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คานา
รายงานการประเมินตนเอง คณะครุศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 เล่มนี้จัดทาขึ้น เพื่อเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย
นาเสนอข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริง ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เพื่อนาเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลการดาเนิน งานเหล่ านี้ เกิด จากการด าเนินการตามแผนปฏิบั ติร าชการของคณะครุศ าสตร์ และการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ รายงาน
เล่มนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหารคณะคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการดาเนินงาน การติดตาม และการประเมินผล
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
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9. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน
10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
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 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
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 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ
วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
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3
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ชื่อหน่วยงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ตั้ง
เลขที่ 1 หมู่ 20 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วัตถุประสงค์ของการก่อตัง้
สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟูาวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตาต่อการศึกษา ของ
กลุสตรีไทย จึงประทานอาคารพร้อมที่ดินประมาณ 4 ไร่ ให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยา
ลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ปัจจุบันคือ เลขที่ 153 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โดยย้ายนักเรียนฝึกหัดครูและนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.7-8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารย์ใหญ่คน
แรก คือ อาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ โรงเรียนใช้ชื่อย่อว่า พ เป็นสัญลักษณ์ และสีเขียว เป็นสีประจาโรงเรียน
เนื่องจากเป็นสีประจาวันประสูติของพระองค์
สถานศึกษาแห่งนี้ได้ปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาทั้งแผนกฝึกหัดครู และแผนกสามัญด้วยดี ตลอดมา และได้
พัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพและคานาหน้าชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้
1 ตุล าคม 2513 เป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ พ.ศ. 2515 ขยายงานการฝึกหัดครู มาอยู่ ณ ที่ตั้ง
ปัจจุบัน คือ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
มีพื้นที่ 294 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ทั้งนี้อาจารย์อวยพร เปล่งวานิช ผู้อานวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ใน
ขณะนั้น ได้ดาเนินการติดต่อประสานงานล่วงหน้ากับผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานี (นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์) จึงได้ที่ดิน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แปลงนี้มาเป็นที่ตั้งของสถาบันในปัจจุบัน
14 พฤศจิกายน 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับวิทยาลัย
ครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และสมาคมศิษย์เก่าฯไว้ "ในพระบรมราชูปถัมภ์"
9 พฤศจิ ก ายน 2518 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ เสด็ จ ฯ พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย์ ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์
สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟูาวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
จานวน 2 แสนบาท ตั้งเป็น"มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟูาวไลยอลงกรณ์
พ.ศ. 2520 เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2528 เปิดสอนสาขาวิชาชีพอื่นด้วยครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
นามสถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เป็นเหตุให้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยา ลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
24 มกราคม 2538 ประกาศในราชกิ จ จานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ.สถาบัน ราชภั ฏ เป็นผลให้ส ถาบันราชภั ฏ
ทั่วประเทศเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง
6 มีนาคม 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระ
บรมราชานุญาตให้ใช้ตราพระราชลัญจกรประจาพระองค์ รัชกาลที่ 9 เป็นตราสัญลักษณ์ประจาสถาบันราชภัฎ นับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ แก่ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
15 กุ ม ภาพั น ธ์ 2542 สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบ รมราชกุ ม ารี เสด็ จ ฯ วางพวงมาลา
พระอนุสาวรีย์ฯ และทรงเปิดอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ "อาคารสมเด็จเจ้าฟูาวไลยอลงกรณ์"
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ปีการศึกษา 2542 เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี และ 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ปีการศึกษา 2543 เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน
15 กุมภาพันธ์ 2544 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟูากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ
วางพวงมาลาพระอนุส าวรีย์ฯ ทรงเปิดอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และห้องประชุมราชนครินทร์ ภายใน
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระบรมราชานุญาต ให้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์"
10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุล ยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
14 มิ ถุ น ายน พุ ท ธศั ก ราช 2547 ยั งผลให้ ส ถาบั น ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ได้ ย กฐานะเป็ น
"มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี" ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2547 เปิดหลักสูตรครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) โดยสานักงานสภาสถาบัน
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 รครู ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานระดั บ ปริ ญ 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 รครู ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานระดั บ ปริ ญ ญาตรี (หลั ก สู ต ร 5ปี )
ใน 9 สาขาวิ ช า คื อ สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย ภาษาอั ง กฤษ คณิ ต ศาสตร์ ชี ว วิ ท ยา -วิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไป
เคมี-วิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และ
สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ (หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ) และหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี พ ครู และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริห ารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน ระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

จานวนตัวบ่งชี้

คะแนนประเมินเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

6
3
1
1
2
13

4.35
4.91
5.00
5.00
4.50
4.61

ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดีมาก
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ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1. ชื่อหน่วยงาน ทีต่ ั้ง และประวัตคิ วามเป็นมาโดยย่อ
1.1 ชื่อหน่วยงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1.2 ที่ตั้ง
เลขที่ 1 หมู่ 20 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
1.3 ประวัติความเป็นมา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกิดขึ้น ในนามของโรงเรียนฝึกหัด
ครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี ตาบลประแจจีน อาเภอดุสิต ในเนื้อที่ 4 ไร่เศษ ซึ่งเป็นที่ดินส่วน
พระองค์ของสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟูาวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร โดยได้โปรดประทานสถานที่ให้
กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูหญิงขึ้น มีหลักฐานประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน
พ.ศ. 2475
เริ่มแรกได้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถมสามัญ (ป.ป.) โดยย้ายนักเรียนฝึกหัดครูมาจาก
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
ให้นักศึกษาหญิงประจา 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 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถมสามัญ (ป.ป.) ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนื่ องจากประเทศขาด
แคลนครู โดยรับนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) หรือเทียบเท่า ใช้เวลาเรียน 1 ปี แต่
เปิดได้เพียง 2 รุ่นเท่านั้นในปี พ.ศ. 2514–2515
พ.ศ. 2515 ย้ายนักเรียนฝึกหัดครูทั้งหมดออกมาเรียนที่วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ อาเภอ คลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากเพิ่มปริมาณการรับนักศึกษามากขึ้น และเปิดวิชาเอกเพิ่มขึ้นอีกด้วย คือ เคมี ฟิสิกส์ คหกรรม
ศาสตร์ อนุบาลศึกษา เกษตรศาสตร์ ประถมศึกษาพลศึกษา สุขศึกษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์
ศิลปศึกษา นาฏศิลป์ ดนตรีศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์และสหกรณ์ และในปีนี้ได้เปิดรับนักศึกษาภาคค่าตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลิตครูให้เพียงพอกับความต้องการโดยเปิดรับในระดับ ป.กศ. และ ป.กศ.ชั้นสูง ใน 5 วิชาเอก
ดังนี้ ภาษาไทย ภาษาอั งกฤษ คณิตศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ และสัง คมศึก ษา และในปี พ. ศ. 2520 เปิดวิ ชาเอก
ประวัติศาสตร์และวิชาเอกภูมิศาสตร์ ปี พ.ศ. 2521 เปิดวิชาเอก คหกรรมศาสตร์ เพิ่มเติมอีกในระดับ ป.กศ. ชั้นสูง การ
เปิดภาคค่า 2 หลักสูตรนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515-2521 รวม 7 รุ่น ผลิตครูได้ประมาณ 10,000 คน
พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้ รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีผลทาให้
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 มีโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาการ (อคป.) ในหลักสูตร ป.กศ.
ชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาตรี ทาให้ส ามารถส่งเสริมวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษาประจ าการให้ สูงขึ้นได้
มากกว่า 10,000 คน โครงการนี้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2528 ทาได้ รวม 7 รุ่น
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พ.ศ. 2523 หยุ ด รับ นั กเรี ยน ป.กศ. แต่ เปิ ด รับ ในหลั กสู ต รปริ ญญาตรี 4 ปี ขึ้น เป็น ครั้ง แรกในวิ ช าเอก
คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ และประวัติศาสตร์ ปี ต่อมา เปิดสอนเพิ่มอีกทั้งระดั บปริญญาตรี 4 ปี และ
ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ดังนี้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม
ศิล ป์ เกษตรศาสตร์ พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาฏศิล ป์ การประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาและการแนะแนว สุขศึกษา และนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
พ.ศ. 2528 หยุดรับนักศึกษาในระดับ ป.กศ. ชั้นสูง ตามนโยบายไม่ต้องการผลิตครูคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี
พ.ศ. 2529 เริ่มโครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ (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
ตามความต้องการของของสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ รับนักศึกษาจากผู้ที่จบมัธยมปีที่ 6 และผู้
ที่กาลังเรียนอยู่ในชั้นปีที่ 2 ที่มีผลการเรียน ไม่ต่ากว่า 3.00 หรือเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 90 ขึ้นไปเข้าเรียนในชั้นปีที่ 3 ใน
โครงการนี้ด้วย โดยเปิดในระดับปริญญาตรี 4 ปี ใน 2 วิชาเอก คือ การศึกษาปฐมวัย และการประถมศึกษา
โครงการนี้ ด าเนิน มาจนถึ ง ปั จ จุ บัน ยกเว้ น ในปี พ.ศ. 2534 กรมการฝึ ก หั ด ครูมี น โยบายให้ รั บนั ก ศึ ก ษา
ได้เพียงบางแห่งแล้วให้เรียนอยู่ที่เดียวกันเป็นกลุ่ม แต่ในปี 2535 ได้เปิดรับตามปกติและเพิ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ขึ้นด้ วย
และพบว่าโครงการนี้นักศึกษาทุกรุ่นมีผลการเรียนดี มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศ
พ.ศ. 2547 เปิดหลักสูตรครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) โดยสานักงานสภาสถาบัน
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 หลัก สู ต รครู ก ารศึก ษาขั้ น พื้ น ฐานระดั บ ปริ ญ ญาตรี (หลั ก สูต 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 สูต รครู ก ารศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐานระดั บปริ ญญาตรี (หลั กสู 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
2. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์
2.1 ปรัชญา
“วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี”
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2.2 วิสัยทัศน์
“คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
2.3 ปณิธาน
“เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง และมั่งคั่งของชุมชน”
2.4 พันธกิจ
1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive
Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด
เผยแพร่ โครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชด าริ เพื่ อขยายผลการปฏิบั ติ ไปสู่ป ระชาชนในท้ องถิ่น อย่ า งเป็น รูป ธรรม
4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์
ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาคณะครุศาสตร์อย่าง
ยั่งยืน
2.5 เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี ศักยภาพสอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อ ความมั่นคง มั่ งคั่ง ยั่งยืน
ของประเทศ
3. ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน เข้มแข็ง ประชาชนมี
ความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม รักษามรดกทาง
วัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการ ประเทศและเป็นที่
ยอมรับต่อประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
2.6 นโยบาย
2.6.1 นโยบายดานการผลิตบัณฑิต
- พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและมีความยืดหยุนสูง เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
- พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรใหเปนตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
- สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการ และศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ พรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการไปศึกษาดูงาน ฝกอบรม เขารวมประชุมสัมมนา เพื่อให
คณาจารยและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
- ส่งเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
- พัฒนาสื่อการสอน เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหเพียงพอและมีคุณภาพ
- สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ จัดรูปแบบการ เรียนการ
สอนที่เหมาะสมและยืดหยุนโดยเนนการมีสวนรวมจากบุคคล สถาบัน และชุมชนภายนอก
- พัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพ ในการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพ
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2.6.2 นโยบายดานการพัฒนานักศึกษา
- สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติอยางนอย 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความ
สัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ดานทักษะการ วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- สนับสนุนใหนักศึกษาเขาฝกประสบการณในสถานประกอบการในรูปแบบสหกิจศึกษาทุกหลักสูตร
- ส่งเสริมกิจกรรมที่ใหนักศึกษาพัฒนาความคิดสรางสรรค การสรางนิสัยรักการอาน และมีพฤติกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
- จัดใหมีระบบการใหความชวยเหลือทางวิชาการสาหรับนักศึกษาเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนในชั้น
เรียน
2.6.3 นโยบายดานงานวิจัย
- พัฒนา ระบบและกลไกและโครงสรางพื้นฐานสาหรับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
- สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยทางานวิจัย เพื่อนามาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
- แสวงหาแหลงทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายวิจัยทั้งภายในและภายนอก
- สงเสริมและสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
- พัฒนาระบบฐานขอมูลนักวิจัยและผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ
2.6.4 นโยบายดานการบริการทางวิชาการแกสังคมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- สงเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเน
นการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
- สงเสริมและสนับสนุนใหการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- สนับ สนุนใหมีค วามรวมมื อดานบริ การวิ ชาการเพื่อ สรางความเขมแข็ งของชุมชน ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
2.6.5 นโยบายดานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- สงเสริมใหมีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบตาง ๆ
- สงเสริมใหมีการบูรณาการงานดานการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน การสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
- สงเสริมใหมีการเผยแพรหรือการบริการ ดานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตอสาธารณชน
2.6.6 นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารและการจัดการภายในองค์กร
- พัฒนาระบบงานและโครงสรางองคกรที่เหมาะสมกับสถานการณ
- จัดทาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะ
- ยึดหลักการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชนของสถาบันและ ผูมีสวนได้ส่วนเสีย
- พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการปองกันความเสี่ยงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- สงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
- สงเสริ ม สนั บในการจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ ทางการเงิ น และวางแผนการใชเงิ น อยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตรวจสอบไดรวม ทั้งมีการจัดทางบประมาณที่สอดคลองกับพันธกิจ ทุกพันธกิจและมีการจัดทารายงานทางการเงินอยาง
เป็นระบบ
- พัฒนาองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู
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2.6.7 นโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ และสามารถนามาใช ในการ
ดาเนินการดานการประกันคุณภาพ
- สนับสนุนใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชสารสนเทศเพื่อนามาปรับปรุงการดาเนินการ
2.6.8. นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา
- กาหนดแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- สนับสนุนกิจกรรมการใหความรู ความเขาใจและตระหนักในการดาเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหกับคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา
- สงเสริมและสนับสนุนใหมีการดาเนินการประกันคุณภาพอยางเปนระบบและตอเนื่อง
- สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาทุกคนนาผลการประกันคุณภาพการศึกษามา
ปรับปรุงการทางาน
- สงเสริมใหมีการวิจัยดานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนาไปใชประโยชนในการพัฒนาคณะและหนวย
งานอื่น
- สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่อรองรับการจัดทารายงานการประกัน คุณภาพการศึกษา
และวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการบริหารงาน
2.7 วัตถุประสงค์
1. สร้างสรรค์งานผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
2. พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญ ในการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
3. สร้างเสริมขีดสมรรถนะในการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และนาผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาทางด้า น
การศึกษา แก่ชุมชนและท้องถิ่น
4. เป็นแหล่งสาคัญในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ในฐานะที่เป็นผู้นาทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาของท้องถิ่น
5. เป็นแหล่งอนุรักษ์ศิล ปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาที่ส าคัญของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นองค์กรแห่งความ
พอเพียง มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
3.1 โครงสร้างองค์กร
คณบดี

เลขานุการ
สานักงานคณบดี

รองคณบดี
ฝุายบริหาร
และประกันคุณภาพ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการและ
งานวิจัย

