสำรวจความต้องการของโรงเรียนเรีย บร้อยแล้ ว และจะดำเนิ นการต่ อในระยะที่ 2 จำนวน
4 รูปแบบ ได้แก่ 1. รูปแบบโรงเรียนสอนดี จำนวน 6 โรงเรียน 2. รูปแบบโรงเรียนอาชีพ จำนวน 2 โรงเรียน 3. รูปแบบ
โรงเรียนพอเพียง จำนวน 1 โรงเรียน 4. รูปแบบโรงเรียนสีเขียว จำนวน 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 12 โรงเรียน แต่ด้วย
สถานการณ์ที่ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) ทำให้คณะดำเนินการต่อในระยะที่ 2
ได้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แต่คณะได้ดำเนินการติดตาม และประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมจะดำเนินการต่อหลัง
สถานการณ์ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมด้านการบริการ (service Innovation) จำนวน 12 ผลงาน
รวมผลงานในปีงบประมาณ 2563 ที่เป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ จำนวน 13 ผลิตภัณฑ์ และผลงานที่เป็น
นวัตกรรมด้านการบริการ จำนวน 12 ผลงาน และผลงานรูปแบบธุรกิจใหม่ จำนวน 3 แผนงาน รวมผลงานใน
ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 28 ผลงาน
ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่
1

2

ที่

ชื่อ-สกุลอาจารย์
อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
อาจารย์ ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ
อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล
อาจารย์ เกียรติศักดิ์ รักษาพล
อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
อาจารย์ ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ
อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล
อาจารย์ เกียรติศักดิ์ รักษาพล
ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ผลิตภัณฑ์
ดอกไม้จันทน์สู่ดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)
บรรจุภัณฑ์เห็ดทอดและพริกแกง จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์
ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
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3

อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
อาจารย์พูนพชร ทัศนะ
อาจารย์ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย
4 อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
อาจารย์อรรคภณ วชิรวิชร์
นางสาวกรองทอง ชูแก้ว
นางสาวอุษณีย์ คงเสือ
5 อาจารย์ศาสตรา หล้าอ่อน
นางสาวเสาวรส มะกรูดอินทร์
นางสาวเนตรกมล ภูมิเรศสุนทร
6 อาจารย์สุชาวดี สมสำราญ
นายอุรเคนทร์ พรมโชติ
นางสาวศรินทร์ญา เนตรเกต
7 อาจารย์อนันต์ ลากุล
อาจารย์พูนพชร ทัศนะ
อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
8 อาจารย์อนันต์ ลากุล
อาจารย์ภัทรพรรณ พรหมคช
อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
9 อาจารย์อรัญญา มุดและ
อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
10 อาจารย์มณฑา วิริยางกูร
อาจารย์นิตย์ เนีย่ งน้อย
อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
11 อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน
อาจารย์อรรคภณ วชิรวัชร์
12 อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
13 ผศ.ดร.เมษา นวลศรี
อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล
อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
14 อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
15 อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
16 อาจารย์อรรคภณ วชิรวัชร์
ที่

ชื่อ-สกุลอาจารย์

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)
การผลิตผ้าทอ การย้อมสีเส้นใยฝ้ายจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ
ในท้องถิ่น จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์
รูปแบบธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation)
แผนธุรกิจการผลิตพวงกุญแจรักสะอาด
รูปแบบธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation)
แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์สนิ ค้าจากปูนา
รูปแบบธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation)
แผนธุรกิจร้านอาหารชานเฮือนแม่ทองวร
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)
ผลิตภัณฑ์น้ำคั้นต้นอ่อนข้าวสาลี
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)
ผลิตภัณฑ์เห็ดกรอบ 3 รส
(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดกลางบ้าน)
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)
ผลิตภัณฑ์หมูหยอง ตราเจ๊ไน๊
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)
ผลิตภัณฑ์หมูกรอบสยาม
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเบญจรงค์
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)
ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร (กล้วยตาก)
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า กลุ่มสตรีบ้านพรสวรรค์
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)
ผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าทอมือบ้านวังยาว
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปดาวอินคา
ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
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17 อาจารย์วิษณุ สุทธิวรรณ
18 อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ
19 อาจารย์มณฑา วิริยางกูร
20 อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
21 อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
22 อาจารย์พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ

23 อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน

24 อาจารย์ ดร.แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ

25 ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
26 อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขำ
27 อาจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน

ที่

ชื่อ-สกุลอาจารย์

นวัตกรรมด้านการบริการ (service Innovation)
รูป แบบโรงเรีย นสอนดี เพื่อพัฒ นาการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน ณ โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ
นวัตกรรมด้านการบริการ (service Innovation)
รูปแบบโรงเรียนสอนดี เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ณ โรงเรียนวัด
บัวสุวรรณประดิษฐ์
นวัตกรรมด้านการบริการ (service Innovation)
รูป แบบโรงเรี ย นสอนดี เพื่ อ พั ฒ นาการอ่ า นออกเขี ย นได้
ณ โรงเรียนวัดหว่านบุญ
นวัตกรรมด้านการบริการ (service Innovation)
รูปแบบโรงเรียนสอนดี เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ด้านการเรียน
การสอนและพัฒนากระบวนการคิด ณ โรงเรียนบ้านโคคลาน
นวัตกรรมด้านการบริการ (service Innovation)
รูปแบบโรงเรียนสอนดี เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ด้านการเรียน
การสอนและพัฒนากระบวนการคิด ณ โรงเรียนบ้านซับน้อย
นวัตกรรมด้านการบริการ (service Innovation)
รูปแบบโรงเรียนพอเพียง เพื่อพัฒนากระบวนการ Coding
รูปแบบ Unplugged ส่งเสริมสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
สำหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4-6
ณ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
นวัตกรรมด้านการบริการ (service Innovation)
รูปแบบโรงเรียนอาชีพ เพื่อพัฒ นาการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการทำไข่เค็มและ
น้ำพริกลงเรือ ณ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
นวัตกรรมด้านการบริการ (service Innovation)
รูปแบบโรงเรียนอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพแบบ New normal
เช่น การขายของออนไลน์ (การขายของแบบไม่มีหน้าร้าน)
ณ โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์
นวัตกรรมด้านการบริการ (service Innovation)
รูป แบบโรงเรียนพอเพี ยง เพื่ อพั ฒ นาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ณ โรงเรียนวัดศรีคัดณางค์
นวัตกรรมด้านการบริการ (service Innovation)
รูปแบบโรงเรียนสีเขียว เพื่อพัฒนา ECO SCHOOL
ณ โรงเรียนวัดปทุมนายก
นวัตกรรมด้านการบริการ (service Innovation)
รู ป แบบโรงเรี ย นสี เขี ย ว เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม
พ ฤ ติ ก รรม ก ารอนุ รั ก ษ์ สิ่ งแ วด ล้ อม ของนั ก เรี ย น ชั้ น
ประถมศึกษา ณ โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม
ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
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28 อาจารย์เบญฐนาศิวรัตน ไกรทิพย์

นวัตกรรมด้านการบริการ (service Innovation)
รู ป แบบโรงเรี ย นสี เขี ย ว เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ สี เขี ย ว โดยการ
สอดแทรกในรายวิชา เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้
ณ โรงเรียนบ้านมะกอก

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและไม่นับลาศึกษาต่อ
จำนวนผลงาน

62 คน
28 ผลงาน

วิธีการคำนวณ
1. คำนวณร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและ
โจทย์การพัฒนาประเทศ/แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น/ปัญหาระดับชาติตามสูตร
28
62

x 100

= ร้อยละ 45.16

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
45.16
20

คะแนนที่ได้ =

x

5

= 5.00 คะแนน

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.3
เป้าหมาย 2562
ร้อยละ 20

ผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 45.16

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ 2.3
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.3(1)
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์สู่ดอกไม้ประดิษฐ์
จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์
2.3(2)
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) บรรจุภัณฑ์เห็ดทอดและพริกแกง
จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์
2.3(3)
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) การผลิตผ้าทอ การย้อมสีเส้นใยฝ้ายจากวัตถุดิบ
ทางธรรมชาติในท้องถิ่น จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์
2.3(4)
รูปแบบธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation) แผนธุรกิจการผลิตพวงกุญแจรักสะอาด
2.3(5)
รูปแบบธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation) แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์สนิ ค้าจากปูนา
2.3(6)
รูปแบบธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation) แผนธุรกิจร้านอาหารชานเฮือนแม่ทองวร
2.3(7)
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ผลิตภัณฑ์น้ำคั้นต้นอ่อนข้าวสาลี
2.3(8)
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ผลิตภัณฑ์เห็ดกรอบ 3 รส
(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดกลางบ้าน)
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร

82

2.3(9)
2.3(10)
2.3(11)
2.3(12)
2.3(13)
2.3(14)
2.3(15)
2.3(16)
2.3(17)
2.3(18)
2.3(19)
2.3(20)
2.3(21)
2.3(22)
2.3(23)
2.3(24)
2.3(25)
2.3(26)
2.3(27)
2.3(28)

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ผลิตภัณฑ์หมูหยอง ตราเจ๊ไน๊
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ผลิตภัณฑ์หมูกรอบสยาม
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเบญจรงค์
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร (กล้วยตาก)
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า กลุ่มสตรีบ้านพรสวรรค์
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าทอมือบ้านวังยาว
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปดาวอินคา
นวัตกรรมด้านการบริการ (service Innovation) รูปแบบโรงเรียนสอนดี เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ณ โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ
นวัตกรรมด้านการบริการ (service Innovation) รูปแบบโรงเรียนสอนดี เพื่ อพั ฒ นาสมรรถนะ ณ
โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
นวัตกรรมด้านการบริการ (service Innovation) รูปแบบโรงเรียนสอนดี เพื่ อพัฒ นาการอ่านออก
เขียนได้ ณ โรงเรียนวัดหว่านบุญ
นวัตกรรมด้านการบริการ (service Innovation) รูปแบบโรงเรียนสอนดี เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ด้านการเรียนการสอนและพัฒนากระบวนการคิด ณ โรงเรียนบ้านโคคลาน
นวัตกรรมด้านการบริการ (service Innovation) รูปแบบโรงเรียนสอนดี เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ด้านการเรียนการสอนและพัฒนากระบวนการคิด ณ โรงเรียนบ้านซับน้อย
นวัตกรรมด้านการบริการ (service Innovation) รูปแบบโรงเรียนสอนดี เพื่อพัฒนากระบวนการ
Coding รูปแบบ Unplugged ส่งเสริมสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
นวัตกรรมด้านการบริการ (service Innovation) รูปแบบโรงเรียนอาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการทำไข่เค็มและน้ำพริกลงเรือ
ณ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
นวัตกรรมด้านการบริการ (service Innovation)
รูปแบบโรงเรียนอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพแบบ New normal เช่น การขายของออนไลน์
(การขายของแบบไม่มีหน้าร้าน) ณ โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์
นวัตกรรมด้านการบริการ (service Innovation) รูปแบบโรงเรียนพอเพียง เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดศรีคัดณางค์
นวัตกรรมด้านการบริการ (service Innovation) รูปแบบโรงเรียนสีเขียว เพื่อพัฒนา ECO SCHOOL
ณ โรงเรียนวัดปทุมนายก
นวั ต กรรมด้ า นการบริ ก าร (service Innovation) รู ป แบบโรงเรี ย นสี เขี ย ว เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ณ โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม
นวัตกรรมด้านการบริการ (service Innovation) รูปแบบโรงเรียนสีเขียว เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียว โดย
การสอดแทรกในรายวิชา เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านมะกอก
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- มีการทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยทำให้ - ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน
ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านวิจัยที่หลากหลาย
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
-ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีค่า
น้ำหนักเพิ่มขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- อาจารย์ควรหาแหล่งทุนที่ได้รับจากภายนอกให้เพิ่มขึ้น - เผยแพร่ป ระชาสั ม พั น ธ์ แ หล่ ง ทุ น วิ จั ย ภายนอกให้ กั บ
คณาจารย์ในคณะ
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการต่อสังคม
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
อาจารย์เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์
นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์
อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ : 02-5293099
โทรศัพท์ : 02-5293099
E-mail : education@vru.ac.th
E-mail : education@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดำเนินงาน
 ข้อ 1. คณะมีการกำหนดนโยบายในการบริการวิชาการต่อสังคม หลักเกณฑ์ในการเลือกชุมชนเป้าหมาย และ
มีการจัดทำแผนบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น ตามจุดเน้นหรืออัตลักษณ์ของคณะ
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มีการกำหนดนโยบายในการบริการวิชาการต่อสังคม โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือกชุมชน
เป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการอุดมศึกษา ที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาในการปฏิรูปการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน
ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานเสมอภาคอย่างทั่วถึง ในทุกพื้นที่ และสอดคล้องกับนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ของประชาชน ภายใต้รูปแบบการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้
1. การสำรวจและคัดเลือกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด โดยเป็นโรงเรียนที่ยังต้องการความ
ช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนจน
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น คือ
1.1 เป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ได้แก่ โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน และ
จังหวัดสระแก้ว
1.2 เป็นโรงเรียนที่เป็นสถาบันร่วมผลิตจากการเป็นเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้แก่นักศึกษา
1.3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12
2. การสำรวจและคัดเลือกจากพื้นที่ชุมชนและครัวเรือนในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว ที่มีปัญหาและ
ต้องการรับการพั ฒ นา ภายใต้การรับนโยบายของมหาวิทยาลัยกับการดำเนินงานตามพระราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็ จ พระวชิ รเกล้ า เจ้ าอยู่ หัว รัช กาลที่ 10 สู่ การปฏิ บั ติ ซึ่ งสอดคล้ องกับ แผน
ยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศ และเสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้
อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เมื่อทำการสำรวจและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายแล้วจะมีการออกแบบแผนการดำเนินงานโดยเตรียมการด้าน
บุคลากรที่เกี่ยวข้องและงบประมาณในการดำเนินงาน จากนั้นจะประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายที่คัดเลือก เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อ
สร้างความเข้าใจและร่วมมือกันในการแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมาย
4. กำหนดประเด็นและแผนการพัฒนาร่วมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อกำหนดแผนงานตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
5. ดำเนินการแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย และนำผลลัพธ์ที่เกิด ขึ้นจากการดำเนินงาน
ไปใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อหาจุดบกพร่องและพัฒนาต่อยอด ตลอดจนขยายผลของการดำเนินงานออกไป
สู่ชุมชน หรือเครือข่ายอื่นๆ
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6. ทำการประเมิ น ผลการดำเนิ นโครงการ และร่วมกัน แลกเปลี่ย นเรียนรู้เพื่ อถอดบทเรียนจากการดำเนิ น
โครงการ และนำข้อค้นพบที่ได้ไปพัฒนาแผนการดำเนินงานในปีต่อไป
โดยโครงการบริการวิชาการต่อสังคมที่ดำเนินการได้บูรณาการกับรายวิชาในหลักสูตร เช่น โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนกับโรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนบน ซึ่ ง เปิ ด โอกาสให้ นั กศึ กษาได้ ร่วมลงพื้ น ที่ ชุ ม ชนเป้ า หมายเพื่ อศึกษาบริบ ทและพั ฒ นาท้ องถิ่น
ตามอัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ คือ แต่งกายดี มีความเป็นครู รู้พัฒนา จิตอาสาท้องถิ่น และได้จัดทำแผนการบริการ
วิชาการต่อสังคม เพื่อกำหนดตัวชี้วัดและกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน และแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการแก่สังคม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น
เอกสารหลักฐาน
3.1.1(1) แผนการบริการวิชาการต่อสังคม
3.1.1(2) แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการแก่สังคม
 ข้อ 2. คณะมีการกำกับดูแลกระบวนการให้บริการวิชาการ มีการจัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชน และ
ท้องถิ่น ตามความเชี่ยวชาญของคณะและอัตลักษณ์ของคณะ
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มีการกำกับดูแลกระบวนการให้บริการวิชาการ โดยการจัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชน
และท้องถิ่น ตามความเชี่ยวชาญของคณะและอัตลักษณ์ของคณะ ตามกระบวนการดังนี้
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เอกสารหลักฐาน
3.1.2(1) คำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
3.1.2(2) รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
3.1.3(3) แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการแก่สังคม
3.1.3(4) แผนการปรับปรุงคุณภาพ (Improvement Plan) งานบริการวิชาการ
ข้อ 3. คณะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และ
ท้องถิ่น
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย และหน่วยงานภายนอก เพื่อส่งผลให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ พื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
สระแก้ว ดังนี้
1. โรงเรียนเครือข่าย ในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
คลองขวางบน โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ โรงเรียนวัดลาดทราย โรงเรียนวิเชียรกลิ่น
สุคนธ์อุปถัมภ์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม จากการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้ องถิ่น โดยมี ส ถาบั น อุด มศึกษาเป็ น พี่ เลี้ ย งโรงเรีย นกับ โรงเรีย นเครือข่ายอุ ดมศึกษาภาคกลางตอนบน
พ.ศ. 2562 เพื่ อ พั ฒ นาการสร้า งเครือข่ า ยสถาบั น อุ ด มศึก ษากั บ โรงเรีย นเครือข่ า ย สพฐ. ในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบ และพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน และเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
2. พื้ น ที่ ชุม ชนคลองถ้ำตะบั น หมู่ 10 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุม แก้ว จั งหวัดปทุ ม ธานี จากการดำเนิ น
โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ทักษะ พัฒนาอาชีพเสริม ด้านการทำน้ำหมักชีวภาพและการทำสบู่น้ำนมข้าว เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 5 ของรายได้ครัวเรือนต่อปี และพัฒนาส่งเสริมให้ยั่งยืน
3. พื้นที่ชุมชนบ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จากการดำเนินโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความรู้
ทั กษะด้ านการพั ฒ นา ต่ อยอด และเพิ่ ม มู ล ค่าผลิ ต ภัณ ฑ์ ท้ องถิ่น เช่ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ กระเป๋ าจั กรสาน และ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ และเพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สร้างกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว โดยใช้จุดแข็งของหมู่บ้านที่เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
พัฒนา ต่อยอดให้มั่นคง และยั่งยืน ให้แก่ชุมชน
4. ครูในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว จากการดำเนินกิจกรรมพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจำการแบบ coaching เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย น O-Net ในโรงเรีย นที่ เข้ า ร่ว ม ในการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย น O-Net และจากการดำเนิ น
กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมให้มีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาการอ่านและการเขียน ในการพัฒนานั กเรียนให้อ่านออก
เขียนได้
5. โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง
ภายใต้การดูแลและการดำเนินการของระบบเครือข่ายสถาบันฝ่ายผลิตภาคกลางตอนบน จากการดำเนิน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิ ชาชีพ รุ่นที่ 2 – 3 เพื่อพัฒนาครูของโครงการภายหลัง
การบรรจุแต่งตั้งให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และเพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาครูผู้รับทุนที่เหมาะสมกับครูในแต่ละท้องถิ่นที่จัดการเรียนการสอนในยุคการศึกษา 4.0
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เอกสารหลักฐาน
3.1.3(1) แบบสรุ ป รายงานผลการดำเนิ น โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนกับโรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2562
3.1.3(2) รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท
3.1.3(3) แบบสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (O-Net)
3.1.4(4) แบบสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้
3.1.5(5) แบบสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ 2 – 3
 ข้อ 4. คณะมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์
ในการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
ผลการดำเนินงาน
ในปี การศึกษา 2562 คณะได้มีการจัดการเรียนการสอนที่มี การบูรณาการกับการบริการวิชาการ เพื่ อให้
ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น โดยนำผลจากการการสำรวจและ
คัดเลือกโรงเรียนกลุ่มเป้ าหมายตามเกณฑ์ที่ คณะกำหนด และสอดคล้องตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ใน
แผนการบริการวิชาการต่อสังคม ซึ่งดำเนินงานภายใต้การรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญของหลักสูตร ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1/2562
1. วิชา EEN401 กิจกรรมสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ บูรณาการกับกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ
“Christmas Festival” ณ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม จ.ปทุมธานี ดำเนินงานโดยหลักสูตรภาษาอังกฤษ
2. วิชา ETH471 วิธีการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา บูรณาการกับ โครงการพัฒ นา
คุ ณ ภาพการศึกษาและการพั ฒ นาท้ องถิ่น โดยมี ส ถาบั น อุ ด มศึ กษาเป็ น พี่ เลี้ ย งกับ โรงเรีย นเครือข่า ยอุ ด มศึก ษา
ภาคกลางตอนบน ณ โรงเรียนวัดลาดทราย จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์จ.ปทุมธานี ดำเนินงาน
โดยหลักสูตรภาษาไทย
3. วิชา EME401 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ บูรณาการกับ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงกับโรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ณ โรงเรียนสังข์อ่ำ
วิทยา จ.ปทุมธานี ดำเนินงานโดยหลักสูตรคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
4. วิ ช า SEC101 เคมี ส ำหรับ ครู 1 บู รณาการกับ กิ จ กรรมครูวิ ท ย์ เพื่ อ พ่ อ และพอเพี ย ง ครั้ง ที่ 5 ณ โรงเรีย น
วัดพะยอม จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินงานโดยหลักสูตรเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
5. วิชา ESC410 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์ บูรณาการกับ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงกับโรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ณ โรงเรียนวัดชุมพลนิ
กายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินงานโดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ภาคการศึกษาที่ 2/2562
1. วิช า ECN121 ภาษาจี น ระดั บ ต้ น 2 และวิ ช า ECN409 การจั ด กิจ กรรมการเรีย นรู้ภาษาจี น บู รณาการกั บ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงกับโรงเรียนเครือข่ าย
อุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ณ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินงานโดยหลักสูตร
ภาษาจีน
2. วิชา EED103 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ บูรณาการกับ กิจกรรม English
Camp for English Program Freshmen (EP) ณ โรงเรี ย นวั ด เพิ่ ม ทาน (ประยงค์ ป ระชานุ ส รณ์ ) จ.ปทุ ม ธานี
ดำเนินงานโดยหลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
3. วิชา EEN404 การสอนทักษะอ่านเขียนภาษาอังกฤษ บูรณาการกับโครงค่ายภาษาอังกฤษจิตอาสา Volunteer
English Camp ณ โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา จ.ปทุมธานี ดำเนินงานโดยหลักสูตรภาษาอังกฤษ