รองคณบดี
ฝุายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

3.2 โครงสร้างการบริหาร
คณบดี
คณะครุศาสตร์

รองคณบดี
ฝุายบริหาร
และประกันคุณภาพ

คณะกรรมการประจาส่วนราชการ
ผู้ช่วยคณบดี

รองคณบดี
ฝุายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย

สานักงานคณบดี

หน่วยงานบริหารทั่วไป

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

หน่วยงานพัฒนานักศึกษา

หน่วยงานบริการการศึกษา

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

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 คณบดีคณะครุศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา
รองคณบดีฝุายบริหารและประกันคุณภาพ
3. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
รองคณบดีฝุายวิชาการและงานวิจัย
4. อาจารย์นันทิยา รักตประจิต
รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
5. นางสาวสายพิน ทาทอง
หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
4.2 คณะกรรมการบริหารคณะ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์นันทิยา รักตประจิต
กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
กรรมการ
5. อาจารย์ณัฐวัตร สุดจินดา
กรรมการ
6. อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน
กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
กรรมการ
8. อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ
กรรมการ
9. อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขา
กรรมการ
10. อาจารย์อรัญญา มุดและ
กรรมการ
11. อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
กรรมการ
12. อาจารย์ ดร.ศักดา สถาพรวจนา
กรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี พรรณหาญ
กรรมการ
14. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ วราธิพร
กรรมการ
15. อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
กรรมการ
16. อาจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน
กรรมการ
17. อาจารย์พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
กรรมการ
18. อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว
กรรมการ
19. อาจารย์มณฑา วิริยางกูร
กรรมการ
20. อาจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก
กรรมการ
21. อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
กรรมการ
22. รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม
กรรมการ
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
กรรมการ
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
กรรมการ
25. อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง
กรรมการ
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา
กรรมการและเลขานุการ
27. นางสาวสายพิน ทาทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
28. นางสมฤดี คัชมาตย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
29. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
30. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับ
ปริญญา
ปริญญาตรี

ป.บัณฑิต
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

วันที่สภา
วันที่ สกอ.
มหาวิทยาลัย ลงนามรับทราบ
อนุมัติหลักสูตร
หลักสูตร
10 ม.ค. 56
4 ก.พ. 57
6 ก.ย. 55
20 ส.ค. 56
6 ก.ย. 55
18 เม.ย. 56

หลักสูตรที
ครบวงรอบ
ปรับปรุง
2561
2561
2561

ชื่อหลักสูตร

คุณวุฒิ

ปีที่ปรับปรุง
ล่าสุด

1. ภาษาอังกฤษ
2. คณิตศาสตร์
3. เคมี-วิทยาศาสตร์
ทั่วไป
4. ชีววิทยาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
5. การศึกษาปฐมวัย
6. ภาษาไทย
7. ภาษาจีน
8. คณิตศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
9. วิทยาศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
10. ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู

ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต

2556
2556
2556

ครุศาสตรบัณฑิต

2556

6 ก.ย. 55

29 พ.ค. 57

2561

ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต

2556
2557
2557
2557

10 ม.ค. 56
6 ก.พ. 57
6 มี.ค. 57
6 ก.พ. 57

13 มิ.ย. 56
24 ก.พ. 58
24 ก.พ. 58
5 ก.พ. 58

2561
2562
2562
2562

ครุศาสตรบัณฑิต

2557

6 ก.พ. 57

24 ก.พ. 58

2562

ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพ
ครู
ครุศาสตรมหา
บัณฑิต
ครุศาสตรมหา
บัณฑิต
ครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต

2557

6 มี.ค. 57

1 ธ.ค. 57

2562

2556

7 ก.พ. 56

28 มิ.ย. 56

2561

2556

7 มี.ค. 56

20 มิ.ย. 56

2561

2556

7 ก.พ. 56

28 มิ.ย. 56

2561

2556

7 มี.ค. 56

20 มิ.ย. 56

2561

11. การบริหาร
การศึกษา
12. หลักสูตรและการ
สอน
13. การบริหาร
การศึกษา
14. หลักสูตรและการ
สอน

6. จานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 จานวน 2,183 คน
ปีการศึกษา
ปริญญาตรี
ป.บัณฑิต
ปริญญาโท
2561
1,711
269
132

ปริญญาเอก
71

รวม
2,183

7. จานวนอาจารย์และบุคลากร
จานวนอาจารย์
วุฒิการศึกษา
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ (วิชาการ)
พนักงานมหาวิทยาลัย
(วิชาการ)
รวม

จานวน ต่ากว่า
ป.ตรี
ป.ตรี
7
55
62

-

-

ป.โท

ตาแหน่งทางวิชาการ
ป.เอก อาจารย์

ผศ.

รศ.

ศ.

1
30

6
25

1
41

5
12

1
2

-

31

31

42

17

3

-
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จานวนบุคลากร
วุฒิการศึกษา
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ (สนับสนุน)
พนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน)
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

จานวน
1
5
1
1
7
15

ต่ากว่า
ป.ตรี
1
7
8

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

3
1
4

1
2
3

-

8. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
8.1 งบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณ
จานวนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
8,501,928 บาท
งบประมาณรายได้
3,832,100 บาท
รวมทั้งสิ้น
12,334,028 บาท
8.2 อาคารสถานที่
ชื่ออาคาร
อาคารเรียน 6
อาคารเรียน 7
อาคารกิจกรรมนักศึกษาชั้นเดียว
โรงจอดยานพาหนะ

ปีที่กอ่ สร้าง (พ.ศ.)
2518
2518
2551
-

9. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน
9.1 เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 อัตลักษณ์
แต่งกายดี มีความเป็นครู รู้พัฒนา จิตอาสาท้องถิ่น
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10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. การกากับมาตรฐานหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ.
2. การปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามรอบเวลา
3. ควรเพิ่มแหล่งสืบค้นข้อมูลความรู้ จากการจัด
โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการศึกษาหาความรู้ และ
สืบค้นข้อมูล
4. ควรปรับจานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีความซ้าซ้อน
รวมเข้าด้วยกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
5. อาจารย์ และบุคลากรอีกหลายท่านเป็นผู้มีความรู้
ความเชี่ ย วชาญ แต่ ข าดประสบการณ์ ใ นการด าเนิ น
กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
6. ผู้ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม ไม่ค่อย
เล็งเห็นถึงความสาคัญ ในการจัดกิจกรรมและเข้าร่วม
กิจกรรมมากเท่าที่ควร

การดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. การดาเนินการประเมินหลักสูตรตามแผนในเดือน
กรกฎาคม
2. ป.บัณฑิต / เคมี / ชีวะ / คณิตศาสตร์
3. โครงการศิษย์เก่า ตามคาสั่งแต่งตั้งเลขที่ 140/2562
ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2562
4. การยุบรวมโครงการและกิจกรรม ในปีการศึกษา
2561
5. โครงการอ่านออกเขียนได้ และโครงการเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6. ผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบโครงการในฝุายงานของคณะ
ครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ผูก้ ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
นางบุณยนุช เทียบแสน
โทรศัพท์ : 02-5293099
โทรศัพท์ : 02-5293099
E-mail : education@vru.ac.th
E-mail : education@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562)
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดสอนทั้งหมด จานวน 5 หลักสูตร
14 สาขาวิชา และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กาหนด
โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้
ผลการประเมิน
องค์ประกอบ ผลรวมของค่าคะแนน
ชื่อหลักสูตร
หมายเหตุ
ที่ 1
เฉลี่ยองค์ประกอบที่
2-6
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ผ่าน
3.53 คะแนน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ผ่าน
3.57 คะแนน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ผ่าน
3.71 คะแนน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ผ่าน
4.04 คะแนน
5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ผ่าน
3.42 คะแนน
6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ผ่าน
3.30 คะแนน
สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ผ่าน
3.26 คะแนน
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ผ่าน
3.40 คะแนน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
9) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ผ่าน
3.20 คะแนน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
10) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
ผ่าน
3.54 คะแนน
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

16

ชื่อหลักสูตร
11) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
12) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
13) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
14) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
(ป.บัณฑิต)
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนสาขาวิชาทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

ผลการประเมิน
องค์ประกอบ ผลรวมของค่าคะแนน
ที่ 1
เฉลี่ยองค์ประกอบที่
2-6
ผ่าน
3.56 คะแนน
ผ่าน

2.70 คะแนน

ผ่าน

3.23 คะแนน

ผ่าน

3.61 คะแนน

คะแนนที่ได้

หมายเหตุ

48.07
14 สาขา
3.43 คะแนน

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561

ผลการดาเนินงาน

ค่าเฉลี่ย 3.51

ค่าเฉลี่ย 3.43

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
3.43 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.1(1)
1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1.1(2)
2) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รอบ
1.1(3)
3) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.1(4)
4) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
1.1(5)
5) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
1.1(6)
6) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
1.1(7)
7) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
1.1(8)
8) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

17
หมายเลขเอกสาร
1.1(9)
1.1(10)
1.1(11)
1.1(12)
1.1(13)
1.1(14)

ชื่อเอกสาร
9) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
10) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
11) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
12) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
13) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
14) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ผูก้ ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
นางสาวสายพิน ทาทอง
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
โทรศัพท์ : 02-5293099
โทรศัพท์ : 02-5293099
E-mail : education@vru.ac.th
E-mail : education@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562)
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
(นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จานวน 62 คน มีคณาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 31 คน จานวน มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพืน้ ฐาน

จานวน

1. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)

62 คน

2. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

31 คน

*หมายเหตุ ไม่นับอาจารย์ที่ไม่อยู่ในช่วงปีการประเมิน เช่น ลาออก เสียชีวิต เกษียณอายุ
แสดงวิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
31
62
2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
50.00
40

x 100 = ร้อยละ 50
x 5 = 5 คะแนน

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 30

ร้อยละ 50

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.2(1)
ข้อมูลจานวนอาจารย์ประจาและรายชื่ออาจารย์ประจาทั้งหมด ประจาปีการศึกษา 2561
จากงานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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.ปิยะวรรณ ขุนทอง
18 ดร.พิทักษ์
นิลนพคุณ
19 ดร.ศักดิ์
สุวรรณฉาย
20 ดร.ศักดา
สถาพรวจนา
21 ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
22 ดร.สุภัชฌาน์
ศรีเอี่ยม
23 ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
24 ดร.กาญจนา
เวชบรรพต
25 ดร.ธนัชพร
บรรเทาใจ
26 ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
27 ดร.วราภรณ์
วราธิพร
28 ดร.วัสส์พร
จิโรจพันธุ์
29 ดร.นิติกร
อ่อนโยน
30 ดร.แสงดาว
วัฒนาสกุลเกียรติ
31 ดร.สุธี
พรรณหาญ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ผูก้ ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
นางสาวสายพิน ทาทอง
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
โทรศัพท์ : 02-5293099
โทรศัพท์ : 02-5293099
E-mail : education@vru.ac.th
E-mail : education@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562)
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
(นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จานวน 62 คน มีอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 20 คน มีรายละเอียด
ดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพืน้ ฐาน

จานวน

1. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)

62 คน

2. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์

42 คน

3. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

17 คน

4. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์

3 คน

5. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์

-

รวมจานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ

20 คน

*หมายเหตุ ไม่นับอาจารย์ที่ไม่อยู่ในช่วงปีการประเมิน เช่น ลาออก เสียชีวิต เกษียณอายุ
แสดงวิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
20
x 100 = ร้อยละ 32.26
62
2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
32.26
x 5 = 2.69 คะแนน
60
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 52.15

ร้อยละ 32.26

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
2.69 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.3(1)
ข้อมูลจานวนอาจารย์ประจาและรายชื่ออาจารย์ประจาทั้งหมด ประจาปีการศึกษา 2561
จากงานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1 ดร.สมบัติ
คชสิทธิ์
รองศาสตราจารย์
2 ดร.อรสา
จรูญธรรม
รองศาสตราจารย์
3 ดร.สุชาวดี
เกษมณี
รองศาสตราจารย์
4 ดร.ฐิติพร
พิชญกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5 ดร.ช่อเพชร
เบ้าเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6 ดร.เปรมจิตต์
ขจรภัย ลาร์เซ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
7 ดร.สุวรรณา
โชติสุกานต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
8 ดร.กันต์ฤทัย
คลังพหล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
9 ดร.สุวรรณา
จุ้ยทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
10 ดร.ประยูร
บุญใช้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
11 ดร.เรขา
อรัญวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
12 ดร.ชาญชัย
วงศ์สิรสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
13 ดร.อังคนา
กรัณยาธิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
14 ดร.ศศิธร
จันทมฤก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
15 ดร.เมษา
นวลศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
16 นายชาตรี
พนเจริญสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
17 น.ส.พนิดา
ชาตยาภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
18 นายฐาปนา
จ้อยเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
19 น.ส.ธัญวรัตน์
ปิ่นทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
20 ดร.สุธี
พรรณหาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ผูก้ ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
นางสาวสายพิน ทาทอง
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
โทรศัพท์ : 02.-5293099
โทรศัพท์ : 02.-5293099
E-mail : education@vru.ac.th
E-mail : education@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562)
ผลการดาเนินงาน
ในรอบปีก ารศึ ก ษา 2561 คณะครุศ าสตร์ มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั ม ภ์
มีจานวนนักศึกษาทั้งหมด 2,183 คน จ านวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) จานวน
62 คน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพืน้ ฐาน
1.จานวนนักศึกษาทั้งหมด
2.จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา
3.จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)
4.สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
5.สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
6.ผลต่างระหว่างสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง - สัดส่วน
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
7.ร้อยละค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน
แสดงวิธีการคานวณ
1.คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
-14.73
30

x 100 = ร้อยละ 49.09

2.นาค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคานวณคะแนน ดังนี้
2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0
คิดเป็น 5
คะแนน
2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20
คิดเป็น 0
คะแนน
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนน ดังนี้
5 -

-49.09
4

= 5 คะแนน

จานวน
2,183 คน
946.96
62 คน
15.23
30
15.27-30=
-14.73
-49.09
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561

ผลการดาเนินงาน

น้อยกว่าร้อยละ 10

- ร้อยละ 49.09

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.4(1)
ข้อมูลจานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด จากสารสนเทศประจาปีการศึกษา 2561
1.4(2)
ข้อมูลค่า SCH และ FTES ปีการศึกษา 2561 จากสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
1.4(3)
ข้อมูลจานวนอาจารย์ประจาและรายชื่ออาจารย์ประจาทั้งหมด ประจาปีการศึกษา 2561
จากงานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผูก้ ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์นันทิยา รักตประจิต