88

4. วิชา EEL107 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา บูรณาการกับโครงการสานสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง
ประถมศึกษา กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนวัดแสงมณี จ.ปทุมธานี ดำเนินงานโดย
หลักสูตรการประถมศึกษา
5. วิชา EEL105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูประถมศึกษา บูรณาการกับกิจกรรมสะเต็มศึกษาสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม จ.ปทุมธานี ดำเนินงานโดยหลักสูตรชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
6. วิชา ETH242 วรรณกรรมท้องถิ่นสำหรับครู บูรณาการกับกิจกรรมรำภาข้าวสารของวัดสำแล จ.ปทุมธานี และ
กิจกรรมละครประเพณี สาขาวิชาภาษาไทย ดำเนินงานโดยหลักสูตรภาษาไทย
7. วิชา EME302 คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา บูรณาการกับโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ณ โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง จ.สระแก้ว ดำเนินงานโดยหลักสูตรคณิตศาสตร์
8. วิชา ESC304 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป บูรณาการกับโครงการชมรมครูวิทย์จิตอาสา และชมรมครูวิทย์เพื่อ
มวลชน ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินงานโดยหลักสูตรชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป และ
หลักสูตรเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เอกสารหลักฐาน
3.1.4(1) แบบสรุปรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2562
3.1.4(2) แบบสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ
 ข้อ 5. คณะมีการดำเนินการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ผลการดำเนินงาน
ในปี การศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ได้ด ำเนิน การบริการวิช าการทั้ งในด้านการพั ฒ นาและยกระดั บ
คุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชน และท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเป็น
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและบรรจุในแผนการปฏิบัติการของคณะครุศาสตร์ และเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่
1. โครงการพัฒ นาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณ ภาพชีวิตของประชาชน พื้นที่บ้าน
พรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน และท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในด้านการส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ ซึ่งเป็นลาย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้แรงบันดาลใจจากลายของผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานที่ทำมาจากต้นกกซึ่งเป็นพืชประจำ
ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้กับชุมชน และท้องถิ่น โดยได้ดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จนถึงปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัด
สระแก้ว ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมในกิจกรรม
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ศึกษาชุมชนและจัดทำฐานข้อมูลตำบล โดยมีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการเพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จังหวัดสระแก้ว
2. โครงการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาและการพั ฒ นาท้ องถิ่น โดยมี ส ถาบั น อุ ด มศึ กษาเป็ น พี่ เลี้ ย งโรงเรีย น
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน โครงการเพื่อพัฒนาการสร้างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษากับ
โรงเรียนเครือข่าย สพฐ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน และเผยแพร่
ความรู้สู่ชุมชน โดยได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปีการศึกษา 2562 โดยมี
โรงเรียนเครือข่ายที่ ร่วมดำเนิ นกิจกรรมจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองขวางบน โรงเรียน
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สังข์อ่ำวิทยา โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ โรงเรียนวัดลาดทราย โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ โรงเรียนวัด
ชุมพลนิกายาราม และจะดำเนินการต่อเนื่องในปีการศึกษา 2563 โดยมีโรงเรียนเครือข่ายเพิ่มจำนวน 1
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ
3. โครงการบริการวิ ช าการโรงเรีย นตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่ งเป็ น โรงเรีย นในการสนั บ สนุ น พั ฒ นาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย
โรงเรี ย นตำรวจตระเวนชายแดนบ้ า นน้ ำ อ้ อ ม และโรงเรี ย นตำรวจตระเวนชายแดนบ้ า นทุ่ ง กบิ น ทร์
ซึ่งคณะครุศาสตร์ ได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านสื่อการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการบริการวิชาการ มา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้โรงเรียน นักเรียน และครูผู้สอนได้รับการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
และท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นความยั่งยืน
4. โครงการอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ภายใต้สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จ.สระแก้ว โดยคณะครุศาสตร์ ได้ให้การสนับสนุน
ในการเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาทักษะให้กับครูโรงเรียนตชด. ในสาระวิชาต่างๆ มาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ครูโรงเรียนตชด. สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ใ นการจัดการเรียนการสอน
ให้กับนักเรียน
เอกสารหลักฐาน
3.1.5(1) แผนการบริการวิชาการต่อสังคม ปีงบประมาณ 2562 – 2563
 ข้อ 6. คณะมีการกำกับติดตามผลการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ โดยมีการเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะเพื่อพิจารณา
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มีการกำกับติดตามผลการบริการวิชาการอย่างเป็ นระบบ โดยคณะกรรมการดำเนิน งาน
บริการวิชาการของแต่ละโครงการ ภายหลังการดำเนิน งานได้สรุปผลการดำเนินโครงการในรูปแบบ กนผ.05 และได้มี
การรายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการในแต่ละโครงการ ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พื้นที่บ้าน
พรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ดำเนินการในวันที่ 16-18 มิถุนายน
และ 27-28 มิ ถุน ายน 2562 ซึ่ ง ประชาชนผู้ เข้า ร่วมได้ รับ การยกระดั บ คุณ ภาพชี วิ ต จากการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ เติมทักษะ เพิ่มความรู้ หลักสูตรการพัฒนา ต่อยอด และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์
จากผ้าทอ(กระเป๋าผ้าทอสานลาย) และอบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ เพิ่มความรู้ หลักสูตรการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน เพื่อสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยว(โดยใช้จุดแข็งของหมู่บ้านที่เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาและต่อยอดให้มั่นคงและยั่งยืน) รวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านการทำ
บัญชีครัวเรือน และการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนร่วมกัน โดยพบว่ากลุ่มเป้า หมายมีความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ย
4.55 ความพึ งพอใจ ค่าเฉลี่ ย 4.91 และการนำไปประยุกต์ ใช้ ค่าเฉลี่ ย 4.65 (จากรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562)
2. โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชี วิตของประชาชน พื้นที่บ้าน
คลองถ้ำ ตะบั น หมู่ 10 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุ ม แก้ว จั ง หวัด ปทุ ม ธานี ดำเนิ น การในวั น ที่ 17-18
มิถุนายน และวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ซึ่งประชาชนผู้เข้าร่วมได้เสริมสร้างความรู้ ทักษะ พัฒนาอาชีพเสริม
ด้านการทำน้ำหมักชีวภาพและการทำสบู่น้ำนมข้าว เพื่อเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน โดยพบว่ากลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ย 4.64 ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.57 การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ค่าเฉลี่ย 4.55
(จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562)
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3. โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึกษาและการพั ฒ นาท้ องถิ่น โดยมี ส ถาบั น อุ ด มศึกษาเป็ น พี่ เลี้ ย งโรงเรีย น
เครือ ข่า ยอุ ด มศึก ษา ภาคกลางตอนบน ณ โรงเรีย นวิ เชี ย รกลิ่ น คนธ์ อุป ถั ม ภ์ จ.พระนครศรีอยุ ธ ยา ได้
ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูสอนภาษาจีนโดยใช้กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้
ภาษาจีน เพื่อให้ครูนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งได้นวัตกรรมเป็นแผนการจัดอบรมและ
แผนการจัดการเรียนรู้ ดำเนินการในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โดยพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความความรู้ความ
เข้าใจระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.27) มีการนำไปใช้ระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.34) และมี ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 4.54) (จากรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562 วัน ที่ 18
กรกฎาคม 2562)
4. โครงการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาและการพั ฒ นาท้ องถิ่น โดยมี ส ถาบั น อุ ด มศึกษาเป็ น พี่ เลี้ ย งโรงเรีย น
เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ณ โรงเรียนวัดลาดทราย จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการในวันที่ 16
กันยายน 2562 และโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ จ.ปทุมธานี ดำเนินการในวันที่ 20 กันยายน 2562 โดยได้
ดำเนิ น กิ จ กรรมแนะนำให้ ค รูได้ ใช้ สื่ อ การสอนเพื่ อ การแก้ ปั ญ หาการอ่ านไม่ อ อกเขีย นไม่ ได้ ให้ ส ามารถ
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งได้เป็นนวัตกรรมสื่อการสอนเพื่อการแก้ปัญหาการอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้ พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะด้านการอ่านเขียนภาษาไทย
และสามารถนำเทคนิคการสอนเพื่อการแก้ปัญหาของนักเรียนไปใช้แก้ปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคล (จาก
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 25 กันยายน 2562)
5. โครงการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาและการพั ฒ นาท้ องถิ่น โดยมี ส ถาบั น อุ ด มศึกษาเป็ น พี่ เลี้ ย งโรงเรีย น
เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ณ โรงเรียนสังข์อ่ำวิท ยา จ.ปทุ มธานี ดำเนิ นการในวันที่ 22 -23
กั น ยายน 2562 โดยได้ ด ำเนิ น กิ จ กรรมที่ เป็ น การสอนคณิ ต ศาสตร์ ที่ เน้ น การคิ ด เพื่ อ ให้ นั ก เรีย นเรีย น
คณิ ต ศาสตร์ อ ย่ า งสนุ ก สนาน ซึ่ ง ได้ น วั ต กรรมเป็ น แผนการจั ด การอบรม และแผนการจั ด การเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดของนักเรียน โดยพบว่ากลุ่มเป้าหมายสามารถสะท้อนความคิดจากการพัฒนา
ทั ก ษะและนำแผนจั ด การเรี ย นรู้ ม าใช้ กั บ นั ก เรี ย นได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (จากรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 25 กันยายน 2562)
6. โครงการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาและการพั ฒ นาท้ องถิ่น โดยมี ส ถาบั น อุ ด มศึกษาเป็ น พี่ เลี้ ย งโรงเรีย น
เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ณ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการใน
วันที่ 23 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมในเรื่องสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและช่วยเพิ่มทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้จริง (จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562
วันที่ 25 กันยายน 2562)
7. โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน : กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง จังหวัดสระแก้ว
ดำเนิ นการในวัน ที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562 โดยพบว่านั กศึกษามี ศักยภาพทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น มีกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงมีจิตอาสาในการ
พัฒนาภูมิทัศน์ และมีจิตสำนึกในการมุ่งกลับไปพัฒนาโรงเรียนตามภูมิลำเนาของตนเอง (จากรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562)
8. โครงการชมรมครูวิทย์จิตอาสา และชมรมครูวิทย์เพื่อมวลชน ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
ดำเนินการในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยนักศึกษาได้สะท้อนคิดเกี่ยวกับการสอนของตนเอง ทั้งด้าน
ความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทักษะและเทคนิค การแก้ปัญหาเฉพาะที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน (จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 26 ธันวาคม
2562)
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9. กิจกรรมครูวิทย์เพื่อพ่อและพอเพียง ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนวัดพะยอม จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการในวันที่
27 พฤศจิกายน 2562 โดยนักเรียน นักศึกษา ครูวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ และสมาชิกในชุมชน ได้นำความรู้
ด้านเคมี เช่น การทำพิมเสนน้ำ เจลล้างมือ และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์
ใช้ในชีวิตประจำวัน และสร้างอาชีพได้ (จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่
12/2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562)
10. กิ จ กรรมค่ า ยภาษาอั ง กฤษ “Christmas Festival” ณ โรงเรี ย นชุ ม ชนวั ด พิ ชิ ต ปิ ต ยาราม จ.ปทุ ม ธานี
ดำเนินการในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 โดยนักศึกษาสามารถออกแบบและดำเนินกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
ได้อย่างเป็นระบบแบบแผนตามทฤษฎีที่ได้เรียนจากบทเรียน (จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562)
11. กิจกรรม English Camp for English Program Freshmen (EP) ณ โรงเรียนวัดเพิ่มทาน (ประยงค์ ประชา
นุสรณ์) ดำเนินการในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 โดยนักศึกษามีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยใช้ความรู้ด้านทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ประยุกต์ในสถานการณ์จริง และมีจิตอาสา
รับ ผิ ด ชอบต่ อสั งคมในการแบ่ งปั น ความรู้ด้ านภาษาให้ กับ โรงเรีย นเครือ ข่าย (จากรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562)
12. โครงการสานสัมพันธ์จากพี่สู่น้องประถมศึกษา ณ โรงเรียนวัดแสงมณี จ.ปทุมธานี ดำเนินการในวันที่ 10
มกราคม 2563 โดยพบว่านักศึกษาได้ฝึกทักษะการวางแผน ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับพัฒนาการของผู้เรียนวัยประถมศึกษา (จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้ง
ที่ 1/2563 วันที่ 22 มกราคม 2563)
13. กิจกรรมละครประเพณี สาขาวิชาภาษาไทย ดำเนินการในวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยนักเรียนและผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทางวัฒนธรรมมีความรู้และความประทับใจเพลงพื้นบ้านไทยอันแสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาก
ขึ้น จากการเผยแพร่ความรู้มรดกภูมิปัญญาของไทยและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (จากรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22 มกราคม 2563)
14. โครงค่ายภาษาอังกฤษจิตอาสา Volunteer English Camp ณ โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา จ.ปทุมธานี ดำเนินการ
ในวันที่ 29 มกราคม 2563 โดยนักศึกษาสามารถออกแบบและดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน
เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบแบบแผนตามทฤษฎีก ารสอนที่ได้เรียนจากบทเรียน
(จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)
15. กิ จ กรรมสะเต็ ม ศึ ก ษาสำหรับ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5-6 ณ โรงเรีย นชุ ม ชนวั ด พิ ชิ ต ปิ ต ยาราม
จ.ปทุมธานี ดำเนินการในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยพบว่านักเรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทักษะ
การคิ ด ขั้ น สู ง และนวั ต กรรม และการจั ด การเรี ย นรู้บู รณาการสะเต็ ม ศึ ก ษา (จากรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)
เอกสารหลักฐาน
3.1.6(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.1
เป้าหมายปี 2562
6 ข้อ

ผลการดำเนินงาน
6 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการบริการวิชาการ
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
อาจารย์เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์
นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์
อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ : 02-5293099
โทรศัพท์ : 02-5293099
E-mail : education@vru.ac.th
E-mail : education@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดำเนินงาน
 ข้อ 1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของโครงการที่ได้ดำเนินการกับกลุ่มชุมชนเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิต
มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 4.51
ผลการดำเนินงาน
คณะกรรมการดำเนินงาน ได้มีการประเมินโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน จากแบบประเมินความพึงพอใจ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้ความเข้าใจ
2) ด้านความพึงพอใจ 3) ด้านการนำไปประยุกต์ใช้
- พื้นที่คลองถ้ำตะบัน หมู่ 10 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30
คน เป็นกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม เข้ารับการพัฒนาทักษะ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 30 คน ดังนี้
1) ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.6 ค่าเฉลี่ย 4.64
2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.3 ค่าเฉลี่ย 4.57
3) การติดตามการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ คิดเป็นร้อยละ 94.1 ค่าเฉลี่ย 4.55
- พื้นที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30
คน ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมและกลุ่มสตรีบ้านพรสวรรค์ ที่ เข้ารับการพัฒนาทักษะ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม
จำนวน 30 คน ดังนี้
1) ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90 ค่าเฉลี่ย 4.55
2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 95 ค่าเฉลี่ย 4.91
3) การติดตามการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ คิดเป็นร้อยละ 95 ค่าเฉลี่ย 4.65
เอกสารหลักฐาน
3.2.1(1) รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท พื้นที่
บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
3.2.1(2) รายงานโครงการพันธกิจสัมพั นธ์แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท พื้นที่
คลองถ้ำตะบัน หมู่ 10 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
 ข้อ 2.มีฐานข้อมูลชุมชนของหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1 หมู่บ้าน
ผลการดำเนินงาน
ในปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ มีฐานข้อมู ลชุ มชนของหมู่ บ้ านที่ ได้รับ มอบหมายตามนโยบายสภา
มหาวิทยาลัย จำนวน 2 หมู่บ้าน ในการดำเนินโครงการพัฒ นาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญ หาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ได้แก่ พื้นที่คลองถ้ำตะบัน หมู่ 10 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
และพื้นที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว และได้จัดทำฐานข้อมูลชุมชนของ
หมู่ บ้ านที่ ต้ องการได้ รับ การพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิต สำหรับ ดำเนิ น โครงการยกระดั บ คุณ ภาพชีวิ ตชุ ม ชนและท้ องถิ่น
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สิ่งแวดล้อม และวัฒ นธรรมในกิจกรรมสร้า งความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ศึกษาชุมชนและจัดทำ
ฐานข้อมูลตำบล และจัดทำแผนปฏิบัติการเพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จังหวัดปทุมธานี และ
จังหวัดสระแก้ว สำหรับปีงบประมาณ 2563
เอกสารหลักฐาน
3.2.2(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
 ข้อ 3.มีนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่ สามารถสร้างคุณ ค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้ โดย
สามารถนำผลการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษาตามนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน
ผลการดำเนินงาน
จากการดำเนิน โครงการบริการวิชาการ ของคณะครุศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562 ได้มีการจัดทำนวัตกรรมที่
สร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นการบูรณาการทั้งภายในและภายนอกคณะ โดยสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
1. ผลิตภัณฑ์สบู่สารสกัดจากข้าว เป็นการบูรณาการกับหลักสูตรในคณะครุศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรเคมีและ
วิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไป และหลั ก สู ต รชี ว วิ ท ยาและวิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไป โดยเป็ น การใช้ ค วามรู้ ในวิ ช า
วิทยาศาสตร์ในการดำเนินการออกแบบนวัตกรรม ในการส่งเสริมหลักสูตรการเพิ่มรายได้ ด้วยกิจกรรม
การจัดทำสบู่จากสารสกัดจากข้าว ที่มีกลิ่นหอม และสามารถใช้ล้างมือได้สะอาด จากการดำเนินกิจกรรม
ในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พื้นที่
คลองถ้ำตะบัน หมู่ 10 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
2. ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ (กระเป๋าผ้าทอสานลาย) เป็นการบูรณาการของคณะครุศาสตร์และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ในการดำเนินหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ ซึ่งเป็นลายภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้
แรงบันดาลใจจากลายของผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานที่ทำมาจากต้นกกซึ่งเป็นพืชประจำท้องถิ่น เพื่อเพิ่ม
ความรู้ พัฒนา ต่อยอด และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้กับชุมชน จากการดำเนินกิจกรรมในโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พื้นที่บ้านพรสวรรค์
หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
3. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยว โดยใช้จุดแข็งของหมู่บ้าน
ที่เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาและต่อยอดให้มั่นคง และยั่งยืน
จากการดำเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน พื้นที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ด้านการศึกษา
1. แผนจัดการเรียนรู้ จากการดำเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนกับโรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
2. นวั ต กรรมชุ ด ฝึ กทั กษะพั ฒ นาผลคะแนน O-Net ในสาระวิช าภาษาไทย คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
ภาษาอั งกฤษ และคู่มื อครู จากกิจ กรรมพั ฒ นาครูเพื่ อเพิ่ ม ศักยภาพนั กเรีย นเพื่ อยกระดั บ ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน (O-Net)
3. นวัตกรรมชุดฝึกทักษะแก้ ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ “พี่อ่านคล่อง น้องอ่านได้” ได้แก่ 1) บัวตูม
2) บัวแย้ม 3) บัวบาน และคู่มือครู จากการดำเนินกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้
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เอกสารหลักฐาน
3.2.3(1) รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต ประชาชนในชนบท พื้นที่
บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
3.2.3(2) รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท พื้นที่
คลองถ้ำตะบัน หมู่ 10 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
3.2.3(3) รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
โรงเรียนกับโรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
3.2.3(4) ชุดฝึกทักษะพัฒนาผลคะแนน O-Net
3.2.3(5) ชุดฝึกทักษะแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
 ข้อ 4.มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการที่ได้ดำเนินการกับกลุ่มชุมชนเป้าหมายในการยกระดับ
คุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ผลการดำเนินงาน
ในปีการศึกษา 2562 ของปี งบประมาณ 2562 คณะกรรมการดำเนิ น โครงการบริการวิชาการ ได้ดำเนิ น
โครงการในการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 2 ชุ มชน ภายใต้โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
และยกระดับ คุณ ภาพชีวิต ของประชาชน พื้น ที่คลองถ้ำตะบัน หมู่ 10 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุม แก้ว จังหวัด
ปทุมธานี และพื้นที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ได้รับงบประมาณจัดสรร
จากมหาวิทยาลัย เป็นจำนวน 308,000 บาท หมวดรายจ่ายอื่น โดยแบ่งเป็นระยะการดำเนินงาน ดังนี้
ระยะที่ 1 กิจกรรมสำรวจบริบทและจัดทำฐานข้อมูลในพื้นที่ คลองถ้ำตะบัน หมู่ 10 ตำบลระแหง อำเภอลาด
หลุ ม แก้ว จั งหวั ด ปทุ ม ธานี และพื้ น ที่ บ้ านพรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภ อเขาฉกรรจ์ จั งหวั ด สระแก้ ว
ตั้งงบประมาณจำนวน 83,170 บาท เบิกจ่าย 83,081.74 บาท คงเหลือ 88.26 บาท
ระยะที่ 2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยแบ่งเป็น
- พื้ น ที่ คลองถ้ำตะบั น หมู่ 10 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุ ม แก้ว จังหวัด ปทุ ม ธานี ตั้งงบประมาณจำนวน
75,100 บาท เบิกจ่าย 68,400.87 บาท คงเหลือ 6,699.13 บาท
- พื้ น ที่ บ้ า นพรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จั ง หวั ด สระแก้ ว ตั้ งงบประมาณจำนวน
149,730 บาท เบิกจ่าย 136,439.81 บาท คงเหลือ 13,290.16 บาท
รวมทั้งสิ้น งบประมาณจำนวน 308,000 บาท เบิ กจ่าย 287,922.42 บาท คิดเป็น ร้อยละ 93.48 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ
และในปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินโครงการในการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้ โครงการ
สร้างความร่วมมือกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ศึกษาชุมชนและจัดทำฐานข้อมูลตำบล และจัดทำแผนปฏิบัติการเพิ่ม
รายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ได้แก่
- พื้นที่ชุมชนตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ตั้งงบประมาณจำนวน 32,000 บาท เบิกจ่าย
30,061 บาท คงเหลือ 1,939 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.94 ของการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ
เอกสารหลักฐาน
3.2.4(1) รายงานผลการเบิกจ่ายระบบบัญชี 3 มิติ
 ข้ อ 5.มี ชุ มชนหรือหมู่บ้ านที่ มี ศัก ยภาพในการจั ด การตนเองตามนโยบายของสภามหาวิ ท ยาลั ย มีระดั บ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่น้อยกว่า 1 ชุมชนหรือหมู่บ้าน
ผลการดำเนินงาน
ในปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ ได้ ดำเนินโครงการบริการวิชาการกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภายใต้ การรับ นโยบายของมหาวิท ยาลั ยกับ การดำเนิ น งานตามพระราโชบายด้ านการศึกษาของพระบาทสมเด็ จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รั ชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศ และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพี ยง ได้แก่ โครงการพั ฒ นาท้ องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญ หาความยากจนและยกระดับคุณ ภาพชีวิตของ
ประชาชน พื้นที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อสร้างรูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งจากการดำเนินโครงการ คณะกรรมการดำเนินงานได้รวบรวมข้อมูลภาคสนามจากนายอำเภอ นักพัฒนา
ชุมชน เกษตรอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนอำเภอ จากพื้นที่บ้านพรสวรรค์ร่วมกับ
ผู้นำชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้ากลุ่มอาชีพ ตัวแทนชาวบ้าน และทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เพื่อสรุปความต้องการของชุมชน และนำปัญหาดังกล่าวมาสร้างรูปแบบการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากการกำหนดเป้าหมาย ประเมินสภาพปัญหา กำหนดนโยบาย และ
มาตรการการแก้ ไขปั ญ หาและการพั ฒ นา ได้ แก่ การออกแบบหลั กสู ต รการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเติ ม ทั ก ษะ
เพิ่ ม ความรู้ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากผ้ า ทอ ซึ่ ง จากเดิ ม ที่ ห มู่ บ้ า นมี ก ารจั ด ทำผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ทอ ในนาม “กลุ่ ม สตรีบ้ าน
พรสวรรค์” แต่ยังมีปัญหาในการต่อยอดผลิตภัณฑ์และการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งหลังจากการอบรมและ
พัฒนาทักษะ โดยการต่อยอดการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอที่ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบลายของผลิตภัณฑ์มา
จากลายของเครื่องจักสาน ซึ่งเป็นแนวคิดที่ตอบโจทย์ความชอบของคนรุ่นใหม่ที่ชอบใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมและเรียบ
ง่าย โดยคัดเลือกโทนสีพื้นแบบเรียบง่ายสบายตา ทำให้เข้ากับยุคปัจจุบัน โดยหลังจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เมื่อ
เปรียบเทียบราคาและกำไรที่ชุมชนจะได้รับ พบว่ามีแนวโน้มของรายได้เพิ่มขึ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 5.42 ต่อปี
เอกสารหลักฐาน
3.2.5(1) รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท พื้นที่
บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.2
เป้าหมายปี 2562
5 ข้อ

ผลการดำเนินงาน
5 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดแข็ง
คณะมี ก ารใช้ ศั ก ยภาพของอาจารย์ ในหลั ก สู ต ร
ต่างๆ ที่บูรณาการกิจกรรมบริการวิชาการกับรายวิช า
ต่ า งๆ ในหลั กสู ต รเพื่ อแก้ ปั ญ หาในท้ อ งถิ่น และการ
บริการวิชาการยังเปิ ดโอกาสให้นั กศึกษาได้นำความรู้
ไปสู่การปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะในด้านการ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาครู ปลูกฝังความมี
จิตอาสา ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางเสริมจุดแข็ง
การทำความร่ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภายนอก เช่ น
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาค
กลางตอนบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯลฯ เพื่อ
ร่ว มมื อ กั น ทั้ ง ในด้ า นงบประมาณ และข้อ มู ล พื้ น ฐาน
ต่ า งๆ เพื่ อ ร่ ว ม กั น แ ก้ ปั ญ ห าต่ างๆ ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ

จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
อาจารย์ ใ นคณะครุ ศ าสตร์ ไ ด้ ด ำเนิ น โครงการ
ควรจัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง
ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งใหม่ ต้ อ งอาศั ย ในการทำงานเพื่อการพัฒนาชุมชนและยกระดับคุณภาพ
ระยะเวลาในการทำความเข้าใจในการทำงานเพื่อการ ชีวิ ต เพื่ อให้ อาจารย์ ในคณะครุศาสตร์ได้ ม องเห็ น ภาพ
พัฒนาชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต
และตัวอย่างในการดำเนินงาน
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา รักตประจิต

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขำ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ : 02-5293099
โทรศัพท์ : 02-5293099
E-mail : education@vru.ac.th
E-mail : education@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดำเนินงาน
 ข้อ 1. จัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์ จั ด ทำแผนด้ านศิล ปวัฒ นธรรมและความเป็ น ไทย และกำหนดตั วบ่ งชี้วัด ความสำเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ระดมความคิดเห็น
เพื่อร่วมกันจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม ตั้งแต่การวางแผนการดำเนินงาน การลงมือปฏิบัติ การประเมินผล และการ
ปรั บ ปรุ ง แผนและกำหนดแผนงาน ตั ว บ่ ง ชี้ และค่ า เป้ า หมาย งานด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมและความเป็ น ไทย
(เอกสาร 4.1.2(1) 4.1.2(2)) โดยมีวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแผน ดังนี้
วัตถุประสงค์ของแผน
1. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ให้กับนักศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานและเผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทยให้กับนักศึกษา

ตัวชี้วดั
สร้างจิตสำนึกที่ดีด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้กบั
นักศึกษา
1.ร้อยละ80 ของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและเข้าร่วมโครงการ
2. ร้อยละ 80 ของความสำเร็จการดำเนินการบรรลุเป้าหมาย
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานและเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม และ
ความเป็นไทยให้กับนักศึกษา
1.ร้อยละ80 ของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและเข้าร่วมโครงการ
2. ร้อยละ 80 ของความสำเร็จการดำเนินการบรรลุเป้าหมาย

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน
แผนงานส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสำนึก (งบแผ่นดิน)
งบแผ่นดิน
7,3000 บาท

งบรายได้
201,460 บาท

เอกสารหลักฐาน
4.1.1(1) แผนปฏิบัติงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4.1.1(2) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริห ารคณะครุศาสตร์ เรื่องการจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ราชการ ประจำปี
งบประมาณ 2562
4.1.1(3) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
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 ข้อ 2. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์ได้มีการกำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย โดยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และมีการประชุมก่อนการดำเนินกิจกรรมรวมทั้งสรุปผลการดำเนินงาน
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม โดยมีการเสนอรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ทุกๆ 3 เดือน โดย
มีรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายกิจการนักศึกษา ดังนี้
งบรายได้
1. กิจกรรม ไหว้ครูคณะครุศาสตร์ โดยใช้งบประมาณ 10,000 บาท ผลการดำเนินงานนักศึกษาทุกหลักสูตร
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100
2. กิจกรรม งานเกษียณอายุราชการ โดยใช้งบประมาณ 37,500บาท ผลการดำเนินงาน นักศึกษาชมรม
ศิลปวัฒนธรรมจัดการแสดงเข้าร่วมในกิจกรรม
3. กิจกรรม ทำบุญคณะครุศาสตร์ โดยใช้งบประมาณ 28,000บาท ผลการดำเนินงาน นักศึกษาทุกหลักสูตร
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100
4. กิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน โดยใช้งบประมาณ 50,000บาท ผลการดำเนินงาน นักศึกษาทุก
หลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100
5. กิจกรรม วันสำคัญวิถีไทย โดยใช้งบประมาณ 20,000บาท ผลการดำเนินงาน นักศึกษาทุกหลักสูตร เข้า
ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 100
6. กิจ กรรม การสร้า งจิ ต สำนึ ก นาฏศิ ล ป์ จิ ต อาสาสู่ ท้ องถิ่น โดยใช้ งบประมาณ 10,000 บาท ผลการ
ดำเนินงาน นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100
7. กิจกรรม การชมโขนพระราชทาน โดยใช้งบประมาณ 40,000บาท ผลการดำเนิน งาน นักศึกษาสาขา
ภาษาไทย เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100
8. กิ จ กรรม การแสดงศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น โดยใช้ ง บประมาณ 42,000บาท ผลการ
ดำเนินงาน นักศึกษาสาขาภาษาไทย เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100
เอกสารหลักฐาน
4.1.2(1) แผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
4.1.2(2) รายงานการประชุมของคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4.1.2(3) รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะ
 ข้อ 3. ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์มีการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ประชุมหัวหน้าโครงการเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการทุกโครงการตามไตรมาส (เอกสาร 4.1.4 (1)
2. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้แบบประเมิน
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ แผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (เอกสาร 4.1.4 (2)
3. สรุปผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (เอกสาร 4.1.4 (3)
โดยมีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
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วัตถุประสงค์ของแผน
1. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้กับ
นักศึกษา

KPI
สร้างจิตสำนึกที่ดีด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ให้กับนักศึกษา
1.ร้อยละ80 ของนักศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาและเข้าร่วมโครงการ
2. ร้อยละ 80 ของความสำเร็จการ
ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย
2. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานและ ส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมสื บ สาน
เผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็น และเผยแพร่ด้า นศิลปวัฒ นธรรม
ไทยให้กับนักศึกษา
และความเป็นไทยให้กับนักศึกษา
1.ร้อยละ80 ของนักศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาและเข้าร่วมโครงการ
2. ร้อยละ 80 ของความสำเร็จการ
ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมิน
ทุกโครงการมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการสร้างจิตสำนึก
ที่ดีด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มากกว่า ร้อยละ
80 และมีจำนวนโครงการ/กิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้กับนักศึกษา ร้อยละ 80
ดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน เช่น กิจกรรมวัน
ไหว้ครู กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน
กิจกรรมทำบุญคณะครุศาสตร์ เป็นต้น
ทุ ก โครงการมี นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมสื บ สานและ
เผยแพร่ ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม และความเป็ น ไทยให้ กั บ
นั ก ศึ ก ษา มากกว่ า ร้ อ ยละ 80 และมี จ ำนวนโครงการ/
กิจกรรมสืบสานและเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม และความ
เป็นไทยร้อยละ 80 ดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน เช่นกิจกรรมมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ
, กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน กิจกรรมลอย
กระทง กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

เอกสารหลักฐาน
4.1.3(1) แผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
4.1.3(2) รายงานการประชุม
4.1.3(3) รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
 ข้อ 4. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อสาธารณชน
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์มีการเผยแพร่กิจกรรม การบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน เป็นไป
ตามนโยบายของคณะ ที่ให้มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในลักษณะที่ เป็นวิถีชีวิต
ได้แก่ประเพณีไทยในวาระต่างๆที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทย สอดแทรกวัฒนธรรม เพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียนเข้า
มาผสมผสาน เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมนานาชาติที่อาจมีความคล้ายและความแตกต่าง
กัน โดยหวั งว่าความเข้าใจความแตกต่ างกัน จะนำมาซึ่ งการยอมรับ และสามารถอยู่ร่ว มกัน ได้ อย่ างมีความสุข การ
ถ่ายทอดสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่นักศึกษานั้น คณะครุศาสตร์ใช้กลยุทธ์ของการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมโดยมีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1. บูรณาการและสอดแทรกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้าไปในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆตามความเหมาะสม เช่น รายวิชานาฏลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิชาวิทยาศาสตร์
ท้องถิ่น ของสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2. จัดตั้งชมรมศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาแคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย สาขาคณิตศาสตร์ เป็นต้น การจัดโครงการและกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมไทย
อันดีงามเผยแพร่กิจกรรม ไปสู่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร โดยใช้พื้นที่ลานวัฒนธรรมของคณะครุศาสตร์เพื่อการ
จัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมและใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของคณะครุ
ศาสตร์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ เช่นการทำบุญตักบาตรใน
วันสำคัญของมหาวิทยาลัย ของจังหวัดและของชาติ
4. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนและจังหวัดปทุมธานี เช่น ประเพณีแห่เทียน
พรรษา ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง
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คณะครุศาสตร์มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ได้แก่
1. วันที่ 20 มิถุนายน 2562 บายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2562
2. วันที่ 29 มิถุนายน 2562 กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา ณ วัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร
3. วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
4. วันที่ 18 กันยายน 2562 กิจกรรมมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุ 2562
5. วันที่ 25 ธันวาคม 2562 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสู่อาเซียน
6. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมนาฏศิลป์จิตอาสาสูท่ ้องถิ่น ณ โรงเรียนสาธิต
7. วันที่ 1 มีนาคม 2563 กิจกรรมนาฏศิลป์จิตอาสาสู่ท้องถิ่น ณ บ้านพักคนชรา จังหวัดปทุมธานี
8. เข้าร่วมงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติ ประกวดมารยาทไทย ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9. เผยแพร่กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมในต่างประเทศ
- นางสาว พรทิพย์ วิเศษสิงห์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศ เวียดนาม
- นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
- นักศึกษาที่ผา่ นการคัดเลือก โครงการ sea teacher เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์
เอกสารหลักฐาน
4.1.4(1) เว็บไซด์สำนักศิลปวัฒนธรรม http://www.vru.ac.th/index.htm , http://202.29.39.19/culture/
4.1.4(2) เว็บไซด์คณะครุศาสตร์
4.1.4(3) ภาพถ่ายกิจกรรม
4.1.4(4) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
4.1.4(5) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
4.1.4(6) รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมมุทิตาจิตแด่อาจารย์เกษียณอายุ
4.1.4(7) ภาพถ่ายกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
4.1.4(8) ภาพถ่ายกิจกรรมนาฏศิลป์จิตอาสาสูท่ ้องถิ่น
4.1.6(9) ภาพถ่ายกิจกรรมเข้าร่วมงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติ
4.1.6(10) ภาพถ่ายกิจกรรมเผยแพร่กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมในต่างประเทศ
 ข้อ 5. กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์มีการกำหนดมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ โดยการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (รำพาข้าวสาร) จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
- นักศึกษาจัดตั้งชมรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (รำพาข้าวสาร)
เอกสารหลักฐาน
4.1.5(1) รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
4.1.5(2) ภาพถ่ายกิจกรรม
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 4.1
เป้าหมาย 2562
4 ข้อ

ผลการดำเนินงาน
4 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
4.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

101

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดแข็ง
1. มีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาที่เข้มแข็ง โดยการ
มีส่วนร่วมทั้งคณาจารย์และนักศึกษา
2. นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะหลั ก สู ต ร ทำงานเป็ น ที ม มี รั ก ความ
สามัคคี
3. มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมส่วนกลางที่ปลอดภัย
4. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทยให้นักศึกษา

แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา
1. คณะไม่มีตู้จัดเก็บ ชุดแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง
2. นักศึกษามีตารางเรียนเต็มเวลา ทำให้ไม่มีเวลาฝึกซ้อม
การแสดง
3. นั กศึกษาบางคนไม่ สนใจในศิล ปวัฒ นธรรมและความ
เป็นไทย
4. ควรจั ด ทำฐานข้อมู ล ทางวัฒ นธรรม เพื่ อให้ นั กศึกษา
และผู้ที่สนใจได้สืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ
5. การสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรจั ด ทำฐานข้อมู ล ทางวัฒ นธรรมโดยจั ด ทำให้ เป็ น
ระบบ เช่น
- ด้านประเพณี วัฒนธรรม
- ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
2. ควรมี ก ารระดมความคิ ด ร่ ว มกั บ คณะอื่ น ๆและกอง
พัฒนานักศึกษา เรื่องการสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ

วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
1. มีคณะกรรมการที่เป็นคณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาจากทุกหลักสูตร
2. มีการทำงานเป็นทีม
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องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์ของคณะ
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกลุ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
รองศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา รักตประจิต
อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
นางสาวสายพิน ทาทอง
นางสมฤดี คัชมาตย์
นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ : 02-5293099
โทรศัพท์ : 02-5293099
E-mail : education@vru.ac.th
E-mail : education@vru.ac.th

วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : เกณฑ์ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 : ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
เกณฑ์ข้อ 4 และ ข้อ 5 : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)
ผลการดำเนินงาน
 ข้อ 1. ผู้บริหารมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในกำหนดทิศทางการดำเนินงาน มี
การนำข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนและการประเมินผลลัพธ์ มีแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลา
เพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีการประเมินความสำเร็จของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
1. ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่ วยคณบดี ประธานหลักสู ตร และหัวหน้ า
สำนักงาน ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ว่าด้วย “คณะครุศาสตร์ เป็นต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” พันธกิจ ว่า
ด้วย “การยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive
Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่ อพั ฒ นาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒ นาท้ องถิ่น และพัฒ นา
องค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสำนักทางวัฒนธรรมและการ
เรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม และพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมี
ธรรมาภิบาล เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาคณะครุศาสตร์อย่างยั่งยืน” และนโยบาย ประกอบด้วย นโยบายดาน
การผลิตบัณฑิต นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา นโยบายด้านงานวิจัย นโยบายดานการบริการทางวิชาการแก
สังคมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นโยบาย
ด้านการพั ฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการบริหารและการจัด การภายในองค์กร นโยบายด้ านการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ และนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา และแผนกลยุทธ์ในกำหนด
ทิศทางการดำเนินงานของคณะ ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน โดยนำข้อมูลจากแผนพัฒนาประเทศ ฉบับที่ 12
แผนยุทธศาสตร์ราชภัฏ 20 ปี แผนกลยุทธ์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี รวมทั้งรายงานสารสนเทศประจำปีของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารของมหาวิทยาลัย โดยมีการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาในช่วงเดือน
ตุลาคม - กันยายน พ.ศ. 2563
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2. คณะครุศาสตร์มีการประเมินผลการดำเนิ นงานของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ซึ่งมี
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จำนวน 146 กิจกรรม มีกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 92 กิจกรรม และกิจกรรมที่
กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 54 กิจกรรม โดยได้นำผลการประเมินความสำเร็จของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เพื่อหาแนวทางการแก้ไข โดย
มีประเด็นที่ สำคัญได้แก่ การติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมประชุมจะมีการให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย เพื่อให้ผลการ
ดำเนินงานของตัวชี้วัดเกิดผลสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
เอกสารหลักฐาน
5.1.1 (1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ 136/2562 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
5.1.1 (2) แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560 - 2564
5.1.1 (3) แผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
5.1.1 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563
 ข้อ 2. ผู้บริหารมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร ผู้เรียน และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคณะมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เว็บไซต์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์
ผลการดำเนินงาน
หลั ง จากนำผลการประเมิ น ความสำเร็ จ ของแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจำปี ง บประมาณ 2562 เข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และอุปสรรค
ต่างๆ ผู้บริหารมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร ผู้เรียน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ดังนี้
กลุ่มที่ 1 บุคลากร ได้มีการถ่ายทอดผ่านการประชุมในทุกภาคการศึกษา และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
สื่อ TV ดิจิตอล สื่อสิ่งพิมพ์ของคณะ และแผนปฏิบัติการของคณะ
กลุ่มที่ 2 ผู้เรียน ได้มีการถ่ายทอดผ่านการปฐมนิเทศนักศึกษา หรือผ่านการจัดกิจกรรมของคณะ และมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของคณะ
กลุ่มที่ 3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา นำเสนอผ่านรูปแบบวิดีทัศน์ เพาเวอร์พอยท์ และเว็บไซต์ของคณะ
โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 35 เครือข่าย นำเสนอผ่านการประชุม ปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษา
และครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา สำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและสื่อสิ่งพิมพ์ที่คณะส่งให้โรงเรียนเครือข่าย
ผู้รับบริการวิชาการ นำเสนอผ่านรูปแบบวิดีทัศน์ เพาเวอร์พอยท์ และเว็บไซต์ของคณะ ในช่วง
ก่อนดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการ
หน่วยงานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก นำเสนอผ่านรูปแบบวิดีทัศน์ เพาเวอร์พอยท์ และ
เว็บไซต์ของคณะ ในช่วงการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือที่เกี่ยวกับคณะครุศาสตร์
เอกสารหลักฐาน
5.1.2 (1) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
5.1.2 (2) เว็บไซต์ สื่อ TV ดิจิตอล และสื่อสิ่งพิมพ์คณะครุศาสตร์
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 ข้อ 3. มี ก ารจัด ทำแผนบริห ารความเสี่ ยงที่ เป็ นผลจากการวิเคราะห์ และระบุ ปั จจั ย เสี่ ยงที่ เกิด จากปั จ จั ย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
ผลการดำเนินงาน
คณะครุ ศ าสตร์ ไ ด้ มี ก ารจั ด ทำแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจำปี ง บประมาณ 2563 และ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 คำสั่งเลขที่ 343/2562 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยมีการ
กำหนดบทบาทหน้าที่การดำเนินงานอย่างชัดเจน ดังนี้ 1. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยง
และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 2. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและจัดลำดับความเสี่ยง 3.
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนและ 4. ติดตามประเมินการดำเนินงานตามแผนและรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารคณะ และนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับแผนในรอบปีถัดไป 5.1.3(1) คณะครุ
ศาสตร์ได้จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงเพื่ อเป็น แนวทางในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงร่วมกันพิจารณาคู่มือการบริหารความเสี่ยง รายงานประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 10 ตุลาคม 2562
เพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารคณะครุ ศ าสตร์ ครั้ ง ที่ 10/2562 วั น ที่ 15 ตุ ล าคม 2562 (5.1.3 (2))
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ร่ว มกันวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ และดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมประเมิน โอกาส ผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลำดับความ
เสี่ย ง เพื่อดำเนิ นการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 รายการประชุม ครั้งที่ 2/2562 วัน ที่ 20
พฤศจิกายน 2562 พบว่า มีความเสี่ยง 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน
1. อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนอาจารย์ทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน
1. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก สภาพแวดล้อม ภัยธรรมชาติ ที่มีผลต่อบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มี
สมรรถนะที่เป็ นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และพั ฒ นาสมรรถนะให้เกิด การเรียนรู้เชิงผลิต ภาพ (Productive
Learning) ด้ านการปฏิบั ติ งาน เช่ น ความเสี่ ยงของกระบวนการบริหารหลักสูต ร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหน่วยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ (financial Risk)
4. ความสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)
และได้มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เพื่อประเมินโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบความเสี่ยง แบ่ง
เกณฑ์ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1. ค่าระหว่าง 1-9
คะแนนระดับ 1 หมายถึง ความเสี่ยงยอมรับได้ (ต่ำ)
2. มีค่าระหว่าง 10-19 คะแนนระดับ 2 หมายถึง ความเสี่ยงสูง (สูง)
3. มีค่าระหว่าง 20-25 คะแนนระดับ 3 หมายถึง ความเสี่ยงยอมรับไม่ได้ (สูงมาก)
การจัดการความเสี่ยง (Risk management) เมื่อความเสี่ยงได้รับการประเมินและบ่งชี้ตามระดับความสําคัญแล้วต้องมี
การประเมินวิธีการ จัดการความเสีย่ งที่สามารถนำไปปฏิบตั ิได้เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผูป้ ระเมินต้องเลือก
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วิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้นและความ รุนแรง (ผลกระทบ)
ของเหตุการณให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance) หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการ (4T) คือ
1. การยอมรับ (Take) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ต้องการและยอมรับได้แล้วโดยไม่ต้อง
มีการดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้อีก
2. การลดหรือควบคุม (Treat) การดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือความรุนแรงของความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. การถ่ายโอนหรือกระจาย (Transfer) การโอนหรือการกระจายความรับผิดชอบกับผู้อนื่ ในการจัดการความเสี่ยง
4. การหยุดหรือการหลีกเลี่ยง (Terminate) การหยุดหรือการดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงผูบ้ ริหารควรจัดการลดระดับความเสี่ยงตามหลักการตอบสนองข้างต้นและดําเนินการประเมินความเสี่ยงอีก
ครั้งหลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อดูว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลหรือไม่
สรุปดังตารางต่อไปนี้ แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (RM -1), การวิเคราะห์
ความเสี่ยง (RM -2) และการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง (RM 2-1) (5.1.3 (3))
แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (RM-1)
ยุทธศาสตร์ที่
รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive
Learning)
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่เป็น
เลิศมีธรรมาภิบาล

กระบวนงานกิจกรรม
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั
เป้าหมาย
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์
1. พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่ง เพื่ อ ส นั บ ส นุ น ให้ อ าจ ารย์ ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะ ร้อยละ 60
ทางวิชาการ
ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อขอ ทีด่ ำรงตำแหน่งทางวิชาการ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
1. บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
มนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และ
พั ฒ นาสมรรถนะให้ เกิ ด การ
เ รี ย น รู้ เ ชิ ง ผ ลิ ต ภ า พ
(Productive Learning)

เพื่ อ พั ฒ นาระบบการบริ ห าร
จั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ให้ มี
สมรรถนะที่เป็ น เลิศ พร้อ มต่ อ
การเปลี่ย นแปลง และพั ฒ นา
สมรรถนะ ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้
เชิ งผ ลิ ต ภ าพ (Productive
Learning)

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (RM-2)

ร้อยละความสำเร็จในการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มี
สมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาสมรรถนะ
ให้อาจารย์ และบุคลากร ให้เกิด
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning)

ร้อยละ 90
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การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง (RM 2-1)
ประเภทความเสีย่ ง
(1)

L
(2)

C
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(4)

ระดับความเสี่ยงที่
คาดหวัง
(5)

การตอบสนอง
ความเสี่ยง
(6)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
O1 อาจารย์ไม่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ
ตามเป้า หมายทีก่ ำหนด

L=3

C=4

12 สูง

ระดับ 2 ความเสี่ยงสูง
(สูง)

(Treat)
การลดหรือควบคุม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีเ่ ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
O1 การบริหารจัดการไม่เป็นไปตามแผน

L=3

C=4

12 สูง

ระดับ 2 ความเสี่ยงสูง
(สูง)

(Treat)
การลดหรือควบคุม

จากตารางข้างต้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลต่อการ
ดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ ระบุความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยง ตลอดจนจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563
พบว่า (5.1.3 (3))
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
1. อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนอาจารย์
ทั้งหมด (ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน)
อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 ตั้งเป้าหมายไว้
ร้อยละ 60 คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการสถานะปัจจุบัน ร้อยละ 29.03 ซึ่งเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2562 ได้ร้อยละ
32.26 และปี งบประมาณ 2561 ได้ร้อยละ 30.23 ถึงจะมีการพัฒนาขึ้นทุกปีก็ตามแต่อย่างไรคณะครุศาสตร์ก็ยังมี
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ผลงานทางวิชาการน้อย เนื่องจาก 1. คุณสมบัติของอาจารย์ไม่ครบตามเกณฑ์ที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการได้ และ
2. อาจารย์มีภาระการสอนมาก จัดอยู่ในระดับความเสี่ยง 12 (จัดอยู่ในระดับ 2 ความเสี่ยง (สูง) (มีค่าระหว่าง 10-19)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
1. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก สภาพแวดล้อม ภัยธรรมชาติ ที่มีผลต่อบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสมรรถนะให้เกิดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) ด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุ ณภาพการศึกษา บุคลากรในหน่วยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/
นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม (ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน)
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และ
พัฒ นาสมรรถนะให้ อาจารย์ และบุ คลากร ให้ เกิดการเรีย นรู้เชิงผลิต ภาพ (Productive Learning) ปีงบประมาณ
2563 เป้าหมายตั้งไว้ ร้อยละ 90 คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์ และบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive
Learning) ได้ดำเนินการสถานะปัจจุบัน ร้อยละ 33.56 เนื่องจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงภายนอกส่งผลต่อบริหาร
จัดการ จัดอยู่ในระดับความเสี่ยง 12 (จัดอยู่ในระดับ 2 ความเสี่ยง (สูง) (มีค่าระหว่าง 10-19)
จากผลการวิเคราะห์การประเมินระดับความเสี่ยงทั้ง 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า มีความเสี่ยงสูงซึ่งอยู่
ในระดับความเสี่ยง 12 ระดับ 2 ซึ่งจัดว่าเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (มีค่าระหว่าง 10-19) อยู่ 2 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
- อาจารย์ ป ระจำคณะที่ ด ำรงตำแหน่ งทางวิ ช าการมี น้ อยเมื่ อเที ย บกับ จำนวนอาจารย์
ทั้งหมด (ปัจจัยภายใน)ตั้งเป้าหมายไว้ ร้อยละ 60 คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการสถานนะปัจจุบัน ร้อยละ 29.03 ซึ่ง
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2562 ได้ร้อยละ 32.26 และปีงบประมาณ 2561 ได้ร้อยละ 30.23 ถึงจะมีการพัฒนาขึ้น
ทุกปีก็ตามแต่อย่างไรคณะครุศาสตร์ก็ยังมีผลงานทางวิชาการน้อย เนื่องจาก1. คุณ สมบัติของอาจารย์ไม่ครบตาม
เกณฑ์ที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการได้ และ 2. อาจารย์มีภาระการสอนมากจัดอยู่ในระดับความเสี่ยง 12 (จัดอยู่ใน
ระดับ 2 ความเสี่ยง (สูง) (มีค่าระหว่าง 10-19)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก สภาพแวดล้อม ภัยธรรมชาติ ที่มีผลต่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสมรรถนะให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) ด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหน่วยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม
(ปัจจัยภายนอก) เป้าหมายตั้งไว้ ร้อยละ 90 คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะ
ที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และพั ฒ นาสมรรถนะให้อาจารย์ และบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) ได้ดำเนินการสถานะปัจจุบัน ร้อยละ 33.56 เนื่องจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงภายนอกส่งผล
ต่อบริหารจัดการจัดอยู่ในระดับความเสี่ยง 12 (จัดอยู่ในระดับ 2 ความเสี่ยง (สูง) (มีค่าระหว่าง 10-19)
คณะครุศาสตร์จึงนำผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดทำแผนและดำเนินการตามแผนความเสี่ยง รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 19 ธันวาคม 2562 (5.1.3 (4)) และ
ได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และมาตรการควบคุมความเสี่ยง (5.1.3 (5)) สรุปดังตารางต่อไปนี้ แบบแสดง
แนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง (RM - 3)
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แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง
ประเภท
ความ
เสี่ยง
(1)