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
อาจารย์นันทิยา รักตประจิต
อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ
นายกิตติภัค สุดสะกรี
โทรศัพท์ : 02-5293099
โทรศัพท์ : 02-5293099
E-mail : education@vru.ac.th
E-mail : education@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562)
ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะดังนี้
ในปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ได้มีการดาเนินการในการจัดให้มีบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ
และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาภายในคณะโดยดาเนินการดังนี้
1.แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนทุกหลักสูตร เพื่อให้ อาจารย์ที่ปรึกษาทาหน้าที่ดูแลนักศึกษา
เกี่ยวกับการเรียนการสอน การวางแผนการลงทะเบียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และดูแลนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้า
ศึกษาจนสาเร็จการศึกษา (เอกสาร 1.5.1(1)
2.จัดทาคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถนาไปแนะนานักศึกษา
ได้ เช่น ข้อบังคับ ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2561 รวมทั้งประกาศ
ประกาศคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของคณะครุศาสตร์ (เอกสาร 1.5.1(2)
3.คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 โดยนักศึกษาสามารถสืบค้นรายละเอียดได้จากเว็บ ไซต์
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ http://acad.vru.ac.th (เอกสาร 1.5.1(3)
4.มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ก ารก ากั บ ดู แ ลและให้ ค วามส าคั ญ กั บ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาโดย อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาได้จากเว็บ ไซต์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้
(เอกสาร 1.5.1(4)
5.จัดอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ในหัวข้อ “ภาวะโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น”โดยมี
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศิริไชย หงษ์สงวนศรี เป็นวิทยากร (เอกสาร 1.5.1(5)
6.จัดตารางให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในวันพุธช่วงบ่าย เรื่องการเรียน การ
ขอทุน การใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและตามปัญหาที่พบ (เอกสาร 1.5.1(6)
7.มีสมุดบันทึกข้อมูลการให้คาปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตของนักศึกษาลงในแบบรายงานผล
การปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาตามปัญหาที่พบเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาในทุกหลักสูตรนาปัญหาที่พบมาประชุม
โดยนาข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษา ในกรณีที่ปัญหาของนักศึกษาต้อ งมีการแก้ไขร่วมกับ
ผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษาจะใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาเกี่ยวกับ ครอบครัว/บุคคลที่สามารถติดต่อได้ เพื่อเชิญมาร่วมมือ
กันในการแก้ไขปัญหาและให้คาปรึกษาและบันทึกข้อมูล การให้คาปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตของ
นักศึกษา และบันทึกลงในแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา (เอกสาร 1.5.1(7)
8.มีห้องให้คาปรึกษาสาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ บริเวณชั้นล่าง อาคารเรียน 6 และมอบหมายให้อาจารย์
กลุ่มวิชาจิตวิทยาการแนะแนวเป็นผู้รับผิดชอบทาหน้าที่ให้คาปรึกษา โดยมีตารางการให้คาปรึกษาบริเวณหน้าห้อง
(เอกสาร 1.5.1(8)
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9.มหาวิทยาลัยจัดอบรมให้ความรู้ทางวิขาการและการจัดบริการให้คาปรึกษาให้ กับนักศึกษาหอพัก ในเรื่อง
การเรียน การปรับตัว การใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยมีนักจิตวิทยาประจาหอ และแนะนาให้นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ เช่นกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหอพัก “พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต” ปี 2561
(กองพัฒนานักศึกษา) (เอกสาร 1.5.1(9)
เอกสารหลักฐาน
1.5.1(1) คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
1.5.1(2) คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
1.5.1(3) คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
1.5.1(4) http://acad.vru.ac.th
1.5.1(5) รายงานผลการดาเนินโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา “ภาวะโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น”
1.5.1(6) ตารางการให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิต
1.5.1(7) แบบรายงานการให้คาปรึกษา
1.5.1(8) แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องให้คาปรึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
1.5.1(9) รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหอพัก “พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต”
1.5.1(10) ภาพถ่ายกิจกรรม
 ข้อ 2.มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์มีการให้ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ดังนี้
มี ก ารให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของหน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บริ ก าร ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ นั ก ศึ ก ษาทั้ ง กิ จ กกรมพิ เ ศษนอก
หลักสูตร เช่นแผนการเรียน ทุนการศึกษา ข่าวกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรต่างๆของสาขาวิชา และข่าวสารอื่นๆ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และคณะครุศาสตร์ ตลอดจนมีการจัดส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาส่งไปที่
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาและอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง โดยแจ้งเวียนทาง e-mail ของอาจารย์แต่ละหลักสูตร และติด
ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบ รวมถึงการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ เช่น Facebook กลุ่มไลน์
ดังนี้
1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ข้อมูลแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาให้แก่นักศึกษา เช่น ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียน วิชาการ ทุนการศึกษา, ทุนวิจัย,และการรับสมัคร
งาน การเข้าร่วมโครงการต่างๆทั้ งภายในและภายนอก ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซด์ ของมหาวิทยาลัย/คณะ/
ฝุายประชาสัมพันธ์และ Facebook ของกองพัฒนานักศึกษาและผ่าน e-mail ของอาจารย์แต่ละหลักสูตร (เอกสาร
1.5.2(1) 1.5.2 (2) 1.5.2(3) 1.5.2(4) 1.5.2(5)
2.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล โดยแจ้งเวียนทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-mail อาจารย์ทุกหลักสูตร กลุ่ม
ไลน์อาจารย์กิจการนักศึกษา กลุ่มไลน์คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ประธานนักศึกษาทุกหลักสูตร 1.5.2(6)
3.กรณีเร่งด่วนอาจารย์ที่ดูแลกิจการนักศึกษาทุกหลักสูตรหรืออาจารย์ที่ปรึกษา จัดประชุมนักศึกษาเพื่อชี้แจง
รายละเอียด (เอกสาร 1.5.2(7)
เอกสารหลักฐาน
1.5.2 (1) หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
1.5.2(2) เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ http//edu.vru.ac.th , Facebook กลุ่มไลน์อาจารย์กิจการนักศึกษา กลุ่มไลน์
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
1.5.2(3) บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
1.5.2(4) ปูายประชาสัมพันธ์คณะ ปูายประชาสัมพันธ์หลักสูตร
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1.5.2(5) Facebook (กองพัฒนานักศึกษา)
1.5.2(6) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 ข้อ 3.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาโดยเชิญวิทยากร
มาให้ความรู้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้
1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เรื่อง แนวทางการสอบบรรจุครู : วิชากฎหมายสาหรับครู ภาคเรียนที่ 2/2561
เมื่อ 14 มีนาคม 2562 (เอกสาร 1.5.3(1)
2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยเชิญศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์มาบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง
บทบาทหน้าที่ครูจากครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟูามหาจักรี วันที่ 5 เมษายน 2562
(เอกสาร 1.5.3(2)
3. จัดโครงการครูพัฒนาท้องถิ่น โดยเชิญศิษย์ เก่าที่สาเร็จการศึกษา ปี 2560 -2561 เข้าอบรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับครูที่สอบคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่นได้เพื่อการเป็นครูมืออาชีพ (1.5.3 (3)
เอกสารหลักฐาน
1.5.3 (1) รายงานผลการดาเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.5.3 (2) รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์
1.5.3 (3) รายงานผลการดาเนินโครงการครูพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อ 4.ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม
5
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์มีการติดตามผลการดาเนินโครงการทุกไตรมาสและประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 โดยจัดกิจกรรม ดังนี้
1. มีบริการให้คาปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และห้องให้คาปรึกษา
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม เวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา
3. มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา โดย มหาวิทยาลัยกาหนดให้ใช้
แบบประเมินความพึงพอใจการดาเนินงาน ในหัวข้อการให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โดยมีกระบวนการ การประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการข้อ 1-3 ดังนี้
1. ประชุมหัวหน้าโครงการเพื่อติดตามผลการดาเนินโครงการทุกโครงการตามไตรมาส (เอกสาร 1.5.4(1))
2. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจ กรรมและการจัดบริการโดยการออกแบบสอบถาม และให้ นักศึกษาตอบ
มีคะแนนการประเมิน ดังนี้ (เอกสาร 1.5.4(2)
2.1 ด้านการบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ พบว่า คณะครุศาสตร์สามารถ
ให้ ค าปรึ ก ษาทางด้ า นวิ ช าการและการใช้ ชี วิ ต แก่ นั ก ศึ ก ษา ได้ ชั ด เจนและตรงตามความต้ อ งการของ นั ก ศึ ก ษา
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51
2.2. ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา พบว่าคณะครุศาสตร์ สามารถให้ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการนักศึกษาได้ครอบคลุมความ
ต้องการของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48
2.3 ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ การท างานเมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษา พบว่ า
คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาได้ทั่วถึงเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 4.53
3. สรุปผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจ กรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรอบ 12
เดือน จากการประเมินทั้ง 3 ข้อ งานกิจการนักศึกษา ได้นาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากการประเมิน เสนอ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
รับทราบการดาเนินการดังกล่าว และนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดโครงการกิจ กรรมในคราวต่อไป
(เอกสาร 1.5.4(3) 1.5.4(4)
เอกสารหลักฐาน
1.5.4(1) รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการตามไตรมาส
1.5.4(2) แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 12 เดือน
1.5.4(3) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รอบ 12 เดือน
1.5.4(4)รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
 ข้อ 5.นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
งานกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้รายงานผลการประเมินและสรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาใน ที่
ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 จากการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการของนักศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจในการให้บริการและการให้ข้อมูลของคณะมีคะแนน ดังนี้
1. ด้านการบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51
2. ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48
3. ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53
ทัง้ นี้ นักศึกษาได้เสนอแนะข้อควรพัฒนาในการจัดกิจกรรมให้ดีขึ้น ดังนี้
การจัดการบริการข้อมูลข่าวสารบางครั้งมีล่าช้าเกินไป ทาให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารข้อมูลไม่ทันเวลา
ดังนั้น ตามที่นัก ศึกษาได้มีข้อเสนอในการจัด กิจ กรรม ดังกล่ าวข้างต้น กิจ การนัก ศึกษาคณะครุศ าสตร์ ได้มีแนว
ทางแก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษาไว้ โดยถ้าเป็นข้อมูลที่มาจากมหาวิทยาลัยเร่งด่วน ควรหาวิธีการเพื่อให้เกิด
ความรวดเร็ว ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารผ่าน เฟสบุ๊ค ไลน์กลุ่ม และควรนาเอกสารตัวจริงสาเนาให้หลักสูตรไป
ประชาสัมพันธ์ในหลักสูตร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ได้มีมติมอบหมายให้นักศึกษาแต่ละหลักสูตร
หาแนวทางแก้ไขเพื่อ ปรับปรุงการให้บริการในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 1.5.5 (1) 1.5.5(2)
เอกสารหลักฐาน
1.5.5(1) แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษา
1.5.5(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2562
 ข้อ 6.ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์มีการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า โดยจัดกิจกรรม
พัฒนาศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่องทุกปีและยังนาข้อเนอแนะในการประเมินปีที่ผ่านมา ว่า ควรเพิ่มแหล่งสืบค้นข้อมูลความรู้
จากการจัดโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการศึกษาหาความรู้ และ
สืบค้นข้อมูล คณะครุศาสตร์ได้จัดให้มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง โดยผ่าน
ทางเว็บไซต์ของคณะ เพจชมรมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ ไลน์กลุ่มชมรมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ ทั้งนี้ การจัดบริการ
ข่าวสาร ข้อมูลความรู้ สาหรับศิษย์เก่าของคณะครุศาสตร์ นอกจากการใช้ช่องทางผ่านระบบเว็บไซด์ เพจและไลน์ แล้ว
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ยังมีการติดต่อผ่านตัวแทนศิษย์เก่าที่เชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าหลายรุ่นได้รวมตัวกันจัดตั้ง
ชมรมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ ตามคาสั่งแต่งตั้งเลขที่ 140/2562 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2562
ข้อมูลข่าวสารจากการให้บริการข่าวสารสาหรับศิษย์เก่า เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการให้บริการข่าวสารที่
ตรงความต้องการของศิษย์เก่า
ปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ได้จัดให้มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ดังนี้
1. กิจ กรรมพัฒนาศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ 2562 วันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะ
วิทยาศาสตร์ โดยทาหนังสือเชิญผ่านเว็บไซต์ เพจและไลน์ (เอกสาร 1.5.6(1)
2. กิจกรรมค่ายสาหรับศิษย์เก่าจังหวัดสระแก้ว การจัดการเรียนรู้สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง
“การจัดฐานการเรียนรู้จากครูสู่ผู้เรียน” วันที่ 3-4 ส.ค. 61 ณ จ.สระแก้ว โดยทาหนังสือเชิญผ่านเว็บไซต์
เพจและไลน์ (เอกสาร 1.5.6(2)
3. โครงการครูพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 3-4 ส.ค. 61 ณ โรงแรมกรุงศรีรีฟเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยทาหนังสือ
เชิญผ่านเว็บไซต์ เพจและไลน์(เอกสาร 1.5.6(3)
4. กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “การพัฒนา
เทคนิค PLC กับการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้” วันที่ 5 ส.ค. 61 ณ โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) โดยทา
หนังสือเชิญผ่านเว็บไซต์ เพจและไลน์ (เอกสาร 1.5.6(4)
5. การให้ความรู้ทางด้านการศึกษาและกิจกรรมของคณะผ่า น facebook : faculty of education vru ไลน์
ศิษย์เก่าครุศาสตร์ (เอกสาร 1.5.6(5)
เอกสารหลักฐาน
1.5.6(1) กิจกรรมพัฒนาศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ 2562 วันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะ
วิทยาศาสตร์
1.5.6(2) กิจ กรรมค่ายจัดการเรียนรู้ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “การจัดฐานการเรียนรู้จ ากครูสู่
ผู้เรียน” วันที่ 3-4 ส.ค. 61 ณ โรงเรียนบ้านโคกสูง จ.สระแก้ว
1.5.6(3) โครงการครูพัฒนาท้องถิ่น
1.5.6(4) กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “การพัฒนาเทคนิค
PLC กับการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้” วันที่ 5 ส.ค. 61 ณ โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)
1.5.6(5) facebook : faculty of education vru ไลน์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561

ผลการดาเนินงาน

6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผูก้ ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์นันทิยา รักตะประจิต

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
อาจารย์นันทิยา รักตะประจิต
อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ
นายกิตติภัค สุดสะกรี
โทรศัพท์ : 02.-5293099
โทรศัพท์ : 02.-5293099
E-mail : education@vru.ac.th
E-mail : education@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561(1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562)
ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนและการจัดกิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ ให้ความสาคัญในกิจกรรมนักศึกษาที่จะเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้และ ประสบการณ์ทั้งใน
และนอกห้องเรียน อันจะส่งเสริมให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ โดยเน้น
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตั้งแต่การวางแผนการดาเนินงาน การประเมินผล และการปรับปรุงแผน โดยใน
ปีการศึกษา 2561 ได้ดาเนินการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้
1. แต่งตั้งอาจารย์ทุกหลักสูตรเป็นคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ประจาปี 2561
2. แต่งตั้งอาจารย์ทุกหลักสูตรเป็นคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม ประจาปี 2561
3. แต่งตั้งนักศึกษาทุกหลักสูตรที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ประจาปี 2561
4. จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2561 เมื่อ 3 กันยายน 2561 โดยมีอาจารย์และนักศึกษา
ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทาแผนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 6 ด้าน เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและมี
คุณธรรมจริยธรรม (เอกสาร 1.6.1(1))
เอกสารหลักฐาน

1.6.1(1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561
1.6.1(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2561
 ข้อ 2.ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) คุณธรรม จริยธรรม
2) ความรู้
3) ทักษะทางปัญญา
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์ได้ดาเนินการจัดทาแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 6 ด้านและนาหลัก PDCAมาใช้เพื่อ
พัฒนานักศึกษาอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะครุศาสตร์มีมาตรฐานด้านที่ 6 คือทักษะการจัดการเรียนรู้ ที่กาหนดไว้ในแผนงาน
วิชาการ ได้แก่ การจัดทาแผนการสอน การผลิตสื่อ การประเมินผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานครู
ในสถานศึกษา และการปฏิบัติการสอนระหว่างเรียนและในสถานศึกษา
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ตารางวิเคราะห์แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
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เอกสารหลักฐาน
1.6.2(1) รายงานผลการดาเนิน กิจ กรรมปฐมนิเทศนัก ศึกษาใหม่ ปี การศึกษา 2561 วัน พุธที่ 8 สิง หาคม 2561
ณ บริเวณใต้อาคาร 80 ปี (ชั้นล่าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1.6.2(2) รายงานผลการดาเนินกิจ กรรมกีฬาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ณ โรงยิม 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1.6.2(3) รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ วันที่ 7 กันยายน 2561
1.6.2(4) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2561 วันที่ 13 กันยายน 2561 ณ บริเวณชั้น 2
อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1.6.2(5) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงสู่อาเซียน วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1.6.2(6) รายงานผลการดาเนิ นกิ จ กรรมทาบุ ญคณะครุ ศ าสตร์ ประจ าปี 2562 วั นที่ 16 มกราคม 2562 ณ ลาน
วัฒนธรรม คณะครุศาสตร์
1.6.2(7) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการฝุายกิจ การนักศึกษาชุดใหม่ ประจ าปี 2562 วันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานวัฒนธรรม
1.6.2(8) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย “เจ้าฟูาเกมส์”ครั้งที่ 15
ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1.6.2(9) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมพัฒนาศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ 2562 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม
ราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
1.6.2(10) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมจัดทาซุ้มบัณฑิต
รายงานผลการดาเนินกิจกรรมอบรมประกันคุณภาพแก่นักศึกษา PDCA ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (กองพัฒนานักศึกษา)
1.6.2(11)รายงานผลการดาเนินกิจกรรมครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้าขอพรผู้ใหญ่ วันที่ 24 เมษายน
2562
1.6.2(12) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมกลไกให้คาปรึกษา 7 พฤษภาคม 2562
1.6.2(13) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ วัดปัญญานัน
ทาราม
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1.6.3(14) รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 วันที่ 5
ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1.6.3(15) รายงานผลการด าเนิ น งานกิ จ กรรมพิ ธี อั ญ เชิ ญ ตราพระราชลั ญ จกร ในวั น ที่ 5 ธั น วาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (กองพัฒนานักศึกษา)
 ข้อ 3.จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา เพื่อเป็นการสร้าง
เครือข่ายภายในสถาบัน และเพิ่มพูนความรู้ทักษะเกี่ยวกับระบบกลไกการประกันคุณภาพ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของ
นักศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (1.6.3(1)) จึงส่งผลให้นักศึกษามีความรู้และ
ทักษะในการประกันคุณภาพ และสามารถนาไปใช้ในการเขียนโครงการและดาเนินโครงการตามกระบวนการประกัน
คุณภาพตามระบบกลไกประกันคุณภาพดังนี้
1. ส่งหัวหน้า และรองหัวหน้านักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดาเนินการจัดโครงการอบรมประกันคุณภาพแก่นักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ความเป็นผู้นาด้านกิจกรรมนักศึกษา ส่งผลให้นักศึกษามีความเข้าใจ PDCA สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการเขียน
โครงการได้ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ทุกคน จะได้เรียนรายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2561
เอกสารหลักฐาน
1.6.3(1) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมอบรมประกันคุณภาพแก่นักศึกษา PDCA ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
1.6.3(2) ตารางเรียน
 ข้อ 4.ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการมีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการประเมิน
มาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ได้ติดตามการดาเนินงานทุกกิจกรรม ทีไ่ ด้วางแผนไว้ผ่านทางการประชุมคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา เพื่อให้ทราบ ความก้าวหน้าในการทางานอย่างเป็นระบบและเป็นไปตาม แผนงานที่กาหนดไว้ ในการติดตาม
ผลของโครงการ ได้จัดทารายงานสรุ ปผลการ ดาเนินงานแต่ละโครงการ / กิจ กรรม ตลอดจนประเมินผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ การจัดทาข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ นาเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ในการดาเนินกิจกรรมที่อยู่ในแผนทุกกิจ กรรมเป็นไปตามกระบวนการ PDCA โดยก่อนดาเนินกิจกรรมได้มี
การวางแผนกาหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมไว้อย่างชัดเจนและทาการสร้างตัวชี้วัดความสาเร็จของวัตถุประสงค์ของ
การจัดกิจกรรมที่ตั้งไว้ เมื่อการดาเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบต้องดาเนินการประเมินผลสาเร็จของการจัด
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมที่ตั้งไว้และสรุปผลการดาเนินงานตามแบบ กนผ.05 และนาผลของการ
ประเมินไปใช้วางแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงโครงการและจัดทาแผนการดาเนินงานสาหรับปีการศึกษา 2562 ต่อไป
ซึ่งผลการประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีดังนี้
โครงการ
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561
กิจกรรมแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ครุศาสตร์สัมพันธ์ สายใยรักต้านยาเสพติด
2561
กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ 2561
กิจกรรมวันไหว้ครู 2561

ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
นัก ศึก ษารั บทราบกฏระเบี ยบ ข้ อ บัง คั บต่ างของคณะครุ ศ าสตร์ พัฒ นา
บุคลิกภาพ
กิจกรรมร่วมรณรงค์ ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
แสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์เกษียณอายุ
-นักศึกษาทุกคนตระหนักถึง
ความสาคัญของคาว่าครู และระลึกถึง
พระคุณของครู
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โครงการ
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงสู่อาเซียน
กิจกรรมทาบุญคณะครุศาสตร์ ประจาปี 2562
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการฝุายกิจการนักศึกษาชุดใหม่ ประจาปี 2562
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเจ้าฟูาเกมส์ ครั้งที่ 15
กิจกรรมพัฒนาศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ 2562
กิจกรรมจัดซุ้มบัณฑิต 2562
กิจกรรมครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้าขอพรผู้ใหญ่
กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการให้คาปรึกษาสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 2562

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 2562
กิจกรรมปฐมนิเทศ สัมมนากลางภาค ปัจฉิมนิเทศ

ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
รักษาและสืบสานประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติให้คงอยู่
สืบไป
-นักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดกิจกรรมวันสาคัญของผู้ที่อยู่ในวิชาชีพครู
-ทาบุ ญคณะครุ ศาสตร์ เสริม สร้ างความเป็น สิริ มงคลให้ แก่ คณะเนื่อ งใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่
นักศึ กษาครูส ามารถน ากิจ กรรมรูป แบบประชาธิ ปไตยไปพัฒนาคุณ ภาพ
ความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคม
นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ ไ ด้ ใ ช้ เ วลาว่ า งเพื่ อ ท ากิ จ กรรมต่ า ง ๆ ร่ ว มกั น
สามัคคี
ร่างกายแข็งแรง
-ให้ความรู้และส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
แสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาทุกคน โดยเฉพาะบัณฑิตคณะครุ
ศาสตร์
-รักษาและสืบสานประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติให้คงอยู่
สืบไป
อาจารย์ที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทและความจาเป็นของอาจารย์ที่
ปรึกษาในการพัฒนานักศึกษาครู
นักศึกษา คณาจารย์มีหลักคุณธรรม
จริยธรรม บ่มเพาะความเป็นครู มีความสุข
และยินดีช่วยเหลือบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้รับการพัฒนาความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมในการเป็ น
นักศึกษาครู

เอกสารหลักฐาน
1.6.4(1) ตารางสรุปการดาเนินการ ปี 2561
 ข้อ 5.ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์มีการประเมินความสาเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจ กรรมพัฒนานักศึกษา โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้
1. ประชุมหัวหน้าโครงการเพื่อติดตามผลการดาเนินโครงการทุกโครงการตามไตรมาส (เอกสาร 1.6.5 (1)
2. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในรอบ 12 เดือน โดยใช้แบบประเมิน
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (เอกสาร 1.6.5 (2)
3. สรุปผลการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (เอกสาร 1.5.4(3)
งานกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้รายงานผลการประเมินและสรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาใน ที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562
จากการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามีคะแนน ดังนี้
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาครูอย่างรอบด้านทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี โดยผ่านกิจกรรมด้าน
วิชาการ การกีฬาและนันทนาการ การบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การอนุรักษ์ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีค่าเปูาหมายเท่ากับร้อยละ 80 มี

ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 96
2. จัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข และบังเกิดความพึงพอใจ มีค่า

เปูาหมายเท่ากับร้อยละ 80 มีผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 88
3. ส่งเสริมการทางานร่วมกัน การเป็นผู้นาที่ดี และการเป็นผู้ตามที่ดี มีประสิทธิภาพ มีค่าเปูาหมายเท่ากับร้อยละ 80 มี

ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 98
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4. เสริมสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาให้เป็นที่รับรู้ของสังคม มีค่าเปูาหมายเท่ากับร้อยละ 80 มีผลการดาเนินงานคิด

เป็นร้อยละ 95
5. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ รัก ผูกพันต่อคณาจารย์คณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัย

มีค่าเปูาหมายเท่ากับร้อยละ 80 มีผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100
ทั้งนี้ นักศึกษาได้เสนอแนะข้อควรพัฒนาในการจัดกิจกรรมให้ดีขึ้น โดยพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้น่าสนใจและเกิด
ประโยชน์
เอกสารหลักฐาน
1.6.5(1) รายงานการประชุม
1.6.5(2) แบบประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1.6.5(3) รายงานสรุปผลการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 ข้อ 6.นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ในปีที่ผ่า นมา มีข้อเสนอแนะว่าจานวนโครงการ/กิจ กรรมที่มีความซ้าซ้อนควรรวมเข้าด้วยกัน และผู้ ที่มีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม ไม่ค่อยเล็งเห็นถึงความสาคัญ ในการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมมากเท่าที่ควร เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจ กรรม คณะครุศาสตร์ ได้นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนและ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา เพื่อสรุปปัญหาที่พบในการดาเนินงาน ในปีการศึกษา 2561 พบว่ามีการยุบรวมโครงการ ได้แก่ โครงการ
ศิล ปวั ฒนธรรมไทยสู่ อาเซีย นยุ บรวมกั บโครงการวัน ลอยกระทง ซึ่ งด าเนิ นงานดี ขึ้น กว่ า ปี 2560 และมี การปรั บ
กระบวนการทางานของคณะกรรมการกิจการนักศึกษา โดยมีการเพิ่มจานวนนักศึกษาที่เป็นแกนนาแต่ละหลักสูตรให้
รับผิดชอบการจัดกิจกรรม และก่อนการทากิจกรรมมีการชี้แจงถึงความสาคัญ และความจาเป็นในการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่ง
มีความร่วมมือกันอย่างดีทาให้การดาเนินงานส่วนใหญ่ประสบความสาเร็จตามจุดประสงค์ มีเพียงกิจกรรมการปฐมนิเทศ
น้องใหม่ที่นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะว่าควรปรับรูปแบบกิจกรรม เพื่อสร้างจิตสานึกในการเป็นนักศึกษาครูที่ดีในภาพรวม
ของคณะก่อนแล้วจึงแยกเป็นหลักสูตร ดังนั้นในปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการดาเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา ได้ประชุมและมีมติให้ คณะกรรมการกิจ การนั กศึกษาไปจัดทาแผนงานแต่ล ะหลักสูตร เพื่อปรับรูปแบบ
กิจกรรม ให้เหมาะสมในปีต่อไป
เอกสารหลักฐาน

1.6.6(1) แผนพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561
1.6.6(2) รายงานการประชุม
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561

ผลการดาเนินงาน

6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.คณะครุ ศ าสตร์ มี ที ม งาน อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาทุ ก 1. จั ดกิ จ กรรมส่ งเสริ ม และพั ฒ นาทัก ษะความเป็ นผู้ น า
หลั ก สู ต รที่ เ ป็ น คณะกรรมการกิ จ การนั ก ศึ ก ษามี ค วาม ให้แก่คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ของคณะครุศาสตร์ที่
เข้ ม แข็ ง ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น กิ จ กรรมพั ฒ นา เป็นแกนนานักศึกษาให้มากขึ้นเพื่อนาไปใช้ในการประกอบ
คุณลักษณะความเป็นครู ให้ส าเร็จ ตามวัตถุป ระสงค์เป็น วิชาชีพและพัฒนาตนเองในอนาคต
อย่างดี
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
2.คณะครุศาสตร์มีการจัดกิจกรรมที่ให้บริการและพัฒนา 2. ปรับ ปรุง สภาพแวดล้ อมและบรรยากาศบริ เวณลาน
นักศึกษา ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ วัฒนธรรมที่นักศึกษาใช้เป็นสถานที่ทากิจกรรมให้ดีขึ้น
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ข้อ เช่น
3. จั ด หาสิ่ ง สนั บ สนุ น ด้ า นเครื่ อ งเสี ย งให้ เ หมาะสมกั บ
1. โครงการบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ การใช้ชีวิตแก่ จานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
นักศึกษาและห้องให้คาปรึกษาสาหรับนั กศึกษาที่มีปัญหา 4. ประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนารูปแบบการดาเนิน
ของคณะครุ ศาสตร์ และมอบหมายให้ อาจารย์กลุ่ มวิช า กิ จ กรรมให้ น่ า สนใจและเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นา
จิตวิทยาการแนะแนวเป็นผู้รับผิดชอบในการให้คาปรึกษา คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
2. กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่ มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ
นั ก ศึ ก ษา มี ก ารจั ด บริ ก ารข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า
2. คณะครุศาสตร์มีกิจ กรรมเสริมความเป็นครูที่ชัดเจน
โดยเฉพาะโครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ส าหรั บ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคน ต้องผ่านค่ายพุทธบุตร
3.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 4 -5
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามปฏิทิน
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู และได้รับความรู้
จากวิทยากรอย่างหลากหลาย
4.มีคณะกรรมการกิจ การนักศึกษา ของคณะครุศาสตร์ที่
เป็ นแกนนานัก ศึก ษาและให้ค วามร่ วมมือ ในการด าเนิ น
กิจ กรรมพั ฒ นาคุ ณลั กษณะความเป็น ครู ให้ ส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์เป็นอย่างดี
5. มีสถานที่สาหรับจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เหมาะสม
เพียงพอกับจานวนนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

1. สถานที่จัดเก็บอุปกรณ์สาหรับการทากิจกรรม

1. จัดทากิจกรรม 5 ส เพื่อให้นักศึกษาบริหารจัดการ
ห้ อ งกิ จ กรรมให้ เ หมาะสมและหาที่ จั ด เก็ บ อุ ป กรณ์
เพียงพอเพื่อนาไปใช้ในครั้งต่อไป
2. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณลานวัฒนธรรม 2. แต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาเพื่อรับผิดชอบดูแล
ห้องกิจการนักศึกษา และบริเวณโดยรอบคณะ
บริเวณลานวัฒนธรรม ห้องกิจการนักศึกษาและบริเวณ
โดยรอบคณะ
3.ปรับรูปแบบกิจกรรมการปฐมนิเทศน้องใหม่ เพื่อสร้าง 3.จัดทาแผนการปฐมนิเทศน้องใหม่
จิตส านึกในการเป็นนักศึกษาครูที่ดีในภาพรวมของคณะ
ก่อนแล้วจึงแยกเป็นหลักสูตร
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม

1.การร่ ว มแรงร่ ว มใจของคณาจารย์ ค ณะครุ ศ าสตร์ ใ นการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ นไปตามอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
คณะครุศาสตร์ “แต่งกายดี มีความเป็นครู รู้พัฒนา จิตอาสาท้องถิ่น”
2. คุณลักษณะความเป็นผู้นาคณะกรรมการกิจการนักศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้องต่อไปได้
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผูก้ ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
นายล้อมพงค์ บริรักษ์
โทรศัพท์ : 02.-5293099
โทรศัพท์ : 02.-5293099
E-mail : education@vru.ac.th
E-mail : education@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562)
ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้
ดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อให้ทุกคณะ/หน่วยงานและหน่วยงานภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ดังนี้
1. ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทาระบบการจัดการสารสนเทศการวิจัย
เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูลนักวิจัย โดยกาหนดให้ลงทะเบียนนักวิจัยผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับ 1) โครงการวิจัย 2) งบประมาณ 3)แหล่งทุน 4) การตีพิมพ์เผยแพร่ 5) ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล และ
6) การนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
2. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) ที่
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงฐานขอมูลได้
3. ระบบการสืบค้น/แหล่งค้นคว้างานวิจยั โดยสานักวิทยบริการจะเป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์
ให้แก่ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา เช่น ฐาน Collection ย่อยแยกตามสาขาวิชา ทั้ง 14 ฐาน ฐานข้อมูลของ สกอ.
ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นงานวิจัยทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้บริการ VRU Library VPN เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากที่บ้านตนเองเข้ามาสืบค้นที่
สานักวิทยบริการและฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการต่างๆได้
4. เว็บไซต์ของสถาบันวิจัย www.rd.vru.ac.th ซึ่งมีข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย เช่น
1) ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยต่างๆ
2) ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทต่างๆ
3) คู่มือการวิจัย เพื่อให้ผู้บริการและคณาจารย์ รวมทั้งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
5. ฐานข้อมูล สาหรับเผยแพร่บทความวิจัยผ่านสารสนเทศทางเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่
สาธารณชน ผ่าน https://www.tci-thaijo.org/index.php เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน เพื่อเป็นแหล่งสืบค้น
ข้อมูล บทความเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ ซึ่งมหาวิทยาลัย และ บุคคลภายนอกซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดย
ดาวน์โหลดเอกสารออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยมีวารสารที่อยู่ในระบบ 4 วารสาร คือ 1) วารสารบัณฑิตศึกษา 2)
วารสารวไลยปริทัศน์ 3) วารสารวิจัยและพัฒนา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 4) วารสารวิจัยและพัฒนา สาย
สังคมศาสตร์
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นอกจากระบบของส่วนกลางมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ละคณะยังส่งเสริมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ของคณะด้า นการวิ จัย เช่ น วิท ยาลัย นวัตกรรมการจัดการ คณะวิทยาการจัด การ พัฒนาระบบฐานข้อ มูล และ
สารสนเทศเว็ บ ไซต์ด้านการส่งเสริม การท าวิจั ยของคณะ มี ข้อมู ล ออนไลน์ มีแ หล่ง เชื่อ มโยงข้อมู ล งานวิจั ยจาก
หน่วยงานภายนอก มีนาไปใช้ประโยชน์ จากงานวิจัย และได้รับหนังสือตอบรับขอบคุณในการนาไปใช้ประโยชน์ มี
ข้อมูลท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย มีบทความเผยแพร่
งานวิจัยของคณาจารย์สู่สาธารณชน เป็นต้น
เอกสารหลักฐาน
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ดังนี้
2.1.1(1) ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา(http://roms.vru.ac.th/)
2.1.1(2) ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
2.1.1(3) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(National Research Management System: NRMS)
2.1.1(4) บริการฐานข้อมูลออนไลน์ สานักวิทยบริการ (http://lib.vru.ac.th/?q=node/20)
2.1.1(5) ระบบ VRU Library VPN (http://lib.vru.ac.th/?q=node/1852)
2.1.1(6) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://rd.vru.ac.th)
2.1.1(7) ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
2.1.1(8) ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย
2.1.1(9) การเผยแพร่บทความวิจัย ผ่านระบบ https://www.tci-thaijo.org/index.php