ความเสี่ยง
(2)

ปัจจัยเสีย่ ง

แนวทาง
ตอบสนอง
ต่อความ
เสี่ยง
(3)

แผนงาน/
กิจกรรม
(4)

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบ
หลัก
(5)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
(6)

- วางแผนพัฒนา
บุ ค ลากรในการ
เขียนผลงานทาง
วิ ช า ก า ร ต า ม
หลั ก เกณฑ์ ข อง
มหาวิทยาลัย

งานวิชาการ /
งานบริหาร
บุคคล

ตุลาคม 2562กันยายน 2563

- ก า ร ป รั บ
รู ป แ บ บ ก า ร
ดำเนิ น กิ จ กรรม
ให้ สอดคล้ อ งกั บ
ส ถ า น ก า ร ณ์
ปัจจุบัน

งานบริหาร

ตุลาคม 2562กันยายน 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
ด้าน
ปฏิบัติการ

อาจารย์
ไม่ได้
ตำแหน่ง
ทาง
วิชาการ
ตามเป้า
หมายที่
กำหนด

ภายนอก
-ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ที่
ป ร ะ เมิ น ผ ล ง า น ท า ง
วิชาการส่งผลการประเมิน
ช้า
-ผู้ทรงคุณ วุฒิประเมินผล
งานที่ตรงตามสาขาวิชามี
น้อย
ภายใน
-คุณสมบัติของอาจารย์ไม่
ครบตามเกณฑ์ ที่ จ ะขอ
ตำแหน่งทางวิชาการได้
-อาจารย์มีภาระการสอน
มาก

(Treat)
การลดหรือ
ควบคุม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีเ่ ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
ด้าน
ปฏิบัติการ

การบริหาร
จัดการไม่
เป็นไปตาม
แผน

ภายนอก
เหตุ ก ารณ์ เปลี่ ย น แปลง
ภายนอก ส่งผลต่อบริหาร
จัดการ
ภายใน
ก ารด ำเนิ น โครงก าร/
กิ จ ก รรมมี ก ารเป ลี่ ย น
แปลง

(Treat)
การลดหรือ
ควบคุม

จากตารางข้างต้น คณะครุศาสตร์ได้มีการจัดทำแบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหาร (RM-3)
โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) ความเสี่ยง คือ
อาจารย์ไม่ได้ตำแหน่งทาวิชาการตามแผนที่กำหนดไว้ จึงได้มีก ารจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยการวางแผนพัฒนา
บุคลากรในการเขียนผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล ความเสี่ยง คือ การบริหารจัดการ
ไม่เป็นไปตามแผน จึงได้มีการปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
จากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึง ได้นำแบบแสดงแนวทางตอบสนอง
ความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง (RM-4) เข้าที่ประชุมคณะกรรมการคณะครุศาสตร์ โดยให้ผู้บริหารและประธาน
สาขาวิชาต่างๆได้เข้าร่ว มการประชุมในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะครุ
ศาสตร์ ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 (5.1.3 (6))
คณะครุศาสตร์ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานโดยนำแบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหาร
(RM- 3) ปีงบประมาณ 2563 มาติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM-4) ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 –
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31 มีนาคม 2563) สรุปดังตารางต่อไปนี้ แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM -4)
แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM-4) ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
( ) ด้านกลยุทธ์

(√ ) ด้านการปฏิบัติ

( ) ด้านการเงิน

( ) ด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ

ปัจจัยเสีย่ ง O1 อาจารย์ไม่ได้ตำแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมายที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

ร้อยละความ
คืบหน้า

วางแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร
ในการเขี ย นผลงานทาง
วิช าการตามหลั ก เกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย

1 ตุลาคม
2562 –
31 มีนาคม
2563

งานวิชาการ /
งาน บ ริ ห า ร
บุคคล

อาจารย์ ไ ด้ มี ก ารจั ด ทำ
ผลงานทางวิ ช าการตาม
ห ลั ก เก ณ ฑ์ ป ระ ก า ศ
ก.พ.อ.

ร้อยละ 29.03

ปัญหา อุปสรรค
และแนวทาง
แก้ไขปัญหา
-

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM-4) ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
( ) ด้านกลยุทธ์

(√ ) ด้านการปฏิบัติ

( ) ด้านการเงิน

( ) ด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ

ปัจจัยเสีย่ ง O1 การบริหารจัดการไม่เป็นไปตามแผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

ร้อยละความ
คืบหน้า

ปัญหา อุปสรรค
และแนวทาง
แก้ไขปัญหา

การปรั บ รู ป แบบการ
ด ำ เนิ น กิ จ ก รรม ให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน

1 ตุลาคม
2562 –
31 มีนาคม
2563

งานบริหาร

ได้ มี ก า ร ป รั บ เป ลี่ ย น
รู ป แ บ บ ก า ร ด ำ เนิ น
กิจกรรม จากสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงจากการ
เกิ ดโรคติ ดเชื้อ ไวรัส โคโร
นา 2019 ตามประกาศ
กระทรวงการอุ ดมศึก ษา
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวั ต กรรมมหาวิ ท ยาลั ย
เรื่อ ง มาตรการและการ
เฝ้ า ระวังการระบาดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา
2019 หรือ โรคโควิด -19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และ
ประกาศของมหาวิทยาลัย
และบุคลากรปฏิบัติงานที่
บ้ า น (Work at Home)
และปรั บ เปลี่ ย นรูป แบบ
การดำเนิ น กิ จ กรรมเป็ น
แบบออนไลน์ และถ้ า ไม่
สามารถออนไลน์ ได้ ก็ท ำ
การเลื่อนกิจกรรมโดยไม่

ร้อยละ 33.56

-
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กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

ร้อยละความ
คืบหน้า

ปัญหา อุปสรรค
และแนวทาง
แก้ไขปัญหา

เกินปี งบประมาณที่ได้รับ
จั ด สรร หรือ ปรับ เปลี่ ย น
กิจ กรรมเป็ น อี ก กิจ กรรม
ให ม่ ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ปั จ จุ บั น
รวมถึ ง ปรั บ วิ ธี ก ารเรี ย น
การสอนเป็นแบบออนไลน์ ผลลัพธ์ของกิจกรรม
ได้ ผ ลตามที่ ว างแผนไว้
รวมถึงมีระบบป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคเป็น
ไปตามมาตรฐานที่กำหนด
สามารถป้ อ งกันการแพร่
ระบาดของเชื้อโรคมีเนื่อง
จากเกิ ด การแพร่ ระบาด
ข อ งโรค ไว รั ส โค โรน า
2019 ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

จากตารางข้างต้น การติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31
มีนาคม 2563) ทั้ง 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ (5.1.3 (7)) สรุปได้วา่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) วางแผนพัฒนา
บุคลากร ในการเขียนผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ผลลัพธ์ของกิจกรรม ร้อยละ 29.03
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาลการปรับรูปแบบการ
ดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผลลัพธ์ของกิจกรรม ร้อยละ 33.56
คณะครุศาสตร์สรุปการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 เมษายน 2563 (5.1.3 (8)) และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 22 เมษายน 2563 (5.1.3 (9))
คณะครุศาสตร์ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานโดยนำแบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหาร
(RM- 3) ปีงบประมาณ 2563 มาติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM-4) ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 –
20 มิถุนายน 2563) สรุปดังตารางต่อไปนี้ แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM -4)
แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM-4) ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 20 มิถุนายน 2563)
( ) ด้านกลยุทธ์
(√ ) ด้านการปฏิบัติ
ปัจจัยเสีย่ ง O1 อาจารย์ไม่ได้ตำแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมายที่กำหนด

( ) ด้านการเงิน

( ) ด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

ร้อยละ
ความ
คืบหน้า

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา

วางแผนพัฒนาบุคลากร
ในการเขีย นผลงานทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย

1 ตุ ล าค ม
2562 - 20
มิ ถุ น า ย น
2563

งานวิชาการ /
ง า น บ ริ ห า ร
บุคคล

อาจารย์ได้มีก ารจั ดทำผลงาน
ทางวิ ช าการตามหลั ก เกณฑ์
ประกาศ ก.พ.อ.

ร้ อ ยละ
37.10

-
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แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM-4) ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 20 มิถุนายน 2563)
( ) ด้านกลยุทธ์

(√ ) ด้านการปฏิบัติ

( ) ด้านการเงิน

( ) ด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ

ปัจจัยเสีย่ ง O1 การบริหารจัดการไม่เป็นไปตามแผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

การปรั บ รู ป แบบการ
ด ำ เนิ น กิ จ ก ร ร ม ให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน

1 ตุ ล าค ม
2562 -20
มิ ถุ น า ย น
2563

งานบริหาร

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

ร้อยละ
ความ
คืบหน้า

ปัญหา อุปสรรค
และแนวทางแก้ไข
ปัญหา

ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ดำเนินกิจกรรมจากสถานการณ์
การเปลี่ ย นแปลงจากการเกิ ด
โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019
ตามประกาศกระทรวงการ
อุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิจั ย
และนวั ต กรรมมหาวิ ท ยาลั ย
เรื่ อ ง มาตรการและการเฝ้ า
ระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิ ค -19 (Coronavirus Disease
-2019 (COVID-19)) แ ล ะ
ประกาศของมหาวิทยาลัย และ
ปรับเปลี่ยนรูป แบบการดำเนิน
กิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ และ
ถ้ า ไม่ ส ามารถออนไลน์ ได้ ก็ ท ำ
การเลื่ อ นกิ จ กรรมโดยไม่ เกิ น
ปี ง บประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร
หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นอีก
กิ จ กรรมใหม่ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ ปั จ จุ บั น รวมถึ ง
ปรับ วิ ธีก ารเรีย นการสอนเป็ น
แบ บ ออ นไลน์ ผลลั พ ธ์ ข อ ง
กิจ กรรมได้ผลตาม ที่วางแผน
ไว้ รวมถึ ง มี ระบบป้ อ งกั น การ
แพร่ระบาดของโรคเป็ นไปตาม
มาตรฐานที่ ก ำหนด สามารถ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
โรคมี เนื่ อ งจากเกิ ด การแพร่
ระบาดของโรคไวรั ส โคโรนา
2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ
63.01

-

จากตารางข้างต้น การติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 20
มิถุนายน 2563) ทั้ง 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ (5.1.3 (10)) สรุปได้ว่า
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ที่ 1 การผลิ ต บั ณ ฑิ ต โดยกระบวนการเรีย นรู้เชิ ง ผลิ ต ภาพ (Productive Learning)
วางแผนพัฒนาบุคลากรในการเขียนผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ผลลัพธ์ของกิจกรรม ร้อยละ 37.10
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล การปรับรูปแบบการ
ดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผลลัพธ์ของกิจกรรม ร้อยละ 63.01
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คณะครุศาสตร์ได้มีจัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง (RM- 5) แบบสรุปผลการ
ประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (RM-6) ปีงบประมาณ 2563 และแบบปัจจัย
ความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัด (RM-7) สรุปดังตารางต่อไปนี้ แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการ
บริหารความเสี่ยง (RM- 5) แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยง (RM-6) และแบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัด (RM-7)
แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง (RM-5)
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แบบสรุปผลการประเมินความเสีย่ งภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (RM-6)
ระดับความเสี่ยง

ประเภทความเสีย่ ง/
ความเสี่ยง

ก่อนการประเมิน
L

C

ระดับ
ความ
เสี่ยง

สรุปความเสีย่ ง

หลังการประเมิน
L

C

การเปลีย่ นแปลงระดับความเสีย่ ง

ควบคุมได้ ควบคุม
ไม่ได้

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
O1 / อาจารย์ไม่ได้
3
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตามเป้าหมายที่กำหนด

4

12
สูง

3

3

9 ก่อนการประเมิน ระดับความเสี่ยง 12 ระดับสูง √
ต่ำ การตอบสนองความเสี่ยง
ดำเนินการ
(Treat) การลดหรือควบคุม
แล้วเสร็จ
หลังการประเมิน ระดับ ความเสี่ ย ง 9 ระดับ ต่ำ ตาม
การตอบสนองความเสี่ ย ง การยอมรับ (Take) กำหนด
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ (ระดับ
ต้ อ งการและยอมรั บ ได้ แ ล้ ว โดยไม่ ต้ อ งมี ก าร ความเสี่ยง
ดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือความรุนแรง ลดลง
ที่อาจเกิดขึ้นได้อีก
จากเดิม)

ระดับความเสี่ยง

ประเภทความเสีย่ ง/
ความเสี่ยง

ก่อนการประเมิน
L

C

ระดับ
ความ
เสี่ยง

สรุปความเสีย่ ง

หลังการประเมิน
L

C

การเปลีย่ นแปลงระดับความเสีย่ ง

ควบคุมได้ ควบคุม
ไม่ได้

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
O1 / การบริหาร
จัดการไม่เป็นไปตาม
แผน

3

4

12
สูง

2

3

6 ก่อนการประเมิน ระดับความเสี่ยง 12 ระดับสูง √
ต่ำ การตอบสนองความเสี่ยง
ดำเนินการ
(Treat) การลดหรือควบคุม
แล้วเสร็จ
หลังการประเมิน ระดับ ความเสี่ย ง 6 ระดับ ต่ำ ตาม
การตอบสนองความเสี่ ย ง การยอมรับ (Take) กำหนด
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ (ระดับ
ต้ อ งการและยอมรั บ ได้ แ ล้ ว โดยไม่ ต้ อ งมี ก าร ความเสี่ยง
ดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือความรุนแรง ลดลง
ที่อาจเกิดขึ้นได้อีก
จากเดิม)

จากตารางข้างต้น แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง (RM- 5) และแบบสรุปผลการประเมินความ
เสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (RM-6) ปีงบประมาณ 2563 ทั้ง 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ สรุปได้ว่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) ก่อนการประเมิน
ระดับความเสี่ยง 12 ระดับสูง การตอบสนองความเสี่ยง(Treat) การลดหรือควบคุม หลังการประเมิน ระดับความเสี่ยง 9 ระดับต่ำ
การตอบสนองความเสี่ยง การยอมรับ (Take) การควบคุมได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด (ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล ก่อนการประเมิน ระดับความ
เสี่ยง 12 ระดับสูง การตอบสนองความเสี่ยง (Treat) การลดหรือควบคุม หลังการประเมิน ระดับความเสี่ ยง 6 ระดั บต่ำ การ
ตอบสนองความเสี่ยง การยอมรับ (Take) การควบคุมได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด (ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม)
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แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัด (RM-7)
ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน
ประเภทความเสีย่ ง/ความเสี่ยง

L
L

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป

ระดับความเสี่ยง

C

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
O1 / อาจารย์ไม่ได้ตำแหน่ง
ทางวิชาการตามเป้าหมายที่
กำหนด

3

9
ต่ำ

3

จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี วางเป้าหมาย
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
O1 / การบริหารจัดการไม่
เป็นไปตามแผน

2
2

3

3

6
ต่ำ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม New Normal หมายถึง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการใช้ชีวิตประจำวัน
และการขับเคลื่อนทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะออนไลน์
จากเหตุก ารณ์ Covid-19 ทำให้ พ ฤติ ก รรมในด้า น
สุ ข อนามั ย ของคนเปลี่ ย นไป พร้อ มการรั บ มื อ กั บ
สถานการณ์

จากตารางข้างต้น แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัด (RM-7) ปีงบประมาณ 2564 ทั้ง
2 ประเด็นยุทธศาสตร์ สรุปได้ว่า
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ที่ 1 การผลิ ต บั ณ ฑิ ต โดยกระบวนการเรีย นรู้เชิ ง ผลิ ต ภาพ (Productive Learning)
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมจาก 12 เหลือ 9 ระดับต่ำ การตอบสนองความเสี่ยง การยอมรับ (Take) การควบคุมได้
ดำเนิ น การแล้ วเสร็จ ตามกำหนด (ระดับ ความเสี่ ยงลดลงจากเดิ ม) โดยการวางแผนพั ฒ นาบุ คลากรตามประกาศ
ก.พ.อ.- มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นแบ่งออกเป็น 2 รอบ ของแต่ละปีในการขับเคลื่อนคณาจารย์สายวิชาการ
เร่งทำผลงานวิชาการตามรอบระยะเวลาทีกำหนด พิจารณาจากผลงานวิชาการที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบ
ร้อยละอาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิช าการปีงบประมาณ 2561 ได้ร้อยละ 30.23 เมื่อเที ยบร้อยละอาจารย์ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการปีงบประมาณ 2562 ได้ร้อยละ 32.26 และได้วางแนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไปจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี วางเป้าหมายเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิมจาก 12 เหลือ 6 ระดับ ต่ำ การตอบสนองความเสี่ยง การยอมรับ (Take) การควบคุมได้ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตามกำหนด (ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม) โดยการปรับแผนการดำเนินกิจกรรมของแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ
นโยบาย ปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ ปรับรูปแบบการเรียน การสอน ปรับการทำงาน (Work at
Home) และ จัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 และได้วางแนวทาง/
มาตรการดำเนินงานในปีถัดไปการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม New Normal หมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการ
ใช้ชีวิตประจำวันและการขับเคลื่อนทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะออนไลน์จากเหตุการณ์ Covid-19 ทำให้พฤติกรรมในด้าน
สุขอนามัยของคนเปลี่ยนไป พร้อมการรับมือกับสถานการณ์
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นำผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561
เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2562 ลดลงจากเดิม ได้แสดงดังตารางนี้
แผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การผลิ ต บั ณ ฑิ ต โดยกระบวนการเรี ย นรู้ เ ชิ ง
ผลิต ภาพ (Productive Learning) สร้ า งเครื อข่ า ยความร่ว มมื อ
ตามรู ป แบบประชารั ฐ เพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยยึ ด หลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1. อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
คณะครุศาสตร์ น้อย (ปัจจัยภายในและภายนอก)ระดับความเสี่ยง 12

แผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive Learning)
1. อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีน้อยเมื่อเทียบกับ
จำนวนอาจารย์ทั้งหมด (ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน)
ระดับ ความเสี่ย ง เหลื อ 9 ลดลงจากเดิม โดยการวางแผนพัฒ นา
บุคลากรตามประกาศ ก.พ.อ.- มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็ น
แบ่ งออกเป็ น 2 รอบ ของแต่ ละปี ในการขั บ เคลื่อ นคณาจารย์ สาย
วิชาการเร่งทำผลงานวิชาการตามรอบระยะเวลาทีกำหนด พิจารณา
จากผลงานวิชาการที่มีก ารเพิ่มขึ้ น อย่ างต่อ เนื่อ ง เมื่อ เที ย บร้อ ยละ
อาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการปี งบประมาณ 2561 ได้ร้อยละ
30.23 เมื่ อ เที ย บร้ อ ยละอาจารย์ ด ำรงตำแหน่ ง ทางวิ ช าการ
ปีงบประมาณ 2562 ได้ร้อยละ 32.26
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
มีธรรมาภิบาล
1. การบริหารจัดการไม่เป็นไปตามแผน (ปัจจัยภายนอกและปั จจัย
ภายใน)
ระดั บ ความเสี่ ย งเดิ ม 12 เมื่ อ ได้ มี ก ารดำเนิ น การปรั บ แผน
การดำเนินกิจกรรมของแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบาย
ปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ ปรับรูปแบบการ
เรี ย น การสอน ปรั บ การทำงาน (Work at Home) และ จั ด ทำ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา
2019 ระดับความเสี่ยงลดลงเหลือ 6

รายงานประชุมผลแบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง (RM- 5) แบบสรุปผลการประเมิน
ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (RM-6) ปีงบประมาณ 2563 และ(ร่าง แผนบริหารความ
เสี่ยง ปีงบประมาณ 2564) แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัด (RM-7) ต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ย งคณะครุ ศ าสตร์ ครั้ ง ที่ 2/2563 วั น ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2563 (5.1.3 (11)) และรายงา นต่ อ คณะ
กรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 (5.1.3 (12)),(5.1.3 (13)))
เอกสารหลักฐาน
5.1.3 (1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี งบประมาณ 2563 คำสั่งเลขที่ 343/2562 ณ วันที่ 1
ตุลาคม 2562
5.1.3 (2) คู่มือการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 , รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่
1/2562 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 , รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 15
ตุลาคม 2562
5.1.3 (3) รายงานการประชุมผลการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ ยงและจั ดลำดับ ความเสี่ ยง เพื่ อดำเนิ น การจัด ทำแผนบริหารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ รายการประชุ ม ครั้งที่
2/2562 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
5.1.3 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ
มาตรการควบคุมความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 19 ธันวาคม 2562
5.1.3 (5) แผนบริหารความเสี่ยง
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5.1.3 (6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงครั้งที่ 12/2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562
5.1.3 (7) รายงานการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31
มีนาคม 2563)
5.1.3 (8) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 เมษายน 2563
5.1.3 (9) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 22 เมษายน 2563
5.1.3 (10) รายงานการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2563 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 20
มิถุนายน 2563)
5.1.3 (11) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 20 มิถุนายน 2563
5.1.3 (12) รายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563
5.1.3 (13) (ร่าง แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564) แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถดั
(RM-7)
 ข้อ 4. มีการประเมินการบริหารคณะด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ โดยผู้เรียน ลูกค้า
กลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้เสีย
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ มีบ ทบาทหน้าที่ ดังนี้ กำหนด
นโยบาย พัฒนาระบบบริหารจัดการ มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กำหนดทิศทางการดำเนินงาน มี
การนำข้อมูลสารสนเทศเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามที่มอบหมาย มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การตัดสินใจ การถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒ นาผู้ร่วมงาน
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะครุศาสตร์ เลขที่ 1055/2562 วันที่ 22 เมษายน 2562 (5.1.4(1)) ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มีการถ่ายทอดผลการ
ดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การ การจัดสรรงบประมาณ มีวิสัยทัศน์ในการ
วางแผนกลยุ ทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 การถ่ายทอดนโยบาย วิสัย ทัศน์ และแผนปฏิบั ติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้บุคลากรทุกระดับคณะครุศาสตร์ทราบทั่วไปรวมถึงความเข้าใจ แนวทางการ
ปฏิบั ติร่วมกัน รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8 /2562 วัน ที่ 28 สิงหาคม 2562
(5.1.4(2)) , รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริห ารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9 /2562 วัน ที่ 25 กัน ยายน 2562
(5.1.4(3)) , รายงานการประชุ มคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10 / 2562 วัน ที่ 15 ตุลาคม 2562
(5.1.4 (4)), รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11 / 2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
(5.1.4 (5)) และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/ 2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
(5.1.4 (6)) โดยการจัดทำเอกสารเผยแพร่เป็นแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ และแผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และพัฒนาสถาบัน และนำแผนปฏิบัติกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์
ให้ ทราบทั่ วกัน ทั้งองค์กร ประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร ผู้เรียนคณะครุศาสตร์ และ ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้ ส่งมอบ
คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้เสีย คณะมีการจัดทำการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ เว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์ของคณะ
ครุศาสตร์ http://edu.vru.ac.th/ (5.1.4(7))
คณะครุศาสตร์มีการบริหารคณะด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ดังนี้
1. หลักประสิท ธิผล คณะได้น ำนโยบาย คณะครุศาสตร์สู่การปฏิบั ติ โดยมี การทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อ จัดทำ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดใน
การดำเนินโครงการ/ กิจกรรม เป้าหมาย อย่างชัดเจน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ ตรงตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ มีทั้งหมด 23 โครงการ / 146 กิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเด็นยุทธ์
ศาสตร์ ดั ง นี้ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 มี 8 โครงการ / 76 กิ จ กรรม , ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 มี 2 โครงการ/ 3 กิ จ กรรม ,
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มี 3 โครงการ/ 16 กิจกรรม , ยุทธศาสตร์ที่ 4 มี 1 โครงการ / 10 กิจกรรม และ ยุทธศาสตร์ที่ 5
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มี 9 โครงการ / 41 กิจกรรม คณะมีการติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินผลจากการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส แบ่งออกเป็น 4 ไตรมาส และนำผลจากการดำเนินงานมา
พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ
2. หลักประสิทธิภาพ คณะมี การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน ทำให้เกิดการคุ้มค่าทางทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสรรงบประมาณดำเนินงานตามพันธกิจ และมีการติดตามผลการดำเนินงาน การใช้จ่าย
งบประมาณสอดคล้องกับเป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด /เป้าหมาย/โครงการ/กิจกรรม ในการดำเนิ นงานคณะครุศาสตร์
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
3. หลักการตอบสนอง ผู้บริหารนำโดยคณบดีมีช่องทางการรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและรับฟังความต้องการ
หลายช่องทาง ได้แก่ โทรศัพท์สายตรงคณบดี e-mail และมีช่องแสดงความคิดเห็นหน้าเว็ปไซต์คณะครุศาสตร์
คณะได้มีการดำเนินงานเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การให้บริการนักศึกษาในการ
ลงทะเบี ย นเพิ่ ม -ถอน อย่ างรวดเร็ว ทั น ได้ ได้ รับ ความพึ งพอใจ , การให้ บ ริการคณาจารย์ และบุ คลากร ผู้ ที่ มี ส่ ว น
เกี่ย วข้องในการจั ด โครงการ/กิ จ กรรมต่ างๆ โดยการแนะนำ แนวทางในการดำเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามประเด็ น
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดในการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม เป้าหมาย อย่างชัดเจน คณาจารย์และ
บุคลากรได้รับความพึงพอใจความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะมี
กระบวนการ ระบบ และขั้นตอน ที่ รวดเร็ว มี ประสิท ธิภาพ โดยการจัดทำข้อมูลข่าวสารต่างๆ ลงเว็บไซต์คณะ
ประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กร เป็นต้น
4. หลั ก ภาระความรั บ ผิ ด ชอบ คณ ะได้ มี ก ารกำหนดบทบาทหน้ า ที่ อ ย่ า งชั ด เจนของคณ ะผู้ บ ริ ห าร
ในการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ และการรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะ แบ่งออกเป็น 4 ไตรมาส ตาม
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดโครงการและตั วชี้วัดเป้าประสงค์ และมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และงบประมาณ ในระบบ VRU Project
5. หลักความโปร่งใส ผู้บริหารมีการจัดทำข้อมูลเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ คณะให้บุคลากรสามารถดุผ่านทางเว็บไซต์
ของคระ รวมถึงมีการเผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะผ่านทางเว็บไซต์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการรับรู้รับทราบการบริหารงานของคณะ คณะได้ มีการดำเนินการตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารจัดการ
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามรายไตรมาส 4 ไตรมาส ระบบรายงานการติดตามโครงการ Project VRU
โดยแจ้งให้หน่วยงานทราบถึงผลการดำเนินงาน ของคณะครุศาสตร์ อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงมีการ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกฎ สามารถตรวจสอบได้จากโปรแกรมควบคุมการเบิ กจ่าย 3 มิติ ทุ กหน่วยงานงาน
การเงิน งบประมาณและแผนงาน ผู้ บริหารสามารถตรวจสอบการจัด ซื้อจัด จ้างได้ทุ กเวลา นำข้ อมูล ไปใช้ในการ
ตัดสินใจ ในวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
6. หลักการมีส่วนร่วม คณะได้มีการบริหารจัดการโดยให้บุคลากรทุกระดับ คณะบริหารและประธานสาขาวิชาต่างๆ
ได้มีส่วนร่วมการดำเนินงาน การร่วมวางแผน กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในการดำเนินงาน การจัดทำแผนกล
ยุทธ์ แผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ และมีคณะกรรมการในการดำเนินงาน เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะครุศาสตร์
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ และคณะกรรมการประกันคุณภาพ
เป็นต้น โดยมีบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาได้เข้ามารับรู้เรื่องการดำเนินของสถานศึกษาในเรื่องการผลิต
บัณฑิต และเสนอแนวทางในเรื่องของความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
7. หลักการกระจายอำนาจ คณะมีการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่ชัดเจน และมีคำสั่งแต่งตั้งมอบอำนาจให้รองคณบดี
คณะครุศาสตร์ มี อำนาจในการตัดสินใจในการบริหารงานอย่างชัดเจน มีโครงสร้างหน่วยงานที่เชื่อมต่อกันในการ
ปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา
8. หลั ก นิ ติ ธ รรม คณะได้ มี การนำกฎ ระเบี ย บ ข้อบั ง คับ ในการบริหารจั ด การการดำเนิ น งานต่ างๆ โดยใช้
หลักนิติธรรม เช่น งานพัสดุ งานการเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณ งานบุคลากรและงานวิชาการ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อ บั ง คั บ เป็ น หลั ก การในบริห ารจั ด การให้ เป็ น ไปตาม กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ ที่ เกี่ย วข้อ งเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานหลักนิติธรรม
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9. หลักความเสมอภาค คณะมีการบริหารจัดการ การกำหนดนโยบาย ในการบริหารองค์กรอย่างเสมอภาคอย่าง
เท่าเทียมกัน รวมถึงมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรได้รับการ
พัฒนาอย่างเสมอภาค ผู้บริหารให้ความสำคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนโดยเท่าเทียมกัน
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ คณะได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ามาร่วมกำหนดข้อตกลงในการทำงานร่วมกัน ต้องไม่
มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ โดยฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ เช่น
การกำหนดโครงการ/กิจ กรรม ให้ ส อดคล้ องกับ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ การกำแนวทางในการจั ด สรรงบประมาณ
แต่ละโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น
คณะครุศาสตร์ มีการประเมินการบริหารคณะด้วยหลักธรรมาภิบ าลครบถ้วนทั้ ง 10 ประการ โดยผู้เรียน
ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มี่ส่วนได้เสีย โดยคณะครุศาสตร์มีการจัดทำแบบประเมินการบริหารคณะ
ด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ในรูปแบบ Google Form โดยผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิเช่น
หน้าเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ การตั้งป้ายสแกนคิวอาร์โค๊ต และมีการจัดส่งข้อมูลแบบประเมินการบริหารคณะด้วยหลัก
ธรรมาภิ บ าลครบถ้ ว นทั้ ง 10 ประการ ทาง E-mail ไปยั งโรงเรีย นเครือ ข่ า ยต่ า งๆ ด้ ว ยระบบสแกนคิ ว อาร์โค๊ ต
เก็บข้อมูล ช่วงปีการศึกษา 2562 (5.1.4 (8))
การประเมินผลการบริหารงานคณะครุศาสตร์ด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ โดยผู้เรียน ลูกค้า
กลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้เสีย สรุปผลดังตารางต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 การแสดงจำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ข้อมูลทั่วไป
1. สถานะผู้ประเมิน
ผู้เรียน
ลูกค้ากลุ่มอื่น (บุคคลภายนอก)
ผู้ส่งมอบ (บริษัท/ห้างร้าน)
คู่ความร่วมมือ (โรงเรียนเครือข่าย)
ผู้มีส่วนได้เสีย (อาจารย์และบุคลากร)
รวม
ข้อมูลทั่วไป
2. ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

n = 114
จำนวน (คน)
คิดเป็นร้อยละ
41
36.00
4
3.50
3
2.60
23
20.20
43
37.70
114
100.00
n = 114
จำนวน (คน)
คิดเป็นร้อยละ
11
9.80
68
59.60
22
19.30
13
11.40
114
100.00

จากตารางที่ 1 สรุ ปได้ ว่ า ผู้ ตอบแบบประเมิ นการบริหารงานคณะครุ ศาสตร์ตามหลั กธรรมาภิ บาล (Good
governance) ทั้ง 10 ประการ จำนวน 114 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย (อาจารย์และบุคลากร) จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37.70 รองลงมา ผู้เรียน จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 ,คู่ความร่วมมือ (โรงเรียนเครือข่าย)จำนวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.20 , ลูกค้ากลุ่มอื่น (บุคคลภายนอก) จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 และ ผู้ส่งมอบ (บริษัท/ห้างร้าน) จำนวน 3
คน คิดเป็นร้อยละ 2.60 ตามลำดับ ระดับการศึกษา มากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 59.60
รองลงมา ปริญญาโท จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 19.30 , ปริญญาเอก จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 11.40 และต่ำกว่า
ปริญญาตรี จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80
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ตอนที่ 2 การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) ทั้ง 10 ประการ
ตารางที่ 2 สรุปภาพรวมการบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
ทั้ง 10 ประการ รายด้าน
การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวม
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
4. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability)
5. หลักความโปร่งใส (Transparency)
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
9. หลักความเสมอภาค (Equity)
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
รวม

X

S.D.

ระดับ

4.36
4.23
3.92
3.99
4.21
4.03
4.08
4.06
4.00
4.05
4.09

0.49
0.58
0.89
0.90
0.69
0.84
0.82
0.85
0.88
0.85
0.68

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าการบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) ทั้ง 10 ประการ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.09 , S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ระดับดีมาก คือ
ด้านหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ( X = 4.36 , S.D. = 0.49) รองลงมา ด้านหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ( X
= 4.23 , S.D. = 0.58) และด้ านที่ มี ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านหลักการตอบสนอง (Responsiveness) ( X = 3.92 , S.D. =
0.89)
ตารางที่ 3 การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) ด้านหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) รายข้อ
การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักประสิทธิผล (Effectiveness)
1. มีผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และมีการบริหารงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้
2. มีกระบวนการในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและชัดเจน
3. .มีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
รวม

X

S.D.

4.28

0.64

4.45
4.35
4.36

0.62
0.69
0.49

ระดับ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 3 แสดงให้ เห็ น ว่ าการบริ ห ารงานคณะครุ ศ าสตร์ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good governance)
ด้านหลักประสิทธิผล (Effectiveness) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.36 , S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ข้ อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ ข้ อ 2 มี กระบวนการในการปฏิ บั ติ งานอย่ างเป็ นระบบและชั ดเจน ( X = 4.45 , S.D. = 0.62)
รองลงมา ข้อ 3 มีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ( X = 4.35 , S.D. = 0.69) และข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อ 1. มีผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และมีการบริหารงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ ( X = 4.28 , S.D. = 0.64)
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ตารางที่ 4 การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
ด้านหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) รายข้อ
การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
1. มีการบริหารจัดการงบประมาณที่คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
2. สามารถแนะแนวทาง/แก้ไขปัญหาการทำงาน หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
3. มีการบริหารกำลังคน โดยการกระจายงานแก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสามตาม
ความรู้ ความสามารถ มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมอบหมายงานและแผนงานที่
กำหนด
รวม

X

S.D.

ระดับ

4.57
4.06
4.07

0.70
0.81
0.74

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.23

0.58

ดีมาก

จากตารางที่ 4 แสดงให้ เห็ น ว่ าการบริ ห ารงานคณะครุ ศาสตร์ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good governance)
ด้านหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.23 , S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1. มีการบริหารจัดการงบประมาณที่คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด ( X = 4.57 , S.D. = 0.70) รองลงมา
ข้อ 3. มีการบริหารกำลังคน โดยการกระจายงานแก่บคุ ลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสามตามความรู้ ความสามารถ มีการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมอบหมายงานและแผนงานที่กำหนด ( X = 4.07 , S.D. = 0.74) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด คือ ข้อ2. สามารถแนะแนวทาง/แก้ไขปัญหาการทำงาน หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ( X = 4.06
, S.D. = 0.81)
ตารางที่ 5 การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
ด้านหลักการตอบสนอง (Responsiveness) รายข้อ
การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักการตอบสนอง (Responsiveness)
1. สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้และให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม
2. สามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
3. สามารถตอบสนองความคาดหวัง /ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความ
หลากหลาย และมีความแตกต่างได้
รวม

X

S.D.

ระดับ

3.92

0.91

ดี

3.95
3.89

0.94
0.95

ดี
ดี

3.92

0.89

ดี

จากตารางที่ 5 แสดงให้ เห็ น ว่ า การบริ ห ารงานคณะครุ ศาสตร์ ต ามหลั กธรรมาภิ บ าล (Good governance)
ด้านหลักการตอบสนอง (Responsiveness) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 3.92 , S.D. = 0.89) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 2. สามารถสร้างความเชือ่ มั่น ความไว้วางใจให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( X =
3.95 , S.D. = 0.94) รองลงมา ข้อ 1. สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้และให้ความสำคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่ วนเสี ยอย่างเป็นธรรม ( X = 3.92 , S.D. = 0.91) และข้อที่ มี ค่าเฉลี่ ยต่ำสุด คือ 3. สามารถ
ตอบสนองความคาดหวัง /ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างได้
( X = 3.89 , S.D. = 0.95)
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ตารางที่ 6 การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
ด้านหลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) รายข้อ
การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability)
1. มีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
2. มีการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบคอบ ใช้ข้อมูลต่างๆที่จำเป็นใช้ประสบการณ์ ความรู้และเทคนิควิธี
ที่ทันสมัยเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีระบบให้บคุ ลากรตระหนักในความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและหน้าที่ต่อสังคม รวมทั้งพร้อม
รับการตรวจสอบได้
รวม

X

S.D.

ระดับ

3.97

0.94

ดี

4.02

0.93

ดี

3.97

0.95

ดี

3.99

0.90

ดี

จากตารางที่ 6 แสดงให้ เห็ น ว่ า การบริ ห ารงานคณะครุ ศ าสตร์ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good governance)
ด้านหลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 3.99 , S.D. = 0.90) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 2. มีการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบคอบ ใช้ข้อมูลต่างๆที่จำเป็นใช้ประสบการณ์ ความรู้และ
เทคนิควิธีที่ทันสมัยเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( X = 4.02, S.D. = 0.93) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด คือ 3. มีระบบให้บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและหน้าที่ต่อสังคม รวมทั้งพร้อมรับการตรวจสอบ
ได้ และข้อ 1. มีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ( X = 3.97 , S.D. =
0.95, 0.94)
ตารางที่ 7 การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
ด้านหลักความโปร่งใส (Transparency) รายข้อ
การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักความโปร่งใส (Transparency)
1. มีการเผยแพร่ สื่อสาร และทำความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของคณะให้แก่
บุคลากรและสาธารณชนโดยทั่วไป
2. มีระบบ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติเพื่อตรวจสอบการทำงานที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูง
3. มีระบบการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเลื่อนระดับหรือแต่งตั้งด้วยความโปร่งใส
รวม

X

S.D.

ระดับ

4.23

0.73

ดีมาก

4.24
4.17
4.21

0.78
0.73
0.69

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 7 แสดงให้ เห็ น ว่ าการบริ ห ารงานคณะครุ ศ าสตร์ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good governance)
ด้านหลักความโปร่งใส (Transparency) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.21 , S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 2. มีระบบ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติเพื่อตรวจสอบการทำงานที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูง ( X
= 4.24 , S.D. = 0.78) รองลงมา ข้อ 1. มีการเผยแพร่ สื่อสาร และทำความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของคณะ
ให้แก่บุคลากรและสาธารณชนโดยทั่วไป ( X = 4.23 , S.D. = 0.73) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ 3. มีระบบการคัดเลือก
บุคลากรเพื่อเลื่อนระดับหรือแต่งตั้งด้วยความโปร่งใส ( X = 4.17 , S.D. = 0.73)
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ตารางที่ 8 การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
ด้านหลักการมีส่วนร่วม (Participation) รายข้อ
การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักการมีส่วนร่วม (Participation)

X

S.D.

ระดับ

1. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและวางแผนงานการดำเนินการของ
หน่วยงานในการบริหารจัดการโดยยึดหลักเป้าหมายของหน่วยงานเป็นหลัก

4.01

0.88

ดี

2. มีการประสานสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายในการทำงาน
3. มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและปรับปรุงการทำงานเมื่อไดรับข้อเสนอแนะ
รวม

4.03
4.05
4.03

0.84
0.95
0.84

ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 8 แสดงให้ เห็ น ว่ าการบริ ห ารงานคณะครุ ศ าสตร์ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good governance)
ด้านหลักการมีส่วนร่วม (Participation) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.03 , S.D. = 0.84) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 3. มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและปรับปรุงการทำงานเมื่อไดรับข้อเสนอแนะ ( X
= 4.05 , S.D. = 0.95) รองลงมา 2. มีการประสานสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายในการทำงาน ( X = 4.03 ,
S.D. = 0.84) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ 1. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและวางแผนงาน
การดำเนินการของหน่วยงานในการบริหารจัดการโดยยึดหลักเป้าหมายของหน่วยงานเป็นหลัก ( X = 4.01 , S.D. = 0.88)
ตารางที่ 9 การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
ด้านหลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) รายข้อ
การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
1. มีโครงสร้างในการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
2. มีการถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจให้แก่ผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
3. มีการสื่อสารและทำความเข้าใจในเรื่องของแผนงานให้ทุกคนได้รับรู้และรับผิดชอบ
รวม

X

S.D.

ระดับ

4.11
4.09

0.86
0.87

ดี
ดี

4.04
4.08

0.88
0.82

ดี
ดี

จากตารางที่ 9 แสดงให้ เห็ น ว่ า การบริ ห ารงานคณะครุ ศ าสตร์ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good governance)
ด้านหลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.08 , S.D. = 0.82) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1. มีโครงสร้างในการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน ( X = 4.11 , S.D. =
0.86) รองลงมา 2. มีการถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจให้แก่ผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสมเป็นลายลักษณ์
อักษร ( X = 4.09 , S.D. = 0.87) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ 3. มีการสื่อสารและทำความเข้าใจในเรื่องของแผนงานให้ทุก
คนได้รับรู้และรับผิดชอบ ( X = 4.04 , S.D. = 0.88)
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ตารางที่ 10 การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
ด้านหลักนิติธรรม (Rule of Law) รายข้อ
การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักนิติธรรม (Rule of Law)
1. มีการใช้อำนาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. บุคลากรทุกระดับมีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ถูกต้อง
3. มีการกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร
รวม

X

S.D.

4.00

0.91

4.05
4.12
4.06

0.87
0.89
0.85

ระดับ
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 10 แสดงให้ เห็ น ว่ า การบริ ห ารงานคณะครุ ศ าสตร์ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good governance)
ด้ านหลั กนิ ติ ธรรม (Rule of Law) โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บดี ( X = 4.06 , S.D. = 0.85) เมื่ อพิ จารณารายข้ อ พบว่ า
ข้อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ ข้อ 3. มี การกำหนดขั้นตอนในการดำเนิ นงานเป็ นลายลั กษณ์ อั กษร ( X = 4.12 , S.D. = 0.89)
รองลงมา ข้อ 2. บุคลากรทุกระดับมีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ถูกต้อง ( X = 4.05 , S.D. = 0.87) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ 1. มีการใช้อำนาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและ
คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( X = 4.00 , S.D. = 0.91)
ตารางที่ 11 การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
ด้านหลักความเสมอภาค (Equity) รายข้อ
การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักความเสมอภาค (Equity)
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน โดยเท่าเทียมกัน
2. ผู้บริหารให้ความเป็นธรรมในการมอหมายงาน
3. ผู้บริหารมีการสนับสนุนบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
รวม

X

S.D.

ระดับ

3.97
4.02
4.00
4.00

0.94
0.89
0.90
0.88

ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 11 แสดงให้ เห็ น ว่ าการบริ ห ารงานคณะครุ ศาสตร์ ต ามหลั กธรรมาภิ บ าล (Good governance)
ด้านหลักความเสมอภาค (Equity) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.00 , S.D. = 0.88) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 2. ผู้บริหารให้ความเป็นธรรมในการมอหมายงาน ( X = 4.02 , S.D. = 0.89) รองลงมา ข้อ 3. ผู้บริหาร
มีการสนับสนุนบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ( X = 4.00 , S.D. = 0.90) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ 1. ผู้บริหารให้
ความสำคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน โดยเท่าเทียมกัน ( X = 3.97 , S.D. = 0.94)
ตารางที่ 12 การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
ด้านหลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) รายข้อ
การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
1. มีการตัดสินใจเรื่องสำคัญโดยใช้ฉันทามติ(ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ) โดยให้ถือ
ปฏิบตั ิทุกคนเท่าเทียมกัน
2. ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งทุกระดับ มีกระบวนการสรรหาหรือเลือกสรร โดยให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการดำเนินการ
3. มีการรับฟังข้อคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับในการดำเนินงานร่วมกัน
รวม

X

S.D.

ระดับ

4.03

0.85

4.06

0.92

ดี

4.07
4.05

0.91
0.85

ดี
ดี

ดี
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จากตารางที่ 12 แสดงให้ เห็ น ว่ า การบริ ห ารงานคณะครุ ศ าสตร์ ต ามหลั กธรรมาภิ บ าล (Good governance)
ด้านหลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.05 , S.D. = 0.85) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 3. มีการรับฟังข้อคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับในการดำเนินงานร่วมกัน ( X = 4.07 , S.D.
= 0.91) รองลงมา ข้อ 2. ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งทุกระดับ มีกระบวนการสรรหาหรือเลือกสรร โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการ ( X = 4.06 , S.D. = 0.92) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ 1. มีการตัดสินใจเรื่องสำคัญโดยใช้ฉันทามติ(ที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ) โดยให้ถือปฏิบัติทุกคนเท่าเทียมกัน ( X = 4.03 , S.D. = 0.85)
จากผลการประเมินผลการบริหารงานคณะครุศาสตร์ด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ โดยผู้เรียน
ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มี ส่วนได้เสีย ทำให้ทราบถึงการบริหารของคณะตามหลักธรรมาภิบาล
โดยภาพรวม รายด้าน และรายข้อ อยู่ในระดับ ดี ซึ่งถือว่าการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลดีทุกข้อ (5.1.4 (9)))
เอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐาน
5.1.4 (1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานคณะครุศาสตร์ เลขที่ 1055/2562 วันที่ 22 เมษายน 2562
5.1.4 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 28 สิงหาคม 2562
5.1.4 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 25 กันยายน 2562
5.1.4 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 15 ตุลาคม 2562
5.1.4 (5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
5.1.4 (6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
5.1.4 (7) สื่อ เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ http://edu.vru.ac.th/
5.1.4 (8) การประเมินผลการบริหารงานคณะครุศาสตร์ด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ โดยผู้เรียน
ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้สง่ มอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้เสีย
 ข้อ 5. การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานมีการดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ โดยความรู้ที่
ได้เกิดจากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลภายในองค์กร ถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด
หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มีพันธกิจในการผลิตครู คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ จึงคัดเลือกองค์ความรู้
เรื่อง เทคนิคการโค้ชการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของนักศึกษาครู เพื่อให้อาจารย์คณะครุศาสตร์นำองค์ความรู้
ไปใช้งาน โดยเป็นผู้ทำหน้าทีโ่ ค้ชและนักศึกษาคณะครุศาสตร์เป็นผู้รับการโค้ช ซึ่งการโค้ชจะช่วยพัฒนาให้นักศึกษาครู
สามารถจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ได้เชิญ อาจารย์ของคณะครุศาสตร์ผู้มีความรู้ มากประสบการณ์ และมีการทำวิจัยเรื่องการโค้ชเป็ นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ให้กับอาจารย์ในคณะครุศาสตร์ด้วยกัน โดยคณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ มี
รายละเอียดดังนี้
1) การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge identification)
คณะครุศาสตร์ มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ (KM) และจัดทำแผนการดำเนินงานจั ดการ
ความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) คณะครุศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2562 คำสั่งเลขที่ 383/2562 สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ และร่วมประชุมในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เพื่อระดม
ความคิดเห็นคัดเลือกองค์ความรู้ใหม่

125

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)
คณะครุศาสตร์ ได้มีการค้นหา และศึกษาองค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก เรื่อง เทคนิคการโค้ชการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนของนักศึกษาครู โดยศึกษาข้อมูลจากประสบการณ์ตรงของผู้ปฏิบัติงาน คือ ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)
คณะครุ ศ าสตร์ มี ก ารจั ด ทำระบบฐานข้ อ มู ล บนเว็ บ ไซต์ เกี่ ย วกั บ การจั ด การความรู้ ค ณะครุ ศ าสตร์
http://edu.vru.ac.th/km เพื่อใช้ในการจัดเก็บความรู้ที่ได้จากการรวบรวม เรื่อง เทคนิคการโค้ชการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนของนักศึกษาครู เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบและมีการนำความรู้ที่ได้จาก
การรวบรวมความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการค้นคว้าเพิ่มเติม เรื่อง เทคนิคการโค้ชการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนของนักศึกษาครู มาพิจารณาจัดเป็น หมวดหมู่เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล เผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการ
ความรู้คณะครุศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษา
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)
คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) คณะครุศาสตร์ ร่วมกันพิจารณาทบทวนความถูกต้องของ
เนื้อหาตามแบบกลไกการจัดความรู้ พร้อมทั้งสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่ดี เรื่ อง เทคนิคการโค้ชการจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนของนักศึกษาครู ที่ได้จัดทำไว้อย่างเป็นระบบ
5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)
คณะครุศาสตร์ มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการโค้ชการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนของนักศึกษาครู บนเว็บไซต์ KM คณะครุศาสตร์ http://edu.vru.ac.th/km เพื่อทำให้ผู้สนใจในการ
ใช้ความรู้สามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวกขึ้น
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)
คณะครุศาสตร์ มีการจัดโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุ มชนอุดมปัญญา กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย (KM) คณะครุศาสตร์ วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
โดยอาจารย์ในคณะครุศาสตร์ได้มีการนำความรู้เรื่อง เทคนิคการโค้ชการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของนักศึกษา
ครู มาถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
7) การเรียนรู้ (Learning)
หลักสูตรของคณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 11 หลักสูตร ได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ใน
รูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ไปใช้ในการปฏิบัติการสอน
จากการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 มีกิจกรรม /การ
ดำเนินทั้งหมด 7 กิจกรรม มีการดำเนินการ 7 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิค
การโค้ ช การจั ด การเรีย นการสอนในชั้ น เรีย นของนั กศึก ษาครู และบรรลุ ต ามเป้ า หมายที่ ตั้ งไว้คือ มี อย่ างน้ อย 1
หลักสูตร ระดับปริญญาตรีของคณะครุศาสตร์ ที่นำองค์ความรู้ไปใช้งาน เพื่อให้นักศึกษาครูได้พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนและการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพได้มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น และได้สรุปองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการโค้ชการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ออกมาเป็นโมเดลดังรูป
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เอกสารหลักฐาน
5.1.5(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) เลขที่ 383/2562 สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
5.1.5(2) แผนการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2562
5.1.5(3) สรุปผลการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2562
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.1
เป้าหมายปี 2562
ผลการดำเนินงาน
5 ข้อ
5 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :รองศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
นางสาวสายพิน ทาทอง
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ : 02-5293099
โทรศัพท์ : 02-5293099
E-mail : education@vru.ac.th
E-mail : education@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ผลการดำเนินงาน
 ข้อ 1. มีกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุน และแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร
ผลการดำเนินงาน
1. คณะครุศาสตร์ ได้ทำการสำรวจความต้องการของคณาจารย์โดยทำความต้องการแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
เพื่อนำมาข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผน รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นในการวิเคราะห์ เช่น ทิศทาง
และนโยบายของมหาวิทยาลัย กรอบอัตราการเกษียณ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของคณะครุศาสตร์
มาวิเคราะห์
2. คณะครุศาสตร์ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อพิจารณาเห็นชอบ เพื่อกำหนดบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนที่เหมาะสมเพื่อการปฏิบตั ิงานในการพัฒนาบุคลากรในแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรของคณะครุศาสตร์ โดยได้เสนอแผนเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ของคณะ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
3. คณะครุศาสตร์ นำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์เพื่อพิจารณา
เอกสารหลักฐาน
5.2.1 (1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ 231/2562 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม 2562
5.2.1 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
5.2.1 (3) แผนบริหารบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
5.2.1 (4) แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
5.2.1 (5) กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
 ข้ อ 2. มี การกำกับ ติ ดตามกรอบอัต รากำลัง ข้ าราชการพลเรือนในสถาบั นอุด มศึ กษา สายวิ ชาการและสาย
สนับสนุน และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน
1. คณะครุศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ได้กำหนดไว้
2. มีการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่อคณะกรรมการบริหารคณะ
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กรอบอัตรากำลัง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565)
แผนอัตรากำลังสายวิชาการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565)
คณะครุศาสตร์

แผนอัตรากำลังสายสนับสนุน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565)
คณะครุศาสตร์

เอกสารหลักฐาน
5.2.2 (1) คำสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ 231/2562 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
5.2.2 (2) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 12/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
 ข้อ 3. มีการสร้างขวัญและกำลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน
1. คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ มีการกำหนดกิจกรรมในการสร้างขวัญและกำลังใจ
ให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เช่น การมอบของขวัญแสดงความยินดีและยกย่องอาจารย์ที่ได้
ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิที่สูงขึ้น ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ การสนับสนุนให้อาจารย์
ได้ศึกษาต่อ การทำเอกสารทางวิชาการ การพัฒนาทักษะด้านวิชาการ/วิชาชีพ และให้บุคลากรสายสนับสนุน
ได้มีการพัฒนาตนเองในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น การทำคู่มือปฏิบัติงาน และการอบรมเพิ่มเติมความรู้ใน
สายงานของตนเอง
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2. คณะครุศาสตร์ มีการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ประกาศเกียรติคุณอาจารย์และบุคลากรดีเด่น และเว็บไซต์
ของคณะ เพื่อเผยแพร่แก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
3. มหาวิทยาลัยและคณะครุศาสตร์มีนโยบายสนับสนุน เช่น สวัสดิการยืดหยุ่น ประกันสุขภาพกลุ่ม กิจกรรม
วันปีใหม่ สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
4. คณะครุศาสตร์ มอบของขวัญในโอกาสพิเศษอาจารย์และบุคลากร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เช่น อาจารย์ที่ได้
รับผลงานทางวิชาการ และคุณวุฒิที่สูงขึ้น เยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรเมื่อเจ็บป่วย และเป็นเจ้าภาพงานพิธีต่างๆ
5. คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมสร้างความสุข และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ โดยมีการจัดประชุม
คณะกรรมการและจัดทำปฏิทินกิจกรรมการสร้างความสุขคณะครุศาสตร์ ทุกวันพุธแรกของเดือน
เอกสารหลักฐาน
5.2.3 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
5.2.3 (2) ผลการประเมินความผูกพันต่อองค์กร
5.2.3 (3) ภาพกิจกรรม และเว็บไซต์คณะครุศาสตร์

ครั้งที่ 12/2562
ครั้งที่ 1/2563
ครั้งที่ 2/2563
ครั้งที่ 4/2563

ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
ลงวันที่ 22 มกราคม 2563
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

 ข้อ 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน
1. คณะครุศาสตร์ มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยแผนพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์มีการกำหนดให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2. คณะครุศาสตร์ มีระบบติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
Input
การพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ
1. อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต
- ประชุมทางวิชาการ EDUCA 2019
วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร
อิมแพ็ค ฟอรั่ม ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
2. อ.ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนการ
สอนฐานสมรรถนะ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ
- อบรมโครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุน
การเข้าสู่ระยะสัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

Process

Output

- การสอนทักษะการคิดใน
ศตวรรษที่ 21 ระดับประถม
ศึกษา : การออกแบบลำดับการ
สอน

- นำความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน ในรายวิชาการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ
จำนวนและพีชคณิตระดับโรงเรียน

- ปฏิบัติการออกแบบการเรียน
การสอนฐานสมรรถนะ

- นำไปออกแบบการเรียนการสอนฐาน
สมรรถนะในรายวิชาการวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์
- นำไป เตรี ย มค วามพ ร้ อ มก ารสอ บ
กฎ หมาย เพื่ อ เข้ า สู่ ร ะยะสั ญ ญ าของ
พนักงานมหาวิทยาลัย

- ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับพนักงานมหาวิทยาลัย
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3. อ.เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์
- ประชุมสัมมนา “งานมหกรรมทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12 (Educa 2019)”
วันที่ 16–18 ตุลาคม 2562 ณ บริษัท ปิโก (ไทย
แลนด์) จำกัด (มหาชน)/อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิม
แพ็ค เมืองทองธานี
- อบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)
ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12–13
พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
ชั้น 5 อาคาร100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

Process

Output

- ได้รับความรู้ในเรื่องของ
การศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ
รวมถึงวิธีการสอนแบบใหม่ๆ ใน
ศตวรรษที่ 21

- สาระสำคัญ ที่ได้จ ากการอบรมสามารถ
นำมาเป็ นแนวทางในการวางแผนวิธีก าร
สอนแบบใหม่ ๆ ในรายวิชาการพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา

- มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
และสามารถนำความรู้มาจัดทำ
การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สาขาวิชาการประถมศึกษา ใน
ระดับคณะ
- อบรมเทคนิคการเรียนแบบมีส่วนร่วม วันที่ 23 - ได้รับความรู้และมีความเข้าใจ
มกราคม 2563ทณ ห้องประชุม SCC 504 อาคาร เกี่ยวกับเทคนิคการเรียนแบบมี
เรียนรวมวิทยาศาสตร์
ส่วนร่วมมากขึ้น

- นำความรู้ที่ได้มาเขียนงานประกัน
คุณภาพของสาขาวิชาการประถมศึกษา
ในองค์ประกอบที่ 3

- สาระสำคัญที่ได้จากการอบรมสามารถ
นำมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนให้กับนักศึกษาโดยการใช้เทคนิคการ
เรียนแบบมีส่วนร่วมและช่วยให้การเรียน
ของนักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
- อบรมการจัดทำแผนการเรียนรู้หลักสูตรตาม
- ได้รับความรู้ในการจัดทำ
- สาระที่ได้จากการอบรมสามารถนำมาใช้
รูปแบบใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ แผนการจัดการเรียนรู้ของ
เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการจัดการ
แผนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรตามรูปแบบ
หลักสูตร และมีความเข้าใจในการ เรียนรู้ของหลักสูตรได้
ใหม่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของ
ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์
หลักสูตรมากขึ้น
4. อ.พูนพชร ทัศนะ
- อบรม EDUCA 2019: มหกรรมทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่ 12 “Bring out Selfefficacy English Speaking through
Performing Arts” วั น ที่ 1 6 ตุ ล าค ม 2 5 6 2
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)/อาคาร
อิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

- ได้รับความรู้เทคนิคในการสอน
พูดภาษาอังกฤษมาสอนใน
ห้องเรียนโดยใช้การแสดงต่างๆ
โดยเน้นการช่วยให้เด็กมีความ
กล้าแสดงออก มีความมั่นใจใน
ตัวเอง

- อบรม Activities to engage and motivate
teenage learners. วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
ณ Cambridge Online Experience, Asia

- ได้รับความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม
- นำความรู้ ไ ปถ่ า ยทอดให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
การสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียน และนำไปจัดกิจกรรมกับนักศึกษา
ที่มีผู้เรียนเป็นเยาวชน

- อบรม Che QA Online วันที่ 25 พฤษภาคม
2563 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์

- น ำค วาม รู้ ไป จั ด ท ำ Che QA ข อ ง
- นำความรู้ที่ได้จากการอบรม
Che QA Online มาใช้จริงในการ หลักสูตร
จัดทำประกันคุณภาพของ
หลักสูตร ทำให้งานของหลักสูตร
ประสบความสำเร็จ และลุล่วงไป
ได้ด้วยดี

- น ำ ค ว า ม รู้ เกี่ ย ว กั บ Speaking ไป
ถ่ า ยทอดให้ นั ก ศึ ก ษาผ่ า นรายวิ ช า เพื่ อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนแบบใหม่
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5. ผศ.ดร.เมษา นวลศรี
- อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์มาตรฐาน
และตัวชี้วัดสู่การสร้างเครื่องมือวัดผลที่
หลากหลาย” วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ณ
สพฐ. ร่วมกับ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด
(มหาชน)
6. อ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดโมเดลการ
ทำงานตามเกณฑ์ EdPEx วันที่ 18-19
พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
ชั้น 5 อาคาร100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
- อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานและดูแลระบบ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 20-21 พฤศจิกายน
2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Process

Output

- ความรู้และประสบการณ์จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทำ
workshop เกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา

- นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน หรือเป็นกรณีศึกษา
ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา โดยการสอดแทรกใน
เนื้อหา

- ออกแบบโมเดลการทำงานตาม
เกณฑ์ EdPEx

- ได้โมเดลการทำงานตามเกณฑ์ EdPEx

- การใช้งานระบบวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์

- ส า ม า ร ถ พั ฒ น า ร ะ บ บ ว า ร ส า ร
อิเล็กทรอนิกส์

- อบรมเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณ ภาพ - ทราบเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้
การศึก ษาภายใน (IQA) ประจำการศึกษา 2562 ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนสาธิต มร โรงเรียนสาธิต
ภ.วไลยอลงกรณ์
7. อ.สุชาวดี สมสำราญ
- อบรมโครงการส่งเสริม/พัฒนาการทำวิจัยและ
เผยแพร่ผลงานวิจัย กิจกรรม : อบรม เรื่อง “แนว
ทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยตามยุทธศาสตร์
ชาติ” วันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- สามารถนำเกณ ฑ์ ม าตรฐานตั ว บ่ ง ชี้
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในมา
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน

- แนวทางการจัดทำข้อเสนอการ - มีความเข้าใจในขั้นตอนการขอจริยธรรม
วิจัยตามยุทธศาสตร์ชาติ หลักการ ในมนุษย์ในการทำงานวิจัย
ขอจริยธรรมในมนุษย์

- อบรมโครงการ (คก.สครด 6) จัดทำแผนการ
เรียนรู้ของหลักสูตรตามรูปแบบ วันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะครุศาสตร์

- สามารถจัดทำแผนการเรียนรู้
ของหลักสูตรตามรูปแบบใหม่

- จัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ

- อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการ
เข้าสู่ระยะสัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัย วันที่
18-20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม
มรภ.วไลยอลงกรณ์

- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
- สามรถสอบผ่านเพื่อเข้าสู่ระยะสัญญา
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
สอบผ่านในรายวิชาต่างๆ และเข้า
สู่ระยะสัญญาจ้างได้

- อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านการ
เรียนการสอนและงานวิจัย (KM) วันที่26
กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะครุศาสตร์

- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิด
ความรู้ใหม่ด้านการเรียนการสอน
และงานวิจัย พร้อมทั้งนำความรู้
และแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้และงานวิจัย

- นำความรู้ ไ ปใช้ ใ นการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้
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สายสนับสนุน
1. นางสาวสายพิน ทาทอง
- อบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจำปี
การศึกษา 2562 วันที่13 พฤศจิกายน 2562 ณ
ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์
- ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ แนวปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคในการ
เบิกจ่าย วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 7202
อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
- อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การทบทวนและจัดทำแผนมหาวิทยาลัย เพื่อ
ทบทวนและระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผน
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25602564 ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่
17-18 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ
เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์
2. นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์
- อบรมเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (IQA) ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมราช
นครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรี
นครินทร์
3. นางบุณยนุช เทียบแสน
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ค่า
งานและเขียนแบบประเมินค่างาน” วันที่ 16-17
ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม SCC 504 ชั้น 5
อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
4. นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น
- อบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจำปี
การศึกษา 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์

- มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
- มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและ
แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายที่
ปรับเปลี่ยนใหม่ รวมทั้งแนวทาง
การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคใน
การเบิกจ่ายที่ถูกต้อง
- ทราบทิศทางการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

- นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเขียน รายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ของคณะ

- มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามคู่มือ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2562

- นำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงาน และนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ของคณะ

- บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้
ความเข้าใจและเห็นความสำคัญ
ของการวิเคราะห์ค่างาน

- สามารถเขียน การวิเคราะห์
ค่างานและเขียนแบบประเมิน
ค่างาน

- มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

- นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเขียน รายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ของคณะ

- น ำ ค ว า ม รู้ ม า ใช้ ใน ก า ร เบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ ได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ

- นำมาใช้ในการทบทวนแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ของคณะ

เอกสารหลักฐาน
5.2.4 (1) แผนพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
5.2.4 (2) แบบรายงานการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์
5.2.4 (3) มคอ.7
5.2.4 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

133

 ข้อ 5. มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ผลการดำเนินงาน
คณะกรรมการบริห ารและพั ฒ นาบุ คลากรของคณะครุศาสตร์ มี การประชุ ม ประเมิ น ผลความสำเร็จ ของ
แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ซึ่งพบว่าบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้เข้ารับการพัฒนาตนเองโดย
เข้าร่วมการอบรม ทั้งหน่วยงานภายในคณะและหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น โดยคณะครุศาสตร์มีผลความสำเร็จระดับ
คณะและระดับบุคลากร จากการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจั ดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและ
งานวิจัย (KM) เรื่อง เทคนิคการโค้ชการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของนักศึกษาครูทางเว็บไซต์ของคณะ ในการ
อบรมบุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของหลักสูตรในกลุ่มย่อยและนำเสนอผลการปฏิบัติงานกลุ่ม และ
หลั ง จากนั้ น ได้ ส่ ง ผลงานเข้ า ประกวดสุ ด ยอดผลงานและนวั ต กรรมการจั ด การความรู้ “VRU-KM Best Practice
Awards” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัย จนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดการความรู้
(KM) ระดับคณะ และจากการที่อาจารย์ได้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาตนทางวิชาชีพ ทำให้สามารถพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของคณะและยังได้นำความรู้จากการพัฒนาตนเองไปพัฒนาและเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น จนได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คน ในส่วนของ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาพัฒนาตนเองในการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นใน
ระดับชำนาญการ
เอกสารหลักฐาน
5.2.5 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
5.2.5 (2) เอกสารสรุปความสำเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์
5.2.5 (3) คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมติสภามหาวิทยาลัย
5.2.5 (4) ภาพถ่ายรางวัล
 ข้อ 6. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุน
ผลการดำเนินงาน
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะ ได้นำผลการประเมินความสำเร็จของแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารคณะได้ให้ข้อเสนอแนะในการเพิ่ม
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาตนเองให้กับบุคลากรของคณะ รวมทั้ งส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน ได้นำความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน และส่งผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
เอกสารหลักฐาน
5.2.6 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
5.2.6 (2) แผนพัฒนาคุณภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์ (Improvement Plan)
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.2
เป้าหมายปี 2562
6 ข้อ

ผลการดำเนินงาน
6 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ : 02-5293099
E-mail : education@vru.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกลุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปนา จ้อยเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้
อาจารย์ ดร.วราภรณ์ วราธิพร
อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
อาจารย์อรัญญา มุดและ
อาจารย์จติ ตรี พละกุล
อาจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก
อาจารย์มณฑา วิรยิ างกูร
อาจารย์ยภุ าพร นอกเมือง
อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล
นางบุณยนุช เทียบแสน
นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ : 02-5293099
E-mail : education@vru.ac.th

วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)
ผลการดำเนินงาน
 ข้อ 1. มีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มีระบบและกลไกในการกำกับติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยระบุ ไว้ในเล่มคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562 หน้า 12 – 13 ( 5.3.1(1) มี
รายละเอียด ดังนี้
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี มีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์มีการกำหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิเคราะห์และทบทวนจากผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2. จัดทำแผนดำเนินงานประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน กำหนดปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณ ภาพ
การศึ กษาภายใน กำหนดค่าเป้ าหมายการดำเนิ น งานตามตั วบ่ งชี้ ป ระกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายใน และกำหนด
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
3. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งจัดเก็บหลักฐานตามพันธกิจในรอบปี
การศึกษา (ระยะ 6 เดือน, ระยะ 9 เดือน และระยะ 12เดือน) ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบการประกัน
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คุณภาพ ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
4. ควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร 2 ครั้ง/ ปี
(ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2) รายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
5. จั ด ทำรายงานการประเมิ น ตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) เพื่ อ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร
6. จัดทำรายงานการประเมิน ตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ระดับ หลักสูตร ผ่านระบบ CHE
QA Online เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
7. แต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น คุณ ภาพการศึกษาภายในตามคุ ณ สมบั ติ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กำหนด และ
ดำเนิน การประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ มาตรฐาน ตัวบ่ งชี้ องค์ป ระกอบคุณ ภาพที่ กำหนดระดั บ
หลักสูตร
8. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อทราบ
9. นำผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน มาวาง
แผนพัฒนาคุณภาพ Improvement Plan รวมถึงปรับปรุงการดำเนินงานนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อ
พิจารณา
10. จั ด ทำรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร ส่ ง หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด
สำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน
120 วันและเผยแพร่สู่สาธารณชน
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการและมาตรการของการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดำเนินงานในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ เพื่อให้มีการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูล
ให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนงานเพื่อให้เป็นไป
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ มีดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่
1.1 คณะกรรมการดำเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2562 ซึ่ ง
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหน้าสำนักงานคณะ และเจ้าหน้าที่ คำสั่งเลขที่
380/2562 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
1.2 คณะกรรมการผู้ รับ ผิ ด ชอบตั วบ่ งชี้ป ระกัน คุณ ภาพการศึกษาตั้ งแต่ ระดั บ หลั กสูต ร และคณะ
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานรายตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน จัดทำเอกสารการประกันคุณภาพ
การศึกษา และจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 คำสั่งเลขที่
380/2562 สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
2. มี ก ารใช้ เล่ ม คู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2562 เพื่ อเป็นแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ระดับหลักสูตร
และคณะ
3. จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้กับคณาจารย์
บุคลากร อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(IQA) ประจำปีการศึกษา 2562 คำสั่งเลขที่ 1120/2562 ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ

136

ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
4. พั ฒ นาระบบเครือข่ายของฐานข้อมู ลกลางและระบบรายงาน เพื่ อรับ ส่ งและป้ อนกลั บ ข้อมู ลให้ กับ
หลักสูตรและคณะ ได้แก่ เว็บไซต์ http://qa.vru.ac.th/index.html
5. มีการจัดทำแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาภายในระดั บ คณะ วั น ที่ 12 พฤศจิ กายน 2562 เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห ารคณะ ครั้งที่
11/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
6. มีการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปีละ 2 ครั้ง คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาค
การศึกษาที่ 2 ให้เป็นไปตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย ระบุไว้ในเล่มคู่มือการประกัน คุณ ภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2562 หน้า 12
- ภาคการศึกษาที่ 1/2562 มีการแจ้งให้ หลักสูตรส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำภาคการศึกษาที่
1/2562 (รอบ 6 เดือน) ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงานการประเมินตนเอง (SAR)
ระดับหลักสูตร โดยอ้างอิงจากบันทึกข้อความ ของงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ บันทึกเลขที่ อว 0630.012/ว519
- ภาคการศึกษาที่ 2/2562 มีการจัดทำบันทึกเลขที่ อว 0630.02/ 252 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง
ขอให้ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำภาคการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ
และมีการจัดทำบันทึกเลขที่ อว 0630.02/ 934 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอให้ส่งรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 12 เดือน) ระดับหลักสูตร เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร
7. มีการกำกับ ติดตามให้หลักสูตร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีการจัดทำ
บันทึกเลขที่ อว 0630.012/ ว051 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 และมีการตรวจประเมินระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ถึง
วัน ที่ 19 มิ ถุน ายน 2563 และมี การจั ด ส่ งรายงานผลการประเมิ น คุณ ภาพการศึกษาภายใน ระดั บ หลั กสู ต ร
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ การประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 พร้อมเอกสาร
เล่มรายงานผลการตรวจประเมิน CAR ระดับหลักสูตร
เอกสารหลักฐาน
5.3.1(1) คำสั่งมหาวิทยาลัย เลขที่ 3120/2562 เรื่องให้อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจำปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
5.3.1(2) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
5.3.1(3) คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะครุ
ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 คำสั่งเลขที่ 380 /2562 สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
5.3.1(4) คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี
การศึกษา 2562 เลขที่ 384 /2562 สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
5.3.1(5) บันทึกเลขที่ อว 0630.012/ว519 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอให้ส่งรายงานการประเมินตนเอง

137

(SAR) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ/วิทยาลัย
5.3.1(6) บันทึกเลขที่ อว 0630.02/ 252 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอให้ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ประจำภาคการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ
5.3.1(7) บันทึกเลขที่ อว 0630.02/ 934 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอให้ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 12 เดือน) ระดับหลักสูตร
5.3.1(8) รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
5.3.1(9) รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563
 ข้อ 2. มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา
2562 เพื่ อทำหน้ าที่ ในการกำกับติ ดตามการดำเนิ นงานให้ เป็ นไปตามระบบ คำสั่ งเลขที่ 384/2562 สั่ ง ณ วั นที่ 4
พฤศจิกายน 2562 ซึ่งประกอบไปด้วย คณบดี รองคณบดี เจ้าหน้าที่ เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
คณะครุศาสตร์มีรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา ดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 1/2562 มีการสรุปผลการดำเนินงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร รายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารคณะ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และรายงานต่อ
มหาวิทยาลัย พร้อมเอกสารเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร
- ภาคการศึกษาที่ 2/2562 มีการสรุปผลการดำเนินงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร รายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารคณะ ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 และรายงานต่อ
มหาวิทยาลัย พร้อมเอกสารเล่มรายงานการประเมินตนเอง (CAR) ระดับหลักสูตร
มีการแจ้งหลักสูตรให้รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษารอบ 9 เดือน เพื่อคณะติดตามความก้าวหน้า และ
ต รวจท าน ค วาม เรี ย บ ร้ อย ใน ก ารป ระ ชุ ม ค ณ ะก รรม ก ารบ ริ ห ารค ณ ะค รุ ศ าส ต ร์ ค รั้ งที่ 2 /25 6 3
มี การแจ้ งหลั กสู ตรให้ กรอกข้อมู ลรายงานผลการดำเนิ นการของหลั กสู ตร รอบ 12 เดื อน เข้าระบบ google
forms ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 และจัดประชุมการรายงานข้อมูลในระบบ CHE
QA Online ของทุกหลักสูตร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
เอกสารหลักฐาน
5.3.2(1) คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี
การศึกษา 2562 ที่ 384/2562 ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
5.3.2(2) คำสั่ งแต่ งตั้ งผู้ ดู แลองค์ป ระกอบ และตั วบ่ งชี้ การประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายใน ระดั บ หลั กสู ต ร
ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ 380/2562 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
5.3.2(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
5.3.2(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ภาคการศึกษา 1/2562
5.3.2(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 22 เมษายน 2563
5.3.2(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 24 มิถุน ายน 2563 ภาค
การศึกษา 2/2562
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 ข้อ 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศ าสตร์ มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี และได้ รับ การสนั บ สนุ น ทรัพ ยากรเพื่ อ การดำเนิ น งานตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพของแต่ละหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ซึ่งได้
ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบพั ฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะครุ
ศาสตร์ได้มีส่วนร่วมเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอทุกองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
คณะครุศาสตร์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อกำหนดและกำกับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดย
ในปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ได้สนับสนุนทุกหลักสูตร ในการจัดหาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ครบตามจำนวน
เกณฑ์ที่กำหนด โดยหลักสูตร ได้ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ คือ
1. อาจารย์ ดร.ฐิติกาญจน์ บุญรักษา อินทาปัจ สังกัดคณะครุศาสตร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คำสั่งที่ 2654/2562 สั่ง ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
2. อาจารย์สุชาวดี สมสำราญ สังกัดคณะครุศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คำสัง่ ที่ 3135/2562 สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
3. อาจารย์ศาสตรา หล้าอ่อน สังกัดคณะครุศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คำสั่งที่ 88/2563 สั่ง ณ วันที่ 10 มกราคม 2563
4. อาจารย์อรรคภณ วชิรวัชร์ สังกัดคณะครุศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน คำสั่งที่ 657/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
องค์ประกอบที่ 2 ด้านบัณฑิต
คณะครุศาสตร์ได้ควบคุมให้แต่ละหลักสูตรให้ความสำคัญ ต่อคุณ ภาพบัณ ฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับ อุ ดมศึกษาแห่ งชาติ โดยสนั บ สนุน ให้ ด ำเนิน โครงการสนั บ สนุน คุณ ภาพบั ณ ฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 และโครงการอื่น ๆ ของหลักสูตร
ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
ตารางกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ
วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข
คุณธรรม
ทักษะทาง
โครงการ
ความรู้
ระหว่าง
สื่อสาร การ
จริยธรรม
ปัญญา
บุคคล
ใช้
เทคโนโลยี
กิจกรรมไหว้ครู "ครูเคารพ บูรพาจารย์" คณะครุศาสตร์
✓
✓
✓
✓
✓
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (กิจกรรมเสริมความเป็น
✓
✓
✓
✓
✓
ครู)
โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 6
✓
✓
✓
✓
✓
โครงการทำบุญคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2563
✓
✓
✓
✓
✓
กิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักศึกษา
✓
✓
✓
✓
✓

องค์ประกอบที่ 3 ด้านนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ได้ ดำเนิ นโครงการเสริมสร้าง พั ฒ นาคุณ ธรรม ความรู้ทั กษะ วิชาชี พ ให้ แก่นั กศึกษา โดย
คำนึงถึงผลที่เกิดกับนักศึกษา ได้แก่
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562
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2. คำสั่งคณะครุศาสตร์ คำสั่งที่ 250/2562 เรื่องให้อาจารย์ไปราชการและนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา สาขาวิชา
ภาษาจีนนำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 20 คน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ภาษาจีนแบบ
Active Learning เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี
3. คำสั่ งคณะครุศาสตร์ คำสั่ งที่ 251/2562 เรื่องให้ อ าจารย์ ไปราชการและนั กศึ กษาเข้า ร่ว มกิ จ กรรม
สาขาวิชาภาษาจีนนำนักศึกษา จำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมประกวดทักษะความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรม
จี น ในวั น ที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ วิ ท ยาเขตบพิ ต รพิ มุ ข จั ก รวรรดิ
กรุงเทพมหานคร
4. มีทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เช่น นักศึกษาหลักสูตร
และการสอน นายเอกสิทธิ์ โพธิ์ไทรย์ ได้รับเงินทุนอุดหนุนในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นจำนวนเงิน
2,500 บาท และนายเตรียพล โฉมไสว นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับเงินทุนอุดหนุนในการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท
องค์ประกอบที่ 4 ด้านอาจารย์
คณะครุศาสตร์ มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพ และสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร และงบประมาณของคณะ เช่น
การอบรมภายนอก
1. คำสั่งคณะครุศาสตร์ คำสั่งที่ 220/2562 เรื่องให้อาจารย์ไปราชการ คือ อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม อ.
มณฑา วิริยางกูร อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง อ.สายนภา วงศ์วิศาล ไปราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนามรภ.พ
ระนครศรีอยุธยา ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม
นำการพัฒนาท้องถิ่น” ในวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม มรภ.พระนครศรีอยุธยา โดยเบิกค่าใช้จ่ายจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. คำสั่งคณะครุศาสตร์ คำสั่งที่ 230/2562 เรื่องให้อาจารย์ไปราชการ คือ อ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกา-นนท์
และผศ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์ ไปราชการของสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย (คอวท) จัดอบรม เรื่อง Integrated Course Design and Instructionai Model Development ใน
วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) โดยเบิกเงินจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
3. คำสั่งคณะครุศาสตร์ คำสั่งที่ 245/2562 เรื่องให้อาจารย์ไปราชการ คื อ อ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ ไป
ราชการของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดอบรม เรื่อง
เทคนิ ค การสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่ อ พั ฒ นาผู้ น ำทางการสอน ระหว่ า งวั น ที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 ณ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตบางเขน กรุง เทพมหานคร โดยเบิ ก เงิน จากกองทุ น พั ฒ นาบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย
4. คำสั่งคณะครุศาสตร์ คำสั่งที่ 245/2562 เรื่องให้อาจารย์ไปราชการ คือ อ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ ไป
ราชการของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดอบรมเรื่อง การออกแบบ
ประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ผ่านเกม ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต โดยเบิกเงินจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
5. คำสั่ งคณะครุศาสตร์ คำสั่ งที่ 256/2562 เรื่องให้ อาจารย์ ไปราชการ คือ ผศ.ฐาปนา จ้ อยเจริญ ไป
ราชการของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 5-8 สิงหาคม 2562 ณ
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
6. คำสั่งคณะครุศาสตร์ คำสั่งที่ 274/2562 เรื่องให้อาจารย์ไปราชการ คือ อ.ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ ไป
ราช ก ารข อง Working Group on Applied Nonlinear Analysis (ANA) supported by TaCS Excellence
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Center ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง การวิเคราะห์เชิงเส้นประยุกต์ ในวันที่ 12-14 กันยายน 2562
ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี โดยเบิกจ่ายจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
7. คำสั่งคณะครุศาสตร์ คำสั่งที่ 277/2562 เรื่องให้อาจารย์ไปราชการ คือ อ.ชยพล ใจสูงเนิน ไปราชการ
ของ โครงการเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ ได้ จัด บรรยายเรื่อง นิ ยามวรรณกรรมในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ อาคารคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กรุงเทพมหานคร
8. คำสั่งคณะครุศาสตร์ คำสั่งที่ 002/2563 เรื่องให้อาจารย์ไปราชการ คือ อ.ดร.แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ ไปราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การดูแลผู้สูงอายุไทยในยุค 4.0”
รุ่น ที่ 1 ระหว่า งวัน ที่ 15-17 มกราคม 2563 ณ ห้ องประชุ ม 5206-7 มหาวิท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิราช โดยเบิ ก
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
9. คำสั่งคณะครุศาสตร์ คำสั่งที่ 081/2563 เรื่องให้อาจารย์ไปราชการ คือ ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล ไป
ราชการของสำนั กงานการวิจั ยแห่งชาติ (วช.) กิจ กรรมของศูน ย์ จัด การความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัยโครงการ
Research Zone (2020) : Phase 152 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารศูนย์
จัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
การอบรมภายใน
1. คำสั่งคณะครุศาสตร์ คำสั่งที่ 355/2562 เรื่องให้อาจารย์และบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน
วิจัยและวัดผล ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 7301 ชั้น 3 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
2. คำสั่งคณะครุศาสตร์ คำสั่งที่ 034/2563 เรื่อง ให้อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ (คก.สครด.6)
จัด ทำแผนการเรีย นรู้ของหลั กสู ต รตามรูป แบบใหม่ ในวัน พุ ธที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 ณ ห้ องประชุ ม ใหญ่ ศู น ย์
วิทยาศาสตร์
องค์ประกอบที่ 5 ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
คณะครุศาสตร์ ให้ความสำคัญของการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ห้องประเมิน
ผู้เรียน ให้ผลเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน โดยมีการดำเนินงานดังนี้
1. คณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ มีการพิจารณากลั่นกรองอาจารย์พิเศษเพื่อเป็นอาจารย์ผู้สอนของ
มหาวิทยาลัย โดยสาขาวิชาเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ ผ่านการประชุมระดับหลักสูตร และคณะกรรมการวิชาการ เสนอ
ต่อการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ เพื่อให้เห็นชอบอนุมัติอาจารย์พิเศษเพื่อทำการสอนนักศึกษา ภาคปกติ ปี
การศึกษา 2562
2. คณะครุศาสตร์มีการกำกับติดตามในการสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติ
ของมาตรฐานหลักสูตร 2548 และ 2558
3. คณะครุศ าสตร์มี ก ารดำเนิ น การจั ด ทำการทวนสอบมาตรฐานผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั กศึ กษาระดั บ คณะปี
การศึกษา 2562 ของแต่ละหลักสูตรที่สังกัดคณะจำนวน 11 หลักสูตร กลุ่มวิชาชีพครูจำนวน 5 กลุ่ม รวมรายวิชา
ทั้งสิ้น 101 รายวิชา เป็น 25 % ของวิชาที่เปิดสอน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
สาขาวิชา
1. กลุ่มวิชาชีพครู
1.1 พื้นฐานการศึกษา
1.2 หลักสูตรและการสอน

จำนวน
วิชา
1
3

รหัส/ชื่อวิชาที่ทวนสอบ
1. ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
(หลักสูตร 4 ปี)
1. ETP107 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร 4 ปี)
2. ETP203 การพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร 5 ปี)
3. ETP303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการในชั้นเรียน (หลักสูตร 5 ปี)
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สาขาวิชา
1.3 จิตวิทยา

จำนวน
วิชา
2

1.4 เทคโนโลยีการศึกษา

3

1.5 วัดและประเมินผลการศึกษา

2

2. คณิตศาสตร์

4

3. การศึกษาปฐมวัย

7

4. การประถมศึกษา

7

5. ภาษาไทย

7

6. ภาษาจีน

8

สาขาวิชา

จำนวน

รหัส/ชื่อวิชาที่ทวนสอบ
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้สำหรับครู (หลักสูตร 5 ปี)
ETP123 จิตวิทยาการแนะแนว (หลักสูตร 5 ปี)
ETP102 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (หลักสูตร 5 ปี)
ETP304 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
ETP423 การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (หลักสูตร 5 ปี)
ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (หลักสูตร 5 ปี)
ETP401 การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (หลักสูตร 5 ปี)
EME401 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
EME302 คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา
EME422 สัมมนาสำหรับครูคณิตศาสตร์
EME106 จำนวนและพีชคณิตระดับโรงเรียน
EEC111 สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
EEC114 การจัดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับเด็ก
ปฐมวัย
EEC115 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย
EEC116 การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย
EEC206 การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
EEC303 สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็กปฐมวัย
EEC305 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
EEC306 การจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวัย
EEC314 นาฏลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย
EEC407 การจัดและบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
EEC410 การสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย
EEL102 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
EEL104 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
EEL106 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
EEL101 ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา
EEL103 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
EEL105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา
EEL107 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา
ETH351 คติชนวิทยาสำหรับครู
ETH477 วิธีสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
ETH243 วรรณคดีพุทธศาสนาสำหรับครู
ETH473 การสร้างสื่อและนวัตกรรมในการสอนภาษาไทย
ETH342 วรรณกรรมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชสำหรับครู
ETH103 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต
ETH476 การสอนวรรณคดีไทย
ECN104 การฟังและการพูดภาษาจีน
ECN111 ภาษาจีนระดับต้น 1
ECN205 การอ่านภาษาจีน 1
ECN401 การสอนวิชาทักษะการอ่าน - การเขียนภาษาจีน
ECN406 ภาษาจีนในสื่อต่าง ๆ
ECN408 ปรัชญาจีน
ECN409 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน
ECN410 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาจีน
รหัส/ชื่อวิชาที่ทวนสอบ
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7. ภาษาอังกฤษ

วิชา
6

8. คณิตศาสตร์ (EP)

6

9. ภาษาอังกฤษ (EP)

3

10. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (EP)

10

11. เคมีและวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

16

12. ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EEN104 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
EEN462 การสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
EEN102 การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ
EEN103 หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
EEN202 สัทศาสตร์สำหรับครูภาษาอังกฤษ
EEN462 ทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ
EME401 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
EME302 คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา
ETP303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
SMS301 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3
SMS310 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์
EME402 สัมมนาสำหรับครูคณิตศาสตร์
EED101 การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ
EED102 หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
EED103 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
ESC302 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
ESC305 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ESC410 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
ESC801 ธรรมชาติของวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี
SPY104 ฟิสิกส์ 1
SPY215 สมุทรศาสตร์
SPY105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
SCH251 ชีวเคมีพื้นฐาน
SBT317 เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
SES110 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และสิง่ แวดล้อม
SCH232 เคมีวิเคราะห์
SCH242 เคมีเชิงฟิสิกส์
SCH372 เคมีเพื่อชุมชนและท้องถิ่น
SCH381 เคมีสภาวะแวดล้อม
SCH496 ปัญหาพิเศษทางเคมีสำหรับครูวิทยาศาสตร์
SCH212 เคมีอนินทรีย์
SCH251 ชีวเคมีพื้นฐาน
SES110 พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
SCH222 เคมีอินทรีย์
SCH223 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
SPY106 ฟิสิกส์ 2
SPY107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
SEB101 ชีววิทยาสำหรับครู 1
SEC101 เคมีสำหรับครู 1
SEC102 เคมีสำหรับครู 2
SEP102 ฟิสิกส์สำหรับครู 1
SBT324 นิเวศวิทยา
SEC101 เคมีสำหรับครู 1
SBT208 สรีรวิทยาทั่วไป
ESC408 การสอนชีววิทยา
ESC409 สัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษา
SBT325 วิวัฒนาการ
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จำนวน
วิชา

รหัส/ชื่อวิชาที่ทวนสอบ

7. SEC102 เคมีสำหรับครู2
8. ESC304 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
9. SEB102 ชีววิทยาสำหรับครู2
10. SBT434 พฤติกรรมสัตว์
11. SBT212 จุลชีววิทยาทั่วไป
12. SBT327 ชีววิทยาของการเจริญ
13. ESC301 ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14. SPY105 ปฏิบัติการฟิสิกส์1
15. SBT201 พันธุศาสตร์
16. SBT209 พฤกษศาสตร์
รวม 101 รายวิชา

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะครุศาสตร์สนับสนุนปัจจัยที่สำคัญ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีสำนักวิทยาบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่เกิดจากการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้
เพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดรับกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิค 19 คณะครุศาสตร์ได้ เตรียมการการจัดการเรียนการสอนสำหรับภาคการศึกษา ในรูปแบบผสมผสาน
(Blended Learning) กล่าวคือ เป็นการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นหลักและมีการจัดการเรียนการสอนผ่าน
ระบบออนไลน์ ในกรณีที่มีความจำเป็น โดยดำเนินการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ที่เอื้อให้ผู้เรียนได้รับตามองค์ความรู้
ได้ เต็ ม ตามศั กยภาพ โดยการมี ส่ ว นร่วมของคณะกรรมการและหลั กสู ต ร เพื่ อให้ บ ริการทรัพ ยากรสารสนเทศที่
สอดคล้องเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ และสามารถนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนได้
อย่ างมีป ระสิ ท ธิภาพ จึ งมี การจัด สรรงบประมาณ 30,000 บาท เพื่ อจัด ซื้ อ อุ ป กรณ์ จั ดเก็บ ข้อมู ล บนเครือข่า ย
(Network-Attached storage: NAS) สนับสนุนการทำงานระบบออนไลน์ของคณะครุศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- หน่วยประมวลผลจำนวน 4 แกน ความถี่สัญญาณนาฬิกา 1.5 Ghz (เพิ่มได้สูงสุด 2.3 Ghz)
- หน่วยความจำชั่วความของระบบ 4 GB DDR3
- สามารถบรรจุฮาร์ดดิสก์ (Hard-Disk) ได้ 4 หน่วย
- สามารถรองรับ ฮาร์ดดิสก์แบบ 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD
- รองรับความจุฮาร์ดดิสก์ (Hard-Disk) สูงสุด 40 เทราไบต์
- มีความจุฮาร์ดดิสก์ (Hard-Disk) ไม่น้อยกว่า 8 เทราไบต์
ทั้งนี้คณะครุศาสตร์สนับสนุน การติดตั้ง สัญญาณ WiFi VRU ONE เพื่อขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ต
ให้กับอาจารย์และนักศึกษา และคณะครุศาสตร์สนับสนุนปัจจัยงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านการปรับภูมิทัศน์
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบอาคารสถานที่คณะครุศาสตร์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว
เอกสารหลักฐาน
5.3.3(1) แผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2563
5.3.3(2) รายงานผลการดำเนินงานระบบพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
5.3.3(3) 1.คำสั่งที่ 2654/2562 สั่ง ณ วันที่ 10 กันยายน 2562 อาจารย์ ดร.ฐิติกาญจน์ บุญรักษา อินทาปัจ สังกัด
คณะครุศาสตร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
5.3.3(4) คำสั่งที่ 3135/2562 สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 อาจารย์สชุ าวดี สมสำราญ สังกัดคณะครุศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
5.3.3(5) คำสั่งที่ 88/2563 สั่ง ณ วันที่ 10 มกราคม 2563 อาจารย์ศาสตรา หล้าอ่อน สังกัดคณะครุศาสตร์
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อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
5.3.3(6) คำสั่งที่ 657/2563 สั่ง ณ วัน ที่ 28 กุม ภาพั น ธ์ 2563 อาจารย์อรรคภณ วชิรวัชร์ สั งกัดคณะครุศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
5.3.3(7) คำสั่งคณะครุศาสตร์ คำสั่งที่ 250/2562 เรื่องให้อาจารย์ไปราชการและนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา สาขาวิชา
ภาษาจีนนำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 20 คน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ภาษาจีนแบบ
Active Learning เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี
5.3.3(8) คำสั่งคณะครุศาสตร์ คำสั่งที่ 251/2562 เรื่องให้อาจารย์ไปราชการและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สาขาวิชา
ภาษาจีนนำนักศึกษา จำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมประกวดทักษะความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ในวันที่
24 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ กรุงเทพมหานคร
5.3.3(9) คำสั่งคณะครุศาสตร์ คำสั่งที่ 220/2562 เรื่องให้อาจารย์ไปราชการ คือ อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม อ.มณฑา
วิริยางกูร อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง อ.สายนภา วงศ์วิศาล ไปราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนามรภ.พระนครศรี
อยุธยา ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นำการ
พั ฒ นาท้ องถิ่ น ” ในวั น ที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุ ม มรภ.พระนครศรีอ ยุ ธ ยา โดยเบิ ก ค่า ใช้ จ่ า ยจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา
5.3.3(10) คำสั่ ง คณ ะครุ ศ าสตร์ คำสั่ ง ที่ 230/2562 เรื่ อ งให้ อาจารย์ ไ ป ราชการ คื อ อ.ดร.เลอลั ก ษ ณ์
โอทกานนท์ และผศ.ดร.ดนุ ช า สลี ว งศ์ ไปราชการของสมาคมเครือ ข่ายการพั ฒ นาวิ ช าชี พ อาจารย์ และองค์ ก ร
ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (คอวท) จัดอบรม เรื่อง Integrated Course Design and Instructionai Model
Development ในวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) โดยเบิกเงินจากกองทุน
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
5.3.3(11) คำสั่งคณะครุศาสตร์ คำสั่งที่ 245/2562 เรื่องให้อาจารย์ไปราชการ คือ อ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ ไป
ราชการของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดอบรม เรื่ อง
เทคนิ ค การสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่ อ พั ฒ นาผู้ น ำทางการสอน ระหว่ า งวั น ที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 ณ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตบางเขน กรุง เทพมหานคร โดยเบิ ก เงิ น จากกองทุ น พั ฒ นาบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย
5.3.3(12) คำสั่งคณะครุศาสตร์ คำสั่งที่ 245/2562 เรื่องให้อาจารย์ไปราชการ คือ อ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ ไป
ราชการของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดอบรมเรื่อง การออกแบบ
ประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ผ่านเกม ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดยเบิกเงินจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
5.3.3(13) คำสั่งคณะครุศาสตร์ คำสั่งที่ 256/2562 เรื่องให้อาจารย์ไปราชการ คือ ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ ไปราชการ
ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 5-8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาส
ซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
5.3.3(14) คำสั่งคณะครุศาสตร์ คำสั่งที่ 274/2562 เรื่องให้อาจารย์ไปราชการ คือ อ.ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ ไปราชการ
ของ Working Group on Applied Nonlinear Analysis (ANA) supported by TaCS Excellence Center ได้
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง การวิเคราะห์เชิงเส้นประยุกต์ ในวันที่ 12-14 กันยายน 2562 ณ เดอะ ไทด์
รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี โดยเบิกจ่ายจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
5.3.3(15) คำสั่งคณะครุศาสตร์ คำสั่งที่ 277/2562 เรื่องให้อาจารย์ไปราชการ คือ อ.ชยพล ใจสูงเนิน ไปราชการของ
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ ได้จัดบรรยายเรื่อง นิยามวรรณกรรมในเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ ในวั น ที่ 21 สิ ง หาคม 2562 ณ อาคารคณะศิ ล ปะศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ท่ า พระจั น ทร์
กรุงเทพมหานคร
5.3.3(16) คำสั่งคณะครุศาสตร์ คำสั่งที่ 002/2563 เรื่องให้อาจารย์ไปราชการ คือ อ.ดร.แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ ไป
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ราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การดูแลผู้สูงอายุไทยในยุค 4.0” รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 5206-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยเบิกค่าใช้จ่ายจาก
งบประมาณกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
5.3.3(17) คำสั่งคณะครุศาสตร์ คำสั่งที่ 081/2563 เรื่องให้ อาจารย์ไปราชการ คือ ผศ.ดร.กัน ต์ฤทัย คลังพหล ไป
ราชการของสำนั กงานการวิจั ยแห่งชาติ (วช.) กิจ กรรมของศูน ย์ จัด การความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัยโครงการ
Research Zone (2020) : Phase 152 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารศูนย์
จัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
5.3.3(18) คำสั่งคณะครุศาสตร์ คำสั่งที่ 355/2562 เรื่องให้อาจารย์และบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน
วิจัยและวัดผล ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 7301 ชั้น 3 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
5.3.3(19) คำสั่งคณะครุศาสตร์ คำสั่งที่ 034/2563 เรื่อง ให้อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ (คก.สครด.6)
จั ด ทำแผนการเรีย นรู้ข องหลั กสู ต รตามรูป แบบใหม่ ในวั น พุ ธ ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 ณ ห้ อ งประชุ ม ใหญ่ ศู น ย์
วิทยาศาสตร์
5.3.3(20) มีทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เช่น นักศึกษาหลักสูตร
และการสอน นายเอกสิทธิ์ โพธิ์ไทรย์ ได้รับเงินทุนอุดหนุนในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นจำนวนเงิน
2,500 บาท และนายเตรียพล โฉมไสว นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับเงินทุนอุดหนุนในการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท
 ข้ อ 4. มีก ารประเมินคุณ ภาพการศึกษาระดับ หลัก สูตรตามกำหนดเวลาทุ ก หลั กสูต ร และรายงานผลการ
ประเมินให้คณะกรรมการบริหารคณะเพือ่ ทราบ
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลาตามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนดทุกหลักสูตร โดยปี
การศึกษา 2562 มีการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 19
มิถุนายน 2563 มีหลักสูตรที่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 จาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จำนวนทั้งหมด 18 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี จำนวน 11 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 7 หลักสูตร จำแนกเป็น ระดับปริญญาโท จำนวน
3 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 หลักสูตร และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร
จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พบว่า มีหลักสูตร “ผ่าน” องค์ประกอบที่
1 การกำกับมาตรฐาน จำนวน 18 หลักสูตร และคะแนนเฉลี่ยภาพรวมขององค์ประกอบที่ 2-6 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.48 คะแนน ระดับคุณ ภาพการดำเนินงาน “ระดับดี” จำแนกคะแนนตามระดับคุณ ภาพของหลักสูตร คือ ระดับ
คุณ ภาพปานกลาง คะแนน 2.01 – 3.00 จำนวน 2 หลักสูตร ระดับคุณ ภาพดี คะแนน 3.01 – 4.00 จำนวน 15
หลักสูตร และระดับคุณภาพดีมาก คะแนน 4.01 – 5.00 จำนวน 1 หลักสูตร
คณะครุศ าสตร์ มี ก ารรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะคณะครุศาสตร์ เพื่ อทราบในการประชุมครั้ง 5/2563 โดยผลการประเมินจำแนกเป็ นราย
หลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้
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องค์ประกอบที่
1