2.1.1(10) เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ http://edu.vru.ac.th
 ข้อ 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารหรื อ ห้อ งปฏิ บัติ ง านสร้ า งสรรค์ หรือ หน่ ว ยวิ จั ย หรื อ ศู น ย์เ ครื่ อ งมื อ หรื อ ศู น ย์ ใ ห้
คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่ ง อ านวยความสะดวกหรื อ การรั ก ษาความปลอดภั ย ในการวิ จั ย หรื อ การผลิ ต งานสร้ า งสรรค์
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ(visiting professor)
ผลการดาเนินงาน
1. ห้องปฏิบัตกิ าร ที่ให้บริการด้านห้องปฏิบัติการ โดย ให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยและมีระบบ
รักษาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ โดยผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ มาตรฐาน ISO/IEC 17025
: 2005 หมายเลขการรับรองระบบงานที่-0102 ออกให้ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 หมดอายุ วันที่ 16 พฤษภาคม
2562 ของสานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งมีข้อกาหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไข
การรับรองห้องปฏิบัติการครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่ด้านการเตรียมตัวอย่างไปจนถึงความชานาญในการวิเคราะห์
ทดสอบ การเก็บบันทึกและรายงานผล ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ การควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแก้ไขและ
ปูองกัน สถานที่และสภาพแวดล้อม เครื่องมือ รวมถึงการประมาณค่าความไม่แน่นอน เป็นต้น และยังมีระบบรักษา
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการโดยใช้ระบบคีย์การ์ดผ่านเข้า-ออก ภายหลังเวลาราชการ เป็นต้น
2. ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า คณะครุศาสตร์มีห้องศึกษาค้นคว้า สาหรับให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าไปศึกษาค้นคว้า
งานวิจัย หรือใช้เป็นห้องประชุมกลุ่มสาหรับการให้คาปรึกษาด้านต่างๆ ห้อง 7101
3. สิ่งอานวยความสะดวก มหาวิทยาลัยมีการให้บริการที่เอื้อต่อการเรียนการวิจัย โดยมี การให้บริการผ่านสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้บริการหนังสือใหม่ผ่านทางห้องบรรณาภิรมย์ และหนังสือทั่วไปอื่นๆ ภายใน
ห้องสมุด มีการสารวจความต้องการทรัพยากร เช่น เอกสาร ตารา ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน และการวิจัยผ่าน
ทางสานักวิทยบริการและสารสนเทศ ในการดาเนินการจัดซื้อต่อไป
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สาหรับการค้นคว้าข้อมูลการวิจัย ผ่านรูปแบบต่างๆ และให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งแบบบอกรับสมาชิก
และแบบได้รับการสนับสนุนจาก สกอ. ตลอดจนฐานข้อมูล วิทยานิพ นธ์ไทย ฐานข้อมูล การสืบค้นงานวิจัย เช่น
Science Direct, pro Quest และยังมีสัญญาณ WiFi ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และติดตั้งภายในห้องต่างๆให้อาจารย์ได้
ศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลงานวิจัย ผ่านทาง web site และ web site สถาบันวิจัยและพัฒนา และ web site อื่นๆ
และเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ในการสืบค้นข้อมูลดัง กล่าวจากที่บ้าน ผ่านทาง
VRU Library VPN (เอกสาร 2.1.2(6))
4. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ คณะครุศาสตร์ส นับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาได้
นาเสนอผลงานระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” วันที่ 18 – 19 ตุล าคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ซึ่งมีผลงานทั้งหมด 10 ผลงาน
เอกสารหลักฐาน
2.1.2(1) หน้าเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมีห้องปฏิบัติการวิจัยสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์
2.1.2(2) เอกสารมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
2.1.2(3) ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
2.1.2(4) ห้องสมุด (สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับค้นคว้างานวิจัย)
2.1.2(5) บริการฐานข้อมูลออนไลน์ สานักวิทยบริการ (http://lib.vru.ac.th/?q=node/20)
2.1.2(6) ระบบ VRU Library VPN (http://lib.vru.ac.th/?q=node/1852)
 ข้อ 3.จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์คณะครุศาสตร์ทางานวิจัย โดยการเสนอแบบ วจ.1 หรือ
วช.1 ไปที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดสรรทุน โดยการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย จานวน
2 ช่องทางคือ
1.1 งบประมาณแผ่นดิน (ผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สานักงานสภาวิจัยแห่งชาติ; วช.)และทุน สกอ.
1.2 งบประมาณรายได้ (ร้อยละ 2 ของงบประมาณ แต่ละปี)
สาหรับงบประมาณรายได้ ผ่านระบบการบริหารโดยกองทุนวิจัย ซึ่งมีคณะกรรมการกองทุนวิจัย และ
คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยพิจารณาข้อเสนอโครงการ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละคณะ ทาหน้าที่
กลั่นกรองและพิจารณาการให้ทุนแต่ละประเภท ซึ่งทุนวิจัยแบ่งออกเป็น 7 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 1) วิจยั ในชั้นเรียน
2) นักวิจัยรุ่นใหม่ 3) นักวิจัยรุ่นกลาง 4) งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนสังคม 5) งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรม 6) งานวิจัยเพื่อขอผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยสถาบันและ 7) R2R
คณะครุศาสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน จานวน 929,571 บาท ภายนอก
จานวน 470,000 บาท รวมทั้งหมด จานวน 1,399,571 บาท
เอกสารหลักฐาน
2.1.3(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
2.1.3(2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่ อง การสนับสนุนการ
ศึกษาวิจั ยแบบมีส่ วนร่ วมเพื่อการพั ฒนาเชิงพื้นที่ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดั บคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ประจาปีการศึกษา 2562
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
2.1.3(3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
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 ข้อ 4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ส นับสนุนให้สาขาวิชาจัดทาโครงการ
ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ อีกทั้ง มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนายังให้การสนับสนุนงบประมาณ
เผยแพร่บทความวิจัย เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. การนาเสนอในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงาน โดยอาจารย์สามารถ
เสนอผ่านคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
พ.ศ. 2558
2. การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยอาจารย์สามารถเสนอผ่านคณะมายังสถาบันวิจัยและ
พัฒ นาฯ โดยการสนับ สนุ นเป็น ไปตามประกาศมหาวิท ยาลัย เรื่ อ งเกณฑ์แ ละอัต ราการจ่า ยเงิน สนับ สนุ นการน า
ผลงานวิจัยบทความวิจัยในวารสารในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยการจัดสรรเงินพิจ ารณา
สอดคล้อ งกับระดั บของผลงานตีพิม พ์ในวารสารที่อยู่ ในฐานข้ อมูล ISI และฐานข้อมูล สากลอื่น และในวารสาร
ระดับชาติที่ สกอ.ยอมรับ
3. สนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ โดยอาจารย์สามารถเสนอ
ผ่านคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ จากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558
4. จัดสรรงบประมาณในการจัดทาวารสารเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
เอกสารหลักฐาน
2.1.4(1) แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2562
2.1.4(2) ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและต พิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ
นานาชาติ พ.ศ. 2561
2.1.4(3) สาเนาบันทึกขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัย และขอเบิกเงินการเผยแพร่บทความวิจัย
 ข้อ 5.มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์คณะครุศาสตร์เข้ารับการพัฒนาทางด้านการวิจัยอย่ างต่อเนื่อง และยัง
เสนอชื่อ อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมการพิจารณาเป็นนักวิจัยดีเด่น
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมระดับชาติกลุ่มศรีอยุธยา ประจาปี 2561 เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
และนักวิจัย อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้มีคุณภาพต่อไป
ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์ได้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ อาจารย์ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ที่มีบทความบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 จานวน 2 เรื่อง
และอาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ที่มีความสามารถและได้รับความไว้ใจจากสานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ให้สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการนาชม
พิพิธภัณฑ์ ส านักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพ ระบาทสมเด็จเพราะเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ”
ประจาปีงบประมาณ 2562 หนังสือข้อตกลงการจ้าง เลขที่ 92/2562 จากสานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 19 ม.ค. 2562 และรองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม
ที่มีความสามารถและได้รับความไว้ใจจากสานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(องค์การมหาชน) ให้ทาการประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561 หนังสือข้อตกลงการจ้าง เลขที่ 79/2562 จาก
สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2561
คณะครุศาสตร์ ได้แสดงความยินดีกับอาจารย์ โดยการทาปูายแสดงความยินดีให้กับอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งจะติด
ประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าคณะครุศาสตร์ และสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล
เอกสารหลักฐาน
2.1.5(1) แบบกรอกประวัติการคัดเลือกนักวิจัยเพื่อรับรางวัล “นักวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาท้องถิ่น” มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ประจาปี พ.ศ. 2561
2.1.5(2) Continuity of the solution mappings to primal and Dual Vector Equilibrium problems
แหล่งที่เผยแพร่ Thai Journal of Mathematics Special Issue (2019) The 23rd Annual Meeting in
Mathematics (AMM 2018)
2.1.5(3) Painleve’-Kuratowski Convergence of Solution Sets for Generalized Strong Vector QuasiEquilibrium Problem with Domination Structure แหล่งทีเ่ ผยแพร่ Thai Journal of Mathematics Special
Issue (2018) The 23rd Annual Meeting in Mathematics (AMM 2018)Advances in fixed point theory
towards real world optimization problems
2.1.5(4) ผลงานสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการนาชมพิพิธภัณฑ์ ส านักงานพิพิธภั ณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเพราะเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ” ประจาปีงบประมาณ 2562 หนังสือ
ข้อตกลงการจ้าง เลขที่ 92/2562 จากส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพ ระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หั ว
(องค์การมหาชน) ลงวันที่ 19 ม.ค. 25622.1.5(6) ผลงานการประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561 หนังสือ
ข้อตกลงการจ้าง เลขที่ 79/2562 จากส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพ ระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หั ว
(องค์การมหาชน) ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2561
 ข้อ 6.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ตามระบบของมหาวิทยาลัย โดยมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ เรื่องต่างๆ เช่น
การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาของนักวิจัย และของมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัย และจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยว่ าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา ประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์การวิจัย นักวิจัยจะยื่นผลงานผ่าน
การกลั่นกรองระดับคณะ จากนั้นนาเสนอคณบดีเพื่อพิจารณารับรอง และส่งต่อไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่ อ
ดาเนินการตามระบบ จากนี้มหาวิทยาลัยยังมีมาตรการว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพวิจัย โดยให้ทุกคณะดาเนินการอย่าง
เคร่งครัด เพื่อให้เป็นมาตรฐานของงานวิจัยที่ถูกต้อง
เอกสารหลักฐาน
2.1.6(1) ขั้นตอนการดาเนินงานจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.1.6(2) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนและจัดสรรผลประโยชน์ในงานที่มี
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ.2559
2.1.6(3) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2554
2.1.6(4) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์จาก
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งบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2558
2.1.6(5) จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ ของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561

ผลการดาเนินงาน

6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผูก้ ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
นายล้อมพงค์ บริรักษ์
โทรศัพท์ : 02.-5293099
โทรศัพท์ : 02.-5293099
E-mail : education@vru.ac.th
E-mail : education@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายใน จานวน 929,571 บาท ภายนอก จานวน 470,000 บาท รวมทั้งหมด จานวน 1,399,571 บาท
มีอาจารย์ประจาทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) จานวน 59 คน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพืน้ ฐาน
1. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จานวน
929,571 บาท
929,571 บาท
470,000 บาท
470,000 บาท
59 คน
59 คน
3 คน
3 คน
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วิธีการคานวณ
1.คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
1,399,571
=
23,721.54 บาท/คน
59
2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
23,721.54
25,000

x5

=

4.74 คะแนน

ดังนั้น จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจาทั้งหมดเท่ากับ 23,721.54 บาท/คน เท่ากับ 4.74 คะแนน
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561

ผลการดาเนินงาน

สังคมฯ 22,550 บาท/คน

23,721.54 บาท/คน

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
4.74 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.2(1)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การ
สนับสนุนการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ประจาปีการศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
2.2(2)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การให้
ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม
2562
2.2(3)
หนังสือข้อตกลงการจ้าง เลขที่ 92/2562 จากสานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 19 ม.ค. 2562
2.2(4)
หนังสือข้อตกลงการจ้าง เลขที่ 79/2562 จากสานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2561
ทุน
ทุน
ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จานวนเงิน
ผู้วิจัย
ภายใน ภายนอก

เรื่อง การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
154,000
ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 10 ตาบลระแหง อาเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง

เรื่อง การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
154,000
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 8 ตาบลเขาฉกรรจ์
อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
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ทุน
ทุน
ภายใน ภายนอก


ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

จานวนเงิน

ผู้วิจัย

เรื่อง การวิเคราะห์สมรรถนะด้านการวัดและ
ประเมินผลของครู : กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาค
กลาง
เรื่อง การวิเคราะห์การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ตามวิถีชีวิตไทยของผู้ปกครอง : กรณีศึกษาเขต
พื้นที่ภาคกลาง
เรื่อง การวิเคราะห์สมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย :
กรณีศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่
มี ต่ อ กา รให้ บริ การ งา นน า ชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ส านั ก งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ กษตรเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ
ส านั ก งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ กษตรเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561
รวม

189,000

ผศ.ดร.เมษา นวลศรี
อ.กุลชาติ พันธุวรกุล

217,051

อ.คันธรส ภาผล



215,520

อ.กุลชาติ พันธุวรกุล



120,000

อ.จิตเจริญ ศรขวัญ



350,000

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม



1,399,571

45
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ผูก้ ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
โทรศัพท์ : 02.-5293099
โทรศัพท์ : 02.-5293099
E-mail : education@vru.ac.th
E-mail : education@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2561- 31 ธันวาคม 2561)
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
จานวน 72 เรื่อง โดยมีรายละเอียดผลงานค่าน้าหนัก ดังนี้
ค่าน้าหนัก
จานวนเรื่อง
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก
0.20
37
7.40
0.40
4
1.60
0.60
15
9.00
0.80
12
9.60
1.00
4
4.00
ผลถ่วงน้าหนักเท่ากับ 31.60
ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
1 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

0.20

คันธรส ภาผล
อรวรรณ ทองพา

0.20

วิลินดา พงศ์ธราธิก
คันธรส ภาผล

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์
1. ผลการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ที่มีผล
ต่อทักษะพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียงสาหรับเด็กปฐมวัย
แหล่งที่เผยแพร่
ในเอกสารสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันที่ 29-30 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. การพัฒนาชุดกิจกรรมการผลิต
สื่อการสอนผ่านกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดสาหรับ
ครูปฐมวัย
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ
นวัตกรรมการจัดการ: การ
ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล” วันที่ 1 มิถุนายน 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

0.20

นันทิยา รักตประจิต

0.20

จิตเจริญ ศรขวัญ

0.20

จิตเจริญ ศรขวัญ

0.20

ฐาปนา จ้อยเจริญ

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์
3. การใช้จิตตปัญญาศึกษา ระบบ
พี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐานเพื่อ
พัฒนานักศึกษาครู สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ
นวัตกรรมการจัดการ: การ
ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล” วันที่ 1 มิถุนายน 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
4. การวิเคราะห์โมเดล
องค์ประกอบเชิงยืนยันของทักษะ
การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติราช
ภัฏเลยวิชาการ ประจาปี 2561
“การบูรณาการภูมิปัญญาสู่
นวัตกรรมและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น 2 อาคาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัด
เลย
5. รูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองอ
โยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
มกราคม-เมษายน 2561
6. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการ
เรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
แหล่งที่เผยแพร่
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

0.20

ศุภมัย พรหมแก้ว

0.20

วัสส์พร จิโรจพันธุ์
กันต์ฤทัย คลังพหล
พนิดา ชาตยาภา
นันทิยา รักตประจิต

0.20

พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์
การประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอ
ผลงานวิจัยเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้ง
ที่ 18 และลาปางวิจัย ครั้งที่ 4
“บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 20
กรกฎาคม 2561 ณ อาคารโอฬาร
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง
7. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
อย่างมีความสุขของนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอ
ผลงานวิจัยเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้ง
ที่ 18 และลาปางวิจัย ครั้งที่ 4
“บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 20
กรกฎาคม 2561 ณ อาคารโอฬาร
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง
8. ศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน : กรณีศึกษา
ตาบลทัพเสด็จ จังหวัดสระแก้ว.
แหล่งที่เผยแพร่
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ปริญญาตรี“วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม” วันที่ 1819 ตุลาคม 2561 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
9. การเรียนรู้โดยใช้แผนผัง
แบบจาลองของ VRU สอนเรื่อง
การประยุกต์ของกราฟสาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แหล่งที่เผยแพร่
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ปริญญาตรี“วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม” วันที่ 1819 ตุลาคม 2561 ณ
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

0.20

จิตตรี จิตแจ้ง

0.20

พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
กาญจนา เวชบรรพต
ณัฐวัตร สุดจินดา

0.20

สุชาวดี เกษมณี

0.20

มณฑา วิริยางกูร
ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
10. รูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่ส่งผล
พฤติกรรมอาสาของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติราช
ภัฏเลยวิชาการ ประจาปี 2561
“การบูรณาการภูมิปัญญาสู่
นวัตกรรมและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” วันที่ 23 กุมภาพันธ์
2561 ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น
2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และ
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย จังหวัดเลย
11. การสะท้อนผลของครู
คณิตศาสตร์ที่ใช้แนวทางการสอน
ที่เน้นการแก้ปัญหา
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
คณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 4. วันที่
2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
ปทุมธานี หน้า 16-23
12. กลวิธีทางภาษาในลิลิต
พระลอ
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ
นวัตกรรมการจัดการ: การ
ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล” วันที่ 1 มิถุนายน 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
13. กลยุทธ์การเรียนรู้เชิงรุก
สาหรับการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ
นวัตกรรมการจัดการ: การ
ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล” วันที่ 1 มิถุนายน 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

0.20

อรัญญา มุดและ
ชยพล ใจสูงเนิน
นิตย์ เนี่ยงน้อย
ยุภาพร นอกเมือง

0.20

เสริม พงศ์ทอง
ชนิสรา เสาไธสง
สิริรัตน์ พรมทอง

0.20

เสริม พงศ์ทอง
ศิริลักษณ์ ยืนยาว
พรปวีณ์ เพ็ชรโกมล

0.20

เสริม พงศ์ทอง
ณัฐภัค ภักดีณรงค์
จินตนา มุยน้อย

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์
14. การวิจยั และพัฒนาเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก
เยาวชนและครูในจังหวัดสระแก้ว
: กรณีศึกษาตาบลหนองแวง
แหล่งที่เผยแพร่
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ปริญญาตรี“วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม” วันที่ 1819 ตุลาคม 2561 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
15. การดารงอยู่ของการแสดง
ลิเกปุา จังหวัดตรัง
แหล่งที่เผยแพร่
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ปริญญาตรี“วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม” วันที่ 1819 ตุลาคม 2561 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
16. การรับรู้ประเพณีราตรุษ
สงกรานต์ (เรือมตรด)
(กรณีศึกษา : อาเภอห้วยราช
จังหวัดบุรีรัมย์)
แหล่งที่เผยแพร่
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ปริญญาตรี“วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม” วันที่ 1819 ตุลาคม 2561 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
17. ศึกษาการดารงอยู่ของเพลง
โคราชในจังหวัดนครราชสีมา
แหล่งที่เผยแพร่
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ปริญญาตรี“วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม” วันที่ 1819 ตุลาคม 2561 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
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ชื่อ-สกุลอาจารย์

0.20

แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ
เลอลักษณ์ โอทกานนท์
ศศิธร จันทมฤก
ดนุชา สลีวงศ์

0.20

ประพรรธน์ พละชีวะ
ณัฐวัตร สุดจินดา
ศัสยมน สังเว

0.20

อังคนา กรัณยาธิกุล
สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
กนกวรรณ ปานสุขสาร
สายนภา วงศ์วิศาล

0.20

สายนภา วงศ์วิศาล

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
18. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและ
เยาวชนในจังหวัดสระแก้ว:
กรณีศึกษาตาบลตาพระยา
แหล่งที่เผยแพร่
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
วิจัยราไพพรรณี ครั้งที่ 12 เนื่อง
ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี
ครบ 114 ปี วันที่ 19 ธันวาคม
2561
19. ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในจังหวัดสระแก้ว :
กรณีศึกษา ตาบลทัพไทย อาเภอ
ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
แหล่งที่เผยแพร่
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ปริญญาตรี“วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม” วันที่ 1819 ตุลาคม 2561 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
20. ผลของการจัดกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้ปกครองและผู้นาชุมชนใน
เขตเทศบาลตาบลโคกสูง จ.
สระแก้ว. รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยาครั้งที่ 9 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
21. การศึกษาการเรียนการสอน
ภาษาจีนในโรงเรียนบางปะอิน(รา
ชานุเคราะห์๑)
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ
นวัตกรรมการจัดการ: การ
ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล” วันที่ 1 มิถุนายน 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

51
ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

0.20

ยุภาพร นอกเมือง
Guo YUhui
Cai Shuying
ธรรมปวัลย์ เกษมทะเล

0.20

ชาญชัย วงษ์สวัสดิ์

0.20

พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ

0.20

ธนัชพร บรรเทาใจ

0.20

สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
อภิเชษฐ์ ศรีงามเมือง
ธีรวัฒน์ พรรณนิยม
สุทิวัส อ่อนน้อม

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์
22. วัฒนธรรมการดื่มชาของชาว
ไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราช
แหล่งที่เผยแพร่
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ปริญญาตรี“วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม” วันที่ 1819 ตุลาคม 2561 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
23. การดาเนินงานการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 47 วันที่ 7
ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมพูล
แมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
24. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เรื่อง นวัตกรรมและกาคิด
ทางวิทยาศาสตร์
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ครั้งที่ 12 “สานพลังเครือข่าย
อุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน” วันที่ 27-29
พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม
ธรรมรินทน์ ธนา จังหวัดตรัง
25. Continuity properties of
solution maps of parametric
split equilibrium problems
แหล่งที่เผยแพร่
The 10th Asian conference
on Fixed Point Theory and
Optimization (ACFPTO2018)
on July 16-18, 2018, Chiang
Mai, Thailand
26. กลวิธีการประพันธ์นวนิยาย
แปลเรื่อง ตลอดกาลน่ะนานแค่
ไหน พระราชนิพนธ์แปลใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
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ชื่อ-สกุลอาจารย์
วันทนา บุตรอุดม

0.20

พิทักษ์ นิลนพคุณ
เรขา อรัญวงศ์
นิติยา หอมชาลี

0.20

สุวรรณา จุ้ยทอง
ชนนิกานต์ กองแก้ว

0.20

เรขา อรัญวงศ์
เกษมณี เตชพาหพงษ์

0.20

สุวรรณา จุ้ยทอง
อุษา คงทอง
กาญจนา การสมทรัพย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์
สยามบรมราชกุมารี
แหล่งที่เผยแพร่
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ปริญญาตรี“วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม” วันที่ 1819 ตุลาคม 2561 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
27. การเปรียบเทียบ
ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1
ที่ได้รับการสอนแบบตอบสนอง
ด้วยท่าทางและกลุ่มที่ได้รับการ
สอนตามปกติ
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที1่ 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกาแพงแสน วันที่ 6-7
ธันวาคม 2561
28. การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7E ร่วมกับเทคนิค LT
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 6 ในวันที่ 1 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง
29. ผลของการใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิด
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้ง15มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน วันที่ 6-7
ธันวาคม 2561
30. การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา
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ชื่อ-สกุลอาจารย์

0.20

สุวรรณา จุ้ยทอง
อุษา คงทอง
รจนา ต่อน้อง

0.20

สุธี พรรณหาญ
ศักดิ์ สุวรรณฉาย
กนกวลัย สาเร็จผล

0.20

สุวรรณา โชติสุกานต์
อรสา จรูญธรรม
ทัดดาว รัตนชาติ

0.20

นิติกร อ่อนโยน

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์
ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของ
โพลยา
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 6 ในวันที่ 1 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง
31. ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ
SSCS ร่วมกับกระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยาที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 6 ในวันที่ 1 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง
32. การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติที่
เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานสาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 20
มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
33. ความสัมพันธ์ระหว่างการ
เสริมสร้างพลังอานาจกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กรในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ
นวัตกรรมการจัดการ: การ
ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล” วันที่ 1 มิถุนายน 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
34. การศึกษาลักษณะมุ่งอนาคต
และควบคุมตน ความเชื่ออานาจ
ในตนเอง การเห็นตัวแบบ จาก
เพื่อน เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม และ
พฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนระดับ ประถมศึกษาตอน
ปลาย
แหล่งที่เผยแพร่
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการระดั บ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐ า นข้ อ มู ล ตามป ระกาศ ก. พ . อ. ห รื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาว่ า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ ก าร

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

0.20

นิติกร อ่อนโยน
ผดุงศักดิ์ ระภานุสิทธิ์

0.20

เมษา นวลศรี

0.20

เมษา นวลศรี
ศิริวรรณ สมจิตร

0.40

พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
กาญจนา เวชบรรพต

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์
การประชุมวิชาการระดับชาติ
นวัตกรรมการจัดการ: การ
ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล” วันที่ 1 มิถุนายน 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
35. ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วย
Thinking map ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ
นวัตกรรมการจัดการ: การ
ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล” วันที่ 1 มิถุนายน 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
36. การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของความมีจิตอาสาของนักศึกษา
ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ
นวัตกรรมการจัดการ: การ
ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล” วันที่ 1 มิถุนายน 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
37. ผลของการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยเกมทางวิทยาศาสตร์ที่
มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ
นวัตกรรมการจัดการ: การ
ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล” วันที่ 1 มิถุนายน 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
1. An Adaptive Lesson Study
as a tool to elicit students'
แหล่งที่เผยแพร่
Difficulties. 23-26 November
2018 : P D13-2. China. Beijing

55
ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ

3

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.40

ฐิติพร พิชญกุล

0.40

ศัสยมน สังเว

0.40

พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ

0.40
0.60

นันทิยา รักตประจิต

0.60

วราพร วราธิพร

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์
Normal University in Beijing.

2. Modwel for Preparing
Rajabhat University Students
Development in the Central
Region for the ASEAN
Community
แหล่งที่เผยแพร่
2nd International Conference
on Social
Sciences,Education and
Humanities (Sosehum 2018).
16-18 March 2018 Krabi,
Thailand
3. Task-Based Language
Teaching in Education in
ASEAN Course for Student
Teachers Mathematics
English Program
แหล่งที่เผยแพร่
The Asian Conference on
Education October 13 – 15,
2018 TOKYO, JAPAN
4. Using GSP in Creating
Concept Image on the Topic
Theory Graph for Eighth
Grade Students
แหล่งที่เผยแพร่
The Asian Conference on
Education 2018 ระหว่างวันที่
13 – 16 ตุลาคม 2561 ณ The
Toshi Center, Tokyo ประเทศ
ญี่ปุน
1. การบริหารงานที่มีประสิทธิผล
ของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะ
วรรณาลัย
แหล่งที่เผยแพร่
บัณฑิตศาสน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1.
มกราคม-มิถุนายน. 2561: 193203
2. การศึกษาความต้องการในการ
จัดการเรียนการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษผ่าน E-Learning
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวิชาการหลักสูตรและการ

56
ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

0.60

ดนุชา สลีวงศ์

0.60

นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง

0.60

กันต์ฤทัย คลังพหล

0.60

ประยูร บุญใช้

0.60

สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม

0.60

จิตเจริญ ศรขวัญ

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์
สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปีที่ 10 ฉบับที่ 27
มกราคม-เมษายน 2561
3. การพัฒนาสื่อการสอน เรื่อง
การรู้เท่าทันสื่อ สาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่
35 ฉบับที่ 98 กรกฎาคม –
ธันวาคม 2561
4. การศึกษาค้นคว้าของไหว้เจ้า
ในเทศกาลสาคัญของชาวไทยเชื้อ
สายจีนในประเทศไทย
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่๑๓ ฉบับที่
๒ เดือนมกราคม – มิถุนายน
๒๕๖๑ หน้าที่ ๓๙-๕๒
5. การประเมินผลหลักสูตร
การศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน –
ธันวาคม 2561
6. การสังเคราะห์งานวิจัยที่ใช้
รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมเดลซิป
ปา (CIPPA Model) ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวิชาการหลักสูตรและการ
สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปีที่ 10 ฉบับที่ 28
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2561
7. การสร้างชุดเสริมทักษะการ
เขียนทางวิชาการสาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปี
ที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม –
สิงหาคม 2561
8. รูปแบบความสัมพันธ์เชิง

57
ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

0.60

ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
กันต์ฤทัย คลังพหล
กมลรัจน์ ทองสว่าง

0.60

สุวรรณา โชติสุกานต์
สมบัติ คชสิทธิ์
Chum Lay

0.60

พิทักษ์ นิลนพคุณ
สุวรรณา จุ้ยทอง
ภูมิภัทร พันธ์ทองหลาง

0.60

สุวรรณา จุ้ยทอง
อุษา คงทอง
กาญจนา การสมทรัพย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์
สาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองอ
โยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
(เดือนมกราคม – เดือนเมษายน
2561)
9. ตัวบ่งชี้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม สิงหาคม 2561
10. The development of
leadership trait model for
university administrators in
Cambodia
แหล่งที่เผยแพร่
วารสาร มจร พุทธปัญญา
ปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
กันยายน – ธันวาคม 2561
11. การศึกษาองค์ประกอบการ
พัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม
เพื่อสร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยสาหรับนักศึกษาวิชาชีพ
ครู สถาบันการพลศึกษา
แหล่งทีเผยแพร่
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี
ที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคมธันวาคม 2561
12. การศึกษาความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาร่มกับ
กระวนการแก้ปัญหาของโพลยา
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี

58
ที่

4

ข้อมูลพื้นฐาน

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิช าการระดั บนานาชาติที่ ไม่ อยู่ใ นฐานข้อมู ล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบี ยบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่ า ด้ว ย หลั กเกณฑ์ ก ารพิ จารณาวารสารทาง
วิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall’s list) หรื อตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการที่ป รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

0.60

สุวรรณา จุ้ยทอง
ชนนิกานต์ กองแก้ว

0.60

สุวรรณา จุ้ยทอง
อุษา คงทอง
รจนา ต่อน้อง

0.60

ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง
ธนาศักดิ์ กองโกย
สิทธิเชษฐ์ บุณประพันธ์
พงศ์
ชนาธิป จันทร์สอง
จีระวรรณ เกษสิงห์

0.80

คันธรส ภาผล

0.80

เมษา นวลศรี

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์
ที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคมสิงหาคม 2561
13. การศึกษาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7E ร่วมกับเทคนิค LT
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี
ที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคมธันวาคม 2561
14. ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ
SSCS ร่วมกับกระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยาที่มีต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี
ที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม
2561
15. วัฒนธรรมไม่ใช่หลักสูตร: สิ่ง
ที่ทาให้เกิดความเป็นเลิศทาง
การศึกษาวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออก
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์. ปีที่
33 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม
2561: หน้า 1 – 7
1. การผลิตหุ่นเชิดโดยใช้วัสดุพื้น
ถิ่นมาประกอบการเล่านิทาน
อาเซียนในชุมชนบึงบอน
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคมสิงหาคม 2561
2. การพัฒนาและตรวจสอบ
คุณสมบัติด้านจิตมิติของมาตรวัด
ความมีจิตอาสาของนักศึกษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารบัณฑิตศึกษา
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ชื่อ-สกุลอาจารย์

0.80

ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง
ธนิกา วศินยานุวัฒน์
ชาตรี ฝุายคาตา

0.80

ศรัณยา ฤกษ์ขา

0.80

อรสา จรูญธรรม

0.80

จิตตรี จิตแจ้ง

0.80

กาญจนา เวชบรรพต
ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
นฤมล อินทร์ประสิทธิ์

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน –
ธันวาคม 2561
3. แนวโน้มปัจจุบันของการผลิต
และพัฒนาครูวิทยาศาสตร์
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคมสิงหาคม 2561
4. อิทธิพลของความพึงพอใจใน
งานต่อความผูกพันในวิชาชีพครู:
กรณีศึกษาครูในระบบการศึกษา
ภาคบังคับ
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคมสิงหาคม 2561
5. การประเมินผลการดาเนินงาน
ของสานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25562558
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคมเมษายน 2561
6. การวิเคราะห์องค์ประกอบ
พฤติกรรมความเป็นพลเมืองที่มี
ความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น : กรณีศึกษา
เขตพื้นที่ภาคกลาง
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
มกราคม – มิถุนายน 2561
7. ผลของการฟังของครูในการ
สอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบ
เปิดที่มีต่อบทบาทการสอนของครู
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
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ชื่อ-สกุลอาจารย์

0.80

เลอลักษณ์ โอทกานนท์

0.80

กันต์ฤทัย คลังพหล

0.80

ศศิธร จันทมฤก
เลอลักษณ์ โอทกานนท์
เรขา อรัญวงศ์
ประพรรธน์ พละชีวะ
กาญจนา เวชบรรพต
วราพร อัศวโสภณชัย

0.80

สุวรรณา จุ้ยทอง

0.80

ฐิติพร พิชญกุล

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคมเมษายน 2561
8. มหาวิทยาลัย 4.0: การศึกษา
เชิงผลิตภาพ.
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายนธันวาคม 2561
9. การพัฒนาคู่มือเพื่อสร้าง
กฎเกณฑ์การให้คะแนนในการ
ประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
ระดับประถมศึกษา
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561
10. รูปแบบการจัดการศึกษาว
ไลยอลงกรณ์สาหรับการศึกษายุค
4.0 : การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และผลิตภาพ
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคมสิงหาคม 2561
11. การศึกษาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพรายวิชา
หลักการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อ
ความสามารถในการเรียนรู้ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคมสิงหาคม 2561
12. รูปแบบการพัฒนานักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
กลาง เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
แหล่งที่เผยแพร่
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ค่าน้าหนัก

5

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดั บ นานาชาติ ต ามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก าร
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556

1.00

อ.ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ

1.00

อ.ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิ จัยที่หน่ว ยงานหรื อองค์กรระดับชาติ ว่าจ้างให้
ดาเนินการ

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์
วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายนธันวาคม 2561
1. Continuity of the solution
mappings to primal and
Dual Vector Equilibrium
problems
แหล่งที่เผยแพร่
Thai Journal of Mathematics
Special Issue (2019) The 23rd
Annual Meeting in
Mathematics (AMM 2018)
2. Painleve’-Kuratowski
Convergence of Solution
Sets for Generalized Strong
Vector Quasi-Equilibrium
Problem with Domination
Structure
แหล่งที่เผยแพร่
Thai Journal of Mathematics
Special Issue (2018) The 23rd
Annual Meeting in
Mathematics (AMM
2018)Advances in fixed
point theory towards real
world optimization
problems

1.00
1.00
1.00

จิตเจริญ ศรขวัญ

1.00

อรสา จรูญธรรม

3. ส ารวจความพึ ง พอใจของ
ผู้รับ บริ ก ารที่ มี ต่อการให้ บ ริ ก าร
น าช มพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส านั ก ง า น
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตรเฉลิ ม พระ
เกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ เพราะ
เจ้ า อยู่ หั ว (องค์ ก ารมหาชน) ”
ประจ าปี ง บป ระมาณ 2 56 2
หนั ง สื อข้ อตกลงการจ้ า ง เลขที่
9 2 / 2 5 6 2 จ า ก ส า นั ก ง า น
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
(องค์การมหาชน) ลงวันที่ 19 ม.ค.
2562
4. การประเมินผลการดาเนินงาน
ของส านั ก งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เกษตร
เฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่ หัว (องค์ก ารมหาชน)
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- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
การจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนั งสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลั กเกณฑ์ ก ารประเมิ นตาแหน่ ง ทางวิ ช าการ แต่ ไ ม่ ไ ด้
นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
คุณภาพงานสร้างสรรค์
6 - งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online
7 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
8 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
9 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
10 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ
11 จานวนอาจารย์ ป ระจ าทั้ง หมด รวมทั้ ง ที่ ปฏิ บั ติงานจริ ง
และลาศึกษาต่อ
12 จานวนนักวิจัยประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อ

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25592561 หนั ง สื อข้ อตกลงการจ้ า ง
เลขที่ 79/2562 จากส านั ก งาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
(องค์การมหาชน) ลงวันที่ 18 ธ.ค.
2561

ชื่อ-สกุลอาจารย์

1.00
1.00
1.00

วิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ตามสูตร
31.60
= x 100
50.97 %
62
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
50.97
20

x5

=

5 คะแนน

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561

ผลการดาเนินงาน

สังคมฯ 18.40 %

ร้อยละ 50.97

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
ผูก้ ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน
นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์
โทรศัพท์ : 02-5293099
โทรศัพท์ : 02-5293099
E-mail : education@vru.ac.th
E-mail : education@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562)
ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.จัด ทาแผนการบริการวิชาการประจาปี ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ได้มีการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการและประเมินผลโครงการ ตามคาสั่ง คณะ
ครุศาสตร์ (3.1.1(1)) โดยดาเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ซึ่งได้มีการสารวจความต้องการการรับบริการวิชาการ ทั้งในรูปแบบการตอบแบบสอบถาม และการพบปะพูดคุย อาทิ
เช่น ผู้อานวยการโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เคยเข้ารับการบริการวิชาการในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อ
จัดทาแผนงาน โครงการ การบริการวิชาการแก่โรงเรียนและสังคม ชุมชน นาเสนอแผนงาน โครงการ การบริการวิชาการ
เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติแผนงานและโครงการบริการวิชาการซึ่งมีทั้งโครงการบริการวิชาการที่จัดอย่างต่อเนื่อง
และโครงการบริการวิชาการที่จัดทาขึ้น ใหม่ (3.1.1(2)) เพื่อรองรับการให้ บริการวิชาการแก่บุ คคล ชุมชน ท้องถิ่ น
หน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ได้กาหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการวิชาการ เพื่อให้บุคลากรทุก
คนใช้แนวปฏิบัติเดียวกัน โดยอ้างอิงจากคู่มือการดาเนินงานพั นธกิจสัมพันธ์ ของสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ (3.1.1(3))
โดยได้นาตัวชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนของมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนของโครงการบริการวิชาการที่คณะรับผิดชอบ
และงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบ มาเป็นเกณฑ์ ดังนี้
1. ระดับความส าเร็จ ของการสร้างเครือ ข่ายชุม ชนนัก ปฏิบัติเ พื่อแลกเปลี่ย นเรีย นรู้จ ากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เปูาหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย
2. ระดับความส าเร็จ ของการสร้างเครือ ข่ายชุม ชนนัก ปฏิบัติเ พื่อแลกเปลี่ย นเรีย นรู้จ ากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching
และได้มีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ดังนี้
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1.1 จานวนผู้เข้ารับบริการวิชาการในแต่ละโครงการ โดยคิดเป็นร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับบริการวิชาการในแต่ละโครงการ ที่ได้รับความรู้ความเข้าใจจากโครงการ
2. ตัวชี้วัดระดับคุณภาพ
2.1 ความพึงพอใจในการการจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมโครงการ
2.2 ความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้รับจากกิจกรรมการบริการวิชาการ
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2.3 การนาความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการไปปฏิบัติใช้จริง
ซึ่งในการดาเนินโครงการ ได้นาเสนอคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ให้รับทราบถึงผลการดาเนินโครงการและ
กิจกรรมทุกเดือน
เอกสารหลักฐาน
3.1.1(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการและประเมินผลโครงการ คณะครุศาสตร์ ที่ 008/2562 ลงวันที่ 12
มกราคม 2562
3.1.1(2) แผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
3.1.1(3) คู่มือการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
 ข้อ 2.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ได้นาผลการสารวจความต้องการของชุมชน โรงเรียน และจากผล
การดาเนินโครงการ (กนผ.05) ในปีที่ผ่านมา มาใช้เป็นแนวทางในการกาหนดแผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ (3.1.2(1))
โดยจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ (3.1.2(2)) เพื่อศึกษาถึงประโยชน์ของการให้บริการ และการ
ปรับปรุงการบริการให้ดีและทันสมั ยต่อเหตุการณ์เพื่อให้นักศึกษา ชุมชน หรือสังคมได้รับประโยชน์มากที่สุด จากการ
บริการวิชาการแก่สังคมในส่วนที่คณะครุศาสตร์รับผิดชอบ ในการพัฒนานักเรียน และนักศึกษา ดังนี้
1. กิจกรรมบริการวิชาการโรงเรียน ตชด. เพื่อบริการวิชาการด้านการเรียนการสอนให้กับครูและนักเรียนโรงเรียน
ตชด. โดยให้ส ามารถนาความรู้ ความเข้าใจที่ไ ด้รับไปประยุกต์ ใช้ในการเรียนการสอนได้ต่อไป ทั้งยังได้
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ในคณะครุศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักของครูและนักเรียน และเป็นการสนับสนุนปัจจัย
ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนตชด. ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ตามแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฉบับที่ 5 ตามแนวพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
2. กิจกรรม English Camp for English Education Students เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้แลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ด้านภาษาและการจัดค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อนาไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสารับผิดชอบต่อสังคมในการแบ่งปันความรู้ด้านภาษาให้กับ
โรงเรียนเครือข่ายหรือโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี
3. กิจกรรมครูวิทย์เพื่อพ่อ และพอเพียง ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริ มการเรียนรู้และบริการวิชาการทางด้านเคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไปให้แก่นักศึกษา นักเรียน คณาจารย์ และสมาชิกในชุมชน และให้มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์เป็นการน้อมนาแนวทางดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจาวัน
4. กิจกรรมภาษาอังกฤษจากห้องเรียนสู่ชุมชน : ชุมชนชาวมอญ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อจัดกิจกรรม
ในรายวิชา English for Tourism ให้กับนักศึกษาโดยนาความรู้ งานสร้างสรรค์ วิจัย และนวัตกรรมไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนชาวมอญ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียน
พัฒนาศั กยภาพด้า นทัก ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ทั กษะกระบวนการคิด การวิ เคราะห์แ ละการ
แก้ปัญหา ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
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6. กิจกรรมสารวจบริบทชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลในพื้นที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์
จ.สระแก้ว เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น และจัดทาฐานข้อมูลหมู่บ้าน เพื่อร่วมกัน
ศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เปูาหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย
7. กิจกรรมสารวจบริบทชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลในพื้นที่คลองถ้าตะบัน หมู่ 10 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น และจัดทาฐานข้อมูลหมู่บ้าน เพื่อร่วมกัน
ศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เปูาหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย
ในส่วนของงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ดาเนินการให้บริการวิชาการต่อการพัฒนา
ชุมชนและสังคม โดยมีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ (3.1.2(2)) ประกอบกับนาผลสรุปการ
สารวจความต้องการรับการพัฒนาของครูและบุคลากรทางศึกษา ร่วมกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (3.1.2(4)) แผนยุทธศาสตร์วไลยอลงกรณ์ ระยะ20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
(3.1.2(5)) มาศึกษาประโยชน์ของการให้บริการวิชาการที่เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม และมีการ
ออกแบบการจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคม ได้แก่
1. กิจ กรรมการประชุมเครือข่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ เพื่อรองรับการ ดาเนินการประชุม
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ ให้ดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์
สูงสุด
2. กิจกรรมพัฒนาสื่อต้นแบบนวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ เพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบอ่านออกเขียนได้ให้กับโรงเรียนใน
จังหวัดปทุมธานีและโรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว จานวน 40 โรงเรียน และเพื่อทดลองใช้สื่อต้นแบบให้แก่เด็กนักเรียนที่
อ่านไม่ออกเขียนได้ได้ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
3. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ เพื่อเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching และพัฒนาครูในโรงเรียนที่เข้าร่วม มีวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาการอ่านและการเขียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ MOU
ระหว่างครูในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ในการพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ เพื่อวิจัยและพัฒนาครู เพื่อ
ส่งเสริมให้ครูนาไปพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
4. กิจกรรมการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET เพื่อ เพื่อสร้า ง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ ากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาครูประจาการแบบ
Coaching เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ในโรงเรียนที่เข้าร่วมให้มีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
กระบวนการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา เพื่อสร้างความร่วมมือ MOU ระหว่างครูในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และเพื่อวิจัยและพัฒนาครู เพื่อส่งเสริมให้ครูนาไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
กาเรียน O-NET
5. กิจกรรมการพัฒนาครูด้วยการจัดการเรียนรู้ O-NET คณิตศาสตร์ เพื่อเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-NET ให้กับโรงเรียนในจั งหวัดปทุมธานีและโรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว จานวน 40 โรงเรียน เพื่อ
ทดลองใช้สื่อต้นแบบให้แก่เด็กนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
เอกสารหลักฐาน
3.1.2(1) แผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2562
3.1.2(2) แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2562
3.1.2(3) แผนบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2562
3.1.2(4) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
3.1.2(5) แผนยุทธศาสตร์วไลยอลงกรณ์ ระยะ20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
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 ข้อ 3.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน งานบริการวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ซึ่งเป็นโครงการที่บริการแบบให้เปล่าทั้งสิ้น คือ
1. การดาเนินงานบริการวิชาการของคณะครุศาสตร์ร่วมกับชุมชน
2. การดาเนินงานบริการวิชาการของคณะครุศาสตร์ภายใต้การสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่น และเสริมพลังให้ชุมชนสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
3. การดาเนินงานบริการวิชาการของคณะครุศาสตร์ เพื่ อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้
รองรับการปฏิรูปการศึกษาและสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจาการแบบ coaching
ได้แก่
1.1 กิจกรรมภายใต้การดาเนินงานบริการวิชาการของคณะครุศาสตร์ร่วมกับชุมชน
1.1.1 กิจกรรมภาษาอังกฤษจากห้องเรียนสู่ชุมชน : ชุมชนชาวมอญ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
1.1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
2.1 กิจกรรมภายใต้การดาเนินงานบริการวิชาการของคณะครุศาสตร์เพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น และเสริมพลังให้ชุมชนสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
2.1.1 กิจกรรมบริการวิชาการโรงเรียน ตชด.
2.1.2 กิจกรรม English Camp for English Education Students
2.1.3 กิจกรรมครูวิทย์เพื่อพ่อ และพอเพียง ครั้งที่ 4
2.1.4 กิจกรรมอบรมครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
2.2 กิจกรรมการพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อ
สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ดารงอยูไ่ ด้อย่างยั่งยืน
2 . 2 . 1 กิ จ ก ร ร ม ส า ร ว จ บ ริ บ ท ชุ ม ช นแ ล ะ จั ด ท า ฐ า น ข้ อ มู ล ใ น พื้ น ที่ บ้ า น พ ร ส ว ร ร ค์ ห มู่ 8
ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
2. 2 . 2 กิ จ ก ร ร ม ส าร ว จ บ ริ บท ชุ ม ชนแ ละ จั ด ท า ฐา นข้ อ มู ล ในพื้ นที่ คลอ ง ถ้ า ต ะ บั น ห มู่ 1 0
ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
2.2.3 กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว
2.3 กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
โรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
2.3.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน : สื่อการเรียนเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์
2.3.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน : สื่อการเรียนเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน
2.3.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน : สื่อการเรียนเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนวัดธรรมนาวา
2.3.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน : นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธี การแบบ
เปิดโรงเรียนสังข์อ่าวิทยา
2.3.5 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน : นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบ
เปิดโรงเรียนบ้านคลองขวางบน
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2.3.6 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน : กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้
ภาษาจีนและการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาจีน โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”
2.3.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน : กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้
ภาษาไทยและการจัดกิจกรรมเสริมสร้างด้านการอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนวัดลาดทราย
2.3.8 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน : การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานและปัญหาเป็น
ฐาน (Project Based Learning and Problem Based Learning) โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
2.3.9 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน : กิจกรรมการศึกษาผลการใช้นวัตกรรมออนไลน์
เพื่อส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกลางคลองสิบ
3.1 กิจกรรมภายใต้การดาเนินงานบริการวิชาการของคณะครุศาสตร์ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เกิดการเรียนรู้รองรับการปฏิรูปการศึกษาและสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจาการแบบ coaching
3.1.1 กิจกรรมค่ายจัดการเรียนรู้สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “การจัดฐานการเรียนรู้จากครูสู่
ผู้เรียน”
3.1.2. กิจ กรรมค่ายจัดการเรียนรู้สาหรับครูและบุ คลากรทางการศึกษา เรื่อง ภาษาพาน้องเพลิน: บ้านบุ
กะสัง
3.1.3 กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “การพัฒนา
เทคนิค PLC กับการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้”
3. 1 . 4 พั ฒนา ข้ า ร า ชก าร ครู แ ล ะ บุ คล า ก ร ท า ง ก าร ศึ ก ษ า ก่ อ นแ ต่ ง ตั้ ง ใ ห้ มี แล ะ เ ลื่ อ นเ ป็ น
วิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
3.1.5 กิจกรรมการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ
(Induction Period)
3.1.6 กิจกรรมพัฒนาสื่อต้นแบบนวัตกรรมอ่านออกเขียนได้
3.1.7 กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ อบรมปฏิบัติการ เรื่อง “เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ สร้างได้
ด้วยมือครู” จังหวัดปทุมธานี
3.1.8 กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ อบรมปฏิบัติการ เรื่อง “เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ สร้าง
ได้ด้วยมือครู” จังหวัดสระแก้ว
3.1.9 กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ อบรมปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างสื่อสร้างสรรค์ปั้นเด็กให้อ่าน
ออกเขียนได้”
3.1.10 กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้
3 . 1 . 1 1 กิ จ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ค รู เ พื่ อ เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ นั ก เ รี ย น เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ทางการเรียน (ONET)
เอกสารหลักฐาน
3.1.3(1) แผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
3.1.3(2) แบบสรุปผลการดาเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2562
3.1.3(3) แบบสรุปผลการดาเนินโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2562
3.1.3(4) แผนบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2562
 ข้อ 4.ประเมิน ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริการวิชาการได้มีการประเมินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จากแบบสรุปผลการดาเนิน
โครงการ (กนผ.05) ซึ่งได้จัดทาขึ้นหลังจากการดาเนินโครงการเสร็จสิ้นในระยะเวลาที่กาหนด โดยมีการประเมินผลลัพธ์
ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ ในรูปแบบการประเมิน แบบ 3 มิติ คือ ความรู้ความเข้าใจ