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
12. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
13. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
14. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
15. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา
16. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
17. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
18. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา

ระดับ
คุณภาพ

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ผลรวมของค่าคะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่
2-6
3.69 คะแนน
3.57 คะแนน
3.52 คะแนน

ผ่าน
ผ่าน

3.75 คะแนน
3.52 คะแนน

ดี
ดี

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

3.60 คะแนน
3.72 คะแนน
4.05 คะแนน
3.59 คะแนน
3.08 คะแนน
3.11 คะแนน

ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

3.75 คะแนน
3.42 คะแนน
3.62 คะแนน
2.70 คะแนน

ดี
ดี
ดี
ปานกลาง

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

3.60 คะแนน
3.59 คะแนน
2.70 คะแนน

ดี
ดี
ปานกลาง

ดี
ดี
ดี

เอกสารหลักฐาน
5.3.4(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563
5.3.4(2) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 (CAR)
 ข้อ 5. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผน
พัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา รวมถึงปรับปรุงผล
การดำเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพการศึกษา
ภายใน มาจั ด ทำแผนพั ฒ นาคุณ ภาพ (Improvement Plan) ปี การศึกษา 2562 มี การนำเสนอแผนฯ และจั ดทำ
รายงานผลการดำเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุณ ภาพ (Improvement Plan) ปี การศึกษา 2562 เสนอต่อที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ในการประชุมครั้ง ที่ 8/2562 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ทบทวนการประเมินตามตัวชี้วัดแผนและโครงการให้ชัดเจน

การตั้งเป้าหมาย ไม่ควรต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ในปี การศึ กษา 2562 คณบดี และคณะผู้ บริ หารกำหนดแนวทางการ
ทบทวน และติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผน และโครงการ โดยให้
ผู้รับผิดชอบรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่
6/2562 วันที่ 17 มิถุนายน 2562
ในปีการศึกษา 2562 คณบดีและคณะผู้บริหารกำหนดเป้าหมายไม่
ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ผลการดำเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะยังไม่เป็นไปตาม
ในปีการศึกษา 2562 คณบดีและคณะผู้บริหารสนับสนุนให้อาจารย์
เป้าหมายที่คณะกำหนด
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยอยู่ระหว่างส่งผลงานเพื่อขอตำแหน่งทาง
วิ ช าการ จำนวน 4 ท่ า น และได้ รั บ ตำแหน่ ง ทางวิ ช าการเป็ น ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ จำนวน 5 ท่าน คือ
1.ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ
2.ผศ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์
3.ผศ.นันทิยา รักตประจิต
4.ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ
5.ผศ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง
และได้รับ ตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ จำนวน 1
ท่าน คือ รศ.พนิดา ชาตยาภา
ควรมีการนำเสนอแผนและแผนการดำเนินงานของคณะเสนอ
ในปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ดำเนินการจัดทำและเสนอแผนงาน
ต่อคณะกรรมการประจำคณะ
โครงการ/กิจกรรม โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ และ
เสนอต่อมหาวิทยาลัย
ให้ มี ก ารนำผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะจากกรรมการ
ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 มี ก ารประชุ ม ชี้ แ จงและให้ ทุ ก หลั ก สู ต ร
ประจำคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
พิจารณาผลการประเมินข้อเสนอแนะระดับหลักสูตร วางแผนและจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร ปี 2562 นำเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจำคณะเพื่อพิจารณาให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เอกสารหลักฐาน
5.3.5(1) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562
5.3.5(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562
5.3.5(3) คำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.3
เป้าหมายปี 2562
5 ข้อ

ผลการดำเนินงาน
5 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 การพัฒนาครู (เฉพาะคณะครุศาสตร์)
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน
นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์
นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ : 02-5293099
โทรศัพท์ : 02-5293099
E-mail : education@vru.ac.th
E-mail : education@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ผลการดำเนินงาน
 ข้อ 1. มีการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จในระดับแผนและ
โครงการ
ผลการดำเนินงาน
งานพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มีการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว และมีการกำหนดตัวบ่งชี้ค วามสำเร็จในระดับแผนและโครงการ
ดังนี้
กลยุทธ์
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้เกิดการ
เรียนรู้รองรับการ
ปฏิรูปการศึกษาและ
สร้างเครือข่ายการ
พัฒนาครูประจำการ
แบบ Coaching

โครงการ
กิจกรรม
โครงการพัฒนาครู
กิจ กรรมพั ฒ นาสื่ อ ต้น แบบนวัต กรรม
ประจำการแบบ
อ่านออกเขียนได้
Coaching และสร้าง
เครือข่ายในจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัด
สระแก้ว
กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออก
เขียนได้

เป้าหมาย
40 ชุด

ตัวชี้วดั
1.จำนวนสื่อต้นแบบ 40 ชุด
2.ร้อ ยละของสื่อ ต้นแบบที่ ถู ก
นำไปใช้(ร้อยละ 80)

ระดับ 5

1.ระดับความสำเร็จขอการ
สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพือ่ พัฒนาครู
ประจำการแบบ Coaching
ระดับ5 ชุมชน หรืองค์กร
เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาครู
ประจำการแบบ Coaching
ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนมีการ
นำเอาองค์ความรู้เพื่อใช้ในการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.ร้อยละของจำนวนโรงเรียน
นำร่องที่เข้าร่วม จังหวัด
ปทุมธานีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
โรงเรียน และจังหวัดสระแก้ว
ไม่น้อยกว่า 20 โรงเรียน
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กลยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

กิจกรรมการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET)

ระดับ5

กิจกรรมพัฒนาครูด้วยการจัดการ
เรียนรู้ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ วิชา
วิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษ
อังกฤษ

10 ชุด

ตัวชี้วดั
3.ร้อยละของนักเรียนใน
โรงเรียนนำร่องที่ได้รับการ
พัฒนามีทักษะการอ่านออก
เขียนได้เพิ่มขึ้นจากคะแนนเดิม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการ
ดำเนินการ ร้อยละ 100
จำนวนนักเรียนจังหวัด
1.ระดับความสำเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพือ่ พัฒนาครู
ประจำการแบบ Coaching
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กร
เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาครู
ประจำการแบบ Coaching
ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน มี
การนำเอาองค์ความรู้เพื่อใช้ใน
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.ร้อยละของนักเรียนใน
โรงเรียนนำร่องที่ได้รับพัฒนามี
คะแนน O-NET แต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้น
ไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
1.จำนวนสื่อต้นแบบ 10 ชุด
2.ร้อยละของสื่อต้นแบบที่ถกู
นำไปใช้ร้อยละ80

กิจกรรทั้ง 4 กิจกรรมนี้ มีการกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จและกิจกรรมดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
และในปีงบประมาณ 2563 งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว เพื่อต่อยอดอย่างต่อเนื่อง
เอกสารหลักฐาน
5.4.1(1) แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
5.4.1(2) แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

 ข้อ 2. คณะมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลการดำเนินงาน
งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กับจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว โดยประสานงานกับศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขต 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว เขต 1 เขต 2 และสถานศึกษาเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนิน งานพั ฒ นาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยได้ร่วมกันประชุมวางแผนการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม สสร.
302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ทำให้ได้รูปแบบการดำเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้
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1. ออกแบบโครงการและแผนการดำเนินงาน
2. ประสานงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 และเขต 2 และ
สถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว เพื่ อขอความร่วมมือและประชุมชี้แจงการดำเนิน
โครงการ
3. สำรวจสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
4. สืบค้นแนวคิดทฤษฏี ภูมิปัญญานวัตกรรมที่เหมาะสม
5. ระดมสมองวิเคราะห์ปัญหากำหนดทางเลือกการแก้ไขปัญหา
6. ออกแบบนวัตกรรมที่เหมาะสม
7. สร้างต้นแบบนวัตกรรมเพื่อทดสอบพิสูจน์แนวคิด
8. ทดลองใช้นวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมายตัวอย่าง
9. ฝึกอบรมการใช้นวัตกรรมให้กลุ่มเป้าหมายเพื่อขยายผล
10. ครูฝึกปฏิบัติการใช้นวัตกรรมในการยกระดับการเรียนรู้
11. นิเทศติดตามให้คำชี้แนะเพื่อเสริมพลังให้ครูผู้ร่วมใช้นวัตกรรม
12. ประชุมสรุปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน
13. จัดเวทีเผยแพร่สร้างการรับรู้ถ่ายทอดบทเรียน
รูปแบบการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสารหลักฐาน
5.4.2(1) หนังสือเชิญประชุม
5.4.2(2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างชุดฝึกทักษะทางด้านภาษาวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์
และวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับพัฒนาคะแนน(O-NET)
5.4.2(3) หนังสือขออนุญาตนำสื่อนวัตกรรมทดลองใช้กับนักเรียนได้แก่ 1)โรงเรียนวัดป่างิ้ว 2)โรงเรียนบ้าน
วังทองวัฒนา 3)โรงเรียนสามโคก ที่ อว 0630.02/ว 1763

151

 ข้อ 3. มีนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลการดำเนินงาน
งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มีนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่เกิดจากการมี
ส่วนร่วมของครูและบุ คลากรทางการศึกษา จั งหวัด ปทุ ม ธานี และจังหวัด สระแก้ว จำนวน 63 โรงเรีย น ได้ จัด ทำ
นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่ ได้แก่
1. ชุดฝึกทักษะสำหรับพัฒนาคะแนน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชา
วิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ และคู่มือครู
2. นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ ชุด “พี่อ่านคล่อง น้องอ่านได้” โดยแบบฝึกแบ่งเนื้อหาออกเป็น
3 ระดับ คือ ระดับต้น(บัวตูม จำนวน 4 เล่ม) ระดับกลาง (บัวแย้ม จำนวน 2 เล่ม) และระดับสูง (บัวบาน จำนวน 1
เล่ม)
ในการจัดทำนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียน ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้ามีส่วนร่วมในการ
วิพากษ์ เพื่อปรับปรุงนวัตกรรมที่จัดทำขึ้นให้มีความสมบูรณ์ จากการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
การพัฒ นานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ทำให้มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถพัฒนาแ ละ
ปรับปรุงนวัตกรรมให้มีความสมบูรณ์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้อย่างแท้จริง
เอกสารหลักฐาน
5.4.3(1) หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5.4.3(2) รายงานการประชุม
5.4.3(3) ชุดฝึกทักษะพัฒ นาผลคะแนน O-NET ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิ ตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชา
ภาษาอังกฤษ และคู่มือครู จำนวน 2,500 ชุด
5.4.3(4) ชุดฝึกทักษะแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เป็นนวัตกรรม “พี่อ่านคล่อง น้องอ่านได้” ได้แก่ 1)บัวตูม 2)
บัวแย้ม 3)บัวบาน และคู่มือครู จำนวน 2,500 ชุด
 ข้อ 4. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่มีการประเมินผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ผลการดำเนินงาน
งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
1. กิจกรรมการผลิตครูเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ร้อยละ 100
2. กิจกรรมพัฒนาสื่อต้นแบบยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ร้อยละ 100
3. กิจกรรมพัฒนาทักษะอ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 100
4. กิจกรรมพัฒนาสื่อต้นแบบนวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 100
เอกสารหลักฐาน
5.4.4(1) แบบสรุปรายงานผลโครงการกิจกรรมการผลิตครูเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (O-NET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กนผ.05)
5.4.4(2) แบบสรุปรายงานผลโครงการกิจกรรมพัฒนาสื่อต้นแบบยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (กนผ.05)
5.4.4(3) แบบสรุปรายงานผลโครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะอ่านออกเขียนได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(กนผ.05)
5.4.4(4) แบบสรุปรายงานผลโครงการกิจกรรมพัฒนาสื่อต้นแบบนวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 (กนผ.05)
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 ข้อ 5.ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ผลการดำเนินงาน
งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนี้
1. กิจกรรมการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NETดำเนินการ
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ ห้องนิโลตบล อาคารศูนย์
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มรภ.วไลยอลงกรณ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 99.98 เป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. กิจกรรมพัฒนาสื่อต้นแบบนวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ มีการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ100 เป็นไปตามแผน
ที่กำหนด
3. กิจกรรมพัฒนาสื่อต้นแบบยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET มีการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ100
เป็นไปตามแผนที่กำหนด
เอกสารหลักฐาน
5.4.5(1) แบบสรุปรายงานผลโครงการกิจกรรมการผลิตครูเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (O-NET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กนผ.05)
5.4.5(2) แบบสรุปรายงานผลโครงการกิจกรรมพัฒนาสื่อต้นแบบยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (กนผ.05)
5.4.5(3) แบบสรุปรายงานผลโครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะอ่านออกเขียนได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(กนผ.05)
5.4.5(4) แบบสรุปรายงานผลโครงการกิจกรรมพัฒนาสื่อต้นแบบนวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 (กนผ.05)
 ข้อ 6.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหน่วยงานในมิติด้านการพัฒนาครู
ผลการดำเนินงาน
งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด ดังนี้
1. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ จากแบบประเมินความพึงพอใจ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1) ด้านความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.75
2) ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.01
3) ด้านติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 93.66
2. กิจกรรมการผลิตครูเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) โดยแบ่ง เป็น
3 ระดับ ได้แก่
1) ด้านความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.85
2) ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.01
3) ด้านติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 91.62
เอกสารหลักฐาน
5.4.6(1) แบบสรุปรายงานผลโครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(กนผ.05)
5.4.6(2) แบบสรุปรายงานผลโครงการกิจกรรมการผลิตครูเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (O-NET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กนผ.05)
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 ข้อ 7.จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนา และโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับผลการเรี ยนรู้และ จิตพิสัย
เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย
ผลการดำเนินงาน
งานพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับการตอบรับจากโรงเรียนเครือข่ายจังหวัด
ปทุมธานี จำนวน 31 โรงเรียน และจังหวัดสระแก้ว จำนวน 32 โรงเรียน มีครูเข้าร่วมอบรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
มากกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ จำนวน 100 คน โดยจังหวัดปทุมธานีมีครูเข้าร่วมกิจกรรม 135 คน และจังหวัด
สระแก้วมีครูเข้าร่วมกิจกรรม 176 คน ซึ่งผลจากการดำเนินงานสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
ภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET เพิ่มขึ้น มี
การพั ฒ นาทั กษะด้านการทำข้อสอบได้ดี ขึ้น มีทั กษะการอ่าน การตีความ การคิดวิเคราะห์ เข้าใจโจทย์ปั ญ หา มี
ความคิดรวบยอดตามตัวชี้วัดในสาระรายวิชาต่าง ๆ สร้างจิตพิสัยในด้านการรักการอ่าน การทำงานร่วมกับผู้อื่ น การ
ปรับตัว สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ ดังกราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
เอกสารหลักฐาน
5.4.7(1) รายชื่อครูเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)
5.4.7(2) รายชื่อครูเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอ่านออกเขียนได้
5.4.7(3) จำนวนโรงเรียนเครือข่ายจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว
5.4.7(4) กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการเพิ่มศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET)
5.4.7(5) บทสัมภาษณ์
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.4
เป้าหมาย 2562
7 ข้อ

ผลการดำเนินงาน
7 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน 1. มีโครงการจัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้จากหน่วยงาน
2. การติ ด ตามงานผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการ ภายนอกเพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง
ติดตามประสานงาน
3. บุ ค ลากรมีความรู้และประสบการณ์ และผลงานเชิ ง
ประจักษ์
4. บุ ค ลากรมี ก ารพั ฒ นาตนเอง และมี ก ารแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก
5. บุคลากรมีความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการดำเนินงาน
6. บุคลากรมีจิตสาธารณะต่อผู้รับบริการ
7. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา
บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอกับภาระงาน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
มีการเปิดรับบุคลากรเพื่อให้มีจำนวนเพียงพอกับภาระงาน

วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง เทคนิคการโค้ชการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดการจัดการความรู้ (KM) ระดับคณะ จากการประกวดสุดยอดผลงานและนวัตกรรมการจัดการความรู้ “VRUKM Best Practice Awards” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

--------------------------------------------------------------------------------------------------------จากผลการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในรอบปีการศึกษา
2562 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสรุปได้ดังนี้
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร ค่าเฉลี่ย 65.51
=
4.68 คะแนน
จัดการหลักสูตรโดยรวม
4.51
14
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์
ร้อยละ
ร้อยละ
28
ประจำคณะที่มคี ุณวุฒิ
X100 =
35
45.16
62
ปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์
ร้อยละ
ร้อยละ
23
ประจำคณะทีด่ ำรงตำแหน่ง
X100 =
60
37.10
62
ทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลงานของ
นักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
- (ปริญญาตรี) ผลงานของ
ร้อยละ
ร้อยละ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
40
4.20
X100 =
0.24
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
1,769
(ปริญญาโท) ผลงานของ
ร้อยละ
ร้อยละ
นักศึกษาระดับปริญญาโทที่
40
5.20
X100 =
30.59
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
17
- (ปริญญาเอก) ผลงานของ
ร้อยละ
ร้อยละ
นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่
80
6
X100 =
100
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการ
6 ข้อ
6 ข้อ (ข้อ1-6)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
6 ข้อ (ข้อ1-6)
6 ข้อ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

บรรลุ

4.68 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

ไม่บรรลุ

3.09 คะแนน

2.95 คะแนน
ไม่บรรลุ

0.03 คะแนน

ไม่บรรลุ

3.82 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน
เฉลี่ยรวม
4.29 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัยแลนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
5 ข้อ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

5 ข้อ (ข้อ1-5)

บรรลุ

5.00 คะแนน
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ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจำ
และนักวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนา
ประเทศ/แก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่น/ปัญหาระดับประเทศ

ร้อยละ
20

22.60
62

X 100 =

ร้อยละ
36.45

ร้อยละ
20
28
62

X 100 =

บรรลุ

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)
5.00 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ
45.16

เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 วิจัยและนวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
6 ข้อ
วิชาการต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับ
5 ข้อ
ความสำเร็จของการบริการ
วิชาการ

6 ข้อ (ข้อ1-6)

บรรลุ

5.00 คะแนน

5 ข้อ (ข้อ1-5)

บรรลุ

5.00 คะแนน
เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
4 ข้อ
4 ข้อ (ข้อ1-4)
กลไกศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย

บรรลุ

4.00 คะแนน
เฉลี่ยรวม
4.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ

5 ข้อ

5 ข้อ (ข้อ1-5)

บรรลุ

5.00 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกำกับ
การประกันคุณภาพหลักสูตร

6 ข้อ

6 ข้อ (ข้อ1-6)

บรรลุ

5.00 คะแนน

5 ข้อ

5 ข้อ (ข้อ1-5)

บรรลุ

5.00 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 การพัฒนาครู
(เฉพาะคณะครุศาสตร์)

7 ข้อ

7 ข้อ (ข้อ1-7)

บรรลุ

5.00 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหาร

ของคณะเพื่อการกำกับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
และเอกลักษณ์ของคณะ

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ

เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน
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ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
องค์ประกอบ

คะแนนประเมินเฉลีย่
ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
6
องค์ประกอบที่ 2 วิจัยและนวัตกรรม
3
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
2
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรม
1
และความเป็นไทย
องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
4
รวม
16
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดำเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดำเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน

4.05
-

5.00
5.00
5.00
4.00

3.82
5.00
5.00
-

4.29
5.00
5.00
4.00

ระดับคุณภาพ ดี
ระดับคุณภาพ ดีมาก
ระดับคุณภาพ ดีมาก
ระดับคุณภาพ ดี

4.05
ดี

5.00
4.89
ดีมาก

4.53
ดีมาก

5.00
4.67

ระดับคุณภาพ ดีมาก
ระดับคุณภาพ ดีมาก