68
ความพึงพอใจ และการนาไปปฏิบัติหลังการได้รับบริการ หลังจากนั้น นาผลการประเมินการบริการวิชาการมาพิจารณา
และเสนอโครงการบริก ารวิ ชาการต่อ คณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลัย ตามล าดับ ขั้นตอน เพื่อ พิ จ ารณาผลการ
ดาเนินงาน และความสาเร็จตามที่กาหนดไว้ในตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ สาหรับใช้ในการกาหนดแผน
ฯ ในปีต่อไป เช่น
1. กิจกรรมภาษาอังกฤษจากห้องเรียนสู่ชุมชน : ชุมชนชาวมอญ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ดาเนินการ
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ วัดศาลาแดงเหนือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 50 คน การ
ประเมินความสาเร็จของโครงการ พบว่า มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 88.4 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 91 และมีการนา
ความรู้ไปใช้ ร้อยละ 89 โดยบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดของแผน
2. กิ จ กรรมพั ฒ นาศั กยภาพทั กษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ข องนั กเรี ยน ดาเนิน การวั นที่ 12
กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 จั งหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 100 คน การประเมิน
ความสาเร็จของโครงการ พบว่า มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 92.50 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 82 และมีการนาไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 78 โดยบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดของแผน
3. กิจ กรรมบริการวิชาการโรงเรียน ตชด. ดาเนินการวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และ 9 มกราคม 2562 ณ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านการบินไทย จังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 160 คน การประเมิน
ความสาเร็จของโครงการ พบว่า มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 88.74 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 91.20 และมีการนาไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 90.17 โดยบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดของแผน
4. กิจกรรม English Camp for English Education Students ดาเนินการวันที่ 5 – 7 มกราคม 2562 ณ
โรงเรียนวัดกลางคลองสิบ จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 48 คน การประเมินความสาเร็จ ของโรงการ
พบว่า มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 94 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 95.4 และมีการนาไปใช้ ร้อยละ 95.2 โดยบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดของแผน
5. กิจกรรมครูวิทย์เพื่อพ่อและพอเพียง ครั้งที่ 4 ดาเนินการวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนวัดธรรม
นาวา ตาบลคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี มีผู้ เข้าร่วมโครงการจานวน 100 คน การประเมินความส าเร็จ ของโครงการ
พบว่า มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 96.8 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 91.8 และมีการนาไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 93 โดย
บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดของแผน
6. กิ จ กรรมอบรมครู โ รงเรี ย นต ารวจตระเวนชายแดน ด าเนิ น การวั น ที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ศูนย์สระแก้ว) จังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน
55 คน การประเมินความสาเร็จของโครงการ พบว่า มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 92.65 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 93.46
และมีการนาไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90.15 โดยบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดของแผน
เอกสารหลักฐาน
3.1.4(1) สรุปผลประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการ คณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
 ข้อ 5.นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริการวิชาการของคณะครุศาสตร์ได้จัดประชุมเพื่อนาผลการประเมินตามข้อ 4 มาประเมินเพื่อ
ปรับปรุงแผนในการพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมในการบริการครั้งต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้ารับ
บริการ นาผลการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้ในแผนและโครงการบริการวิชาการที่ผ่านคณะกรรมการ
ประเมินโครงการระดับคณะแล้ว ในรูปแบบ 3 มิติ มาปรับปรุงแผนในการพัฒนางานบริการวิชาการในครั้งต่อไป ตาม
แนวทางของ PDCA
โดยได้ดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จในระดับแผน ได้แก่
1) ระดับความสาเร็จ ของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบั ติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ ากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เปูาหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจ ของ
มหาวิทยาลัย
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2) ระดับความสาเร็จ ของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ ากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching
จากการจัดกิจกรรมพบว่าบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัด คือ ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่
เป็นพื้นที่เปูาหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย ระดับ 5
และได้ดาเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่
1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือร้อยละของจานวนผู้เข้ารับบริการวิชาการในแต่ละโครงการ
2) ตัวชี้วัดระดับคุณภาพ คือร้อยละความพึงพอใจในการการจัดกิจ กรรมและการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละของ
ความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้รับจากกิจกรรมการบริการวิชาการ และร้อยละของการนาความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการไป
ปฏิบัติใช้จริง
จากการจัดกิจกรรมทุกโครงการพบว่าบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัด คือ ผู้เข้ารับการจัดกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และมีการนาไปปฏิบัติใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ซึ่งปัญหา
อุปสรรคที่พบและข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2562 ได้นามาสรุปและหาแนวทางแก้ไข
ในรูปแบบของแผนการปรับปรุงคุณภาพ (Improvement Plan) ปีงบประมาณ 2562 เพื่อใช้วางแผนในการจัดกิจกรรม
บริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป
เอกสารหลักฐาน
3.1.5(1) แผนการปรับปรุงคุณภาพ (Improvement Plan) ปีงบประมาณ 2563 คณะครุศาสตร์ และศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ข้อ 6.คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ได้ร่วมกับหน่ วยงานต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้
การให้บริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เช่น
1. คณะครุศาสตร์ ร่วมกับสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ในการดาเนินโครงการสร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
ในกิจกรรมสารวจบริบทชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลในพื้นที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ตาบลเขาฉกรรจ์ อาเภอเขาฉกรรจ์
จังหวัดสระแก้ว และพื้นที่คลองถ้าตะบัน หมู่ 10 ตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อดาเนินกิจกรรม
พัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาและต่อยอดให้
มั่งคง และยั่งยืน และเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชน โดยการลงพื้นที่พัฒนาพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ยังได้รับความ
ร่วมมือในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากอาจารย์จุฑามาศ เถียรเวช และอาจารย์ธนัง
ชาญกิจชัญโญ อาจารย์คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. คณะครุศาสตร์ ร่วมกับสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ในการดาเนินโครงการนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสร้ างความตระหนักการเรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ ได้แก่ 1) โครงการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 2) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าปิตุจฉา เจ้าฟูาว
ไ ล ย อ ล ง ก ร ณ์ ฯ 3 ) โ ค ร ง ก า ร เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว ( รั ช ก า ล ที่ 1 0 ) แ ล ะ
4) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
การให้บริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น
1. คณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็น
พี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน โดยมีโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ
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2559 คือ โรงเรียนสังข์อ่าวิ ทยา และโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่ อเนื่องตั้งแต่ปี งบประมาณ 2560 ได้แก่ 1)
โรงเรียนวัดพืชนิมิต 2) โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 3) โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บารุง 4) โรงเรียนบางชวดอนุส รณ์ 5)
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 6) โรงเรียนวัดธรรมนาวา และ 7) โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1" 8) โรงเรียนสังข์
อ่าวิทยา 9) โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนการบิ นไทย 10) โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านน้าอ้อม และ 11)
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านทุงกบินทร์ และในปีงบประมาณ 2561 มีจานวนโรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาภาค
กลางตอนบนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีก 2 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนวัดลาดทราย 2) โรงเรียนบ้านคลองขวางบน และ
ได้ดาเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2562 โดยจานวนโรงเรียนเครือข่ายทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบางชวด
อนุสรณ์ 2) โรงเรียนวัดลาดทราย 3) โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 4) โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 5) โรงเรียนสังข์
อ่าวิทยา และ 6) โรงเรียนบ้านคลองขวางบน ซึ่งมีกระบวนการในการดาเนินกิจกรรม เริ่มจากการสารวจความต้องการ
รับการพัฒนาของครูและผู้บริหารสถานศึกษา ในด้านการจัดการเรียนการสอนให้ได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร และนักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ จนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้น ระยะเวลาในการดาเนินโครงการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 แบ่งออกเป็น 3 ระยะภายหลัง
จากได้ผลการสารวจ โดยเริ่มจากการดาเนินการจัดการกิจกรรม ติดตามผล และสรุปผลการดาเนินงาน
2. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการดาเนินกิจกรรมอบรมครูโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน ประจาปีการศึกษา 2561 ให้แก่ครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สังกัด กองกากับการตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 12 จังหวัดสระแก้ว ในสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้ครูโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนได้รับความรู้ ในเรื่องการผลิตสื่อการสอน และเทคนิคการสอน
โดยการนาทักษะความรู้ และหลักกระบวนการคิดไปประยุกต์ใช้ในการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษา และชั้นปฐมวัย ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการ
อุด มศึก ษา และสถาบั นฝุ า ยผลิ ตนั ก ศึก ษาครู อีก 9 แห่ง ได้ แ ก่ 1. มหาวิ ทยาลัย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ท ยาลั ย 2.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 6. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 7. สถาบันการพลศึกษา วิทยา
เขตอ่า งทอง 8. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิล ป์ วิทยาลัยนาฏศิล ป์ล พบุรี 9. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิล ป์ วิทยาลัยนาฏศิล ป์
อ่างทอง และร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้ครูในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี
สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง ในการดาเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ระยะเข้าสู่วิชาชีพ
(induction Period) เพื่อพัฒนาครูให้มีคุณภาพทั้งด้ านความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ มีบทบาทและมีส่วน
ร่วมพัฒนาสถานศึกษาและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ เขต 2 ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาในเด็กนักเรียนที่อ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้ โดยการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและประสานงานโรงเรียน และนารายชื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนที่อ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้มาเป็นฐานข้อมูล เพื่อร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนกรณีดังกล่าว โดยการ
ดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ในโรงเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนจากข้อมูลสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทั้ง 2 จังหวัด จากกิจกรรมดังกล่าวทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเล็งถึงความสาคัญในการพัฒนาคะแ นน O-Net จึงมีการ

ประสานงานและข้อความร่วมมือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ เขต 2 และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ เขต 2 ในการร่วมมือเพื่อจัดกิจกรรมสร้างชุดฝึก
ทักษะทางด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์สาหรับการพัฒนาคะแนน O-Net ใน
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โรงเรียนที่มีคะแนนO-Net ต่า โดยจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างชุดฝึกทักษะ และแผนการดาเนินงานร่วมกัน
อย่างเป็นรูปธรรม
5. ศูนย์ศึ กษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึ กษา คณะครุศ าสตร์ มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง คือ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ เขต 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต
2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ เขต 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1 และ เขต 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และ เขต 2 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และเขต 7 เป็นต้น จัดโครงการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ หลักสูตร
การพัฒ นาข้า ราชการและบุค ลากรทางการศึ กษาก่อ นแต่ง ตั้ง ให้ มีและเลื่อ นเป็น วิทยฐานะชานาญการพิ เศษ เพื่ อ
ดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
เอกสารหลักฐาน
3.1.6(1) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
3.1.6(2) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน ที่ 2891/2561 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
3.1.6(3) หนังสือออก ที่ ศธ 0551.02/ว718 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออก
เขียนได้ อบรมปฏิบัติการ เรื่อง “เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ สร้างได้ด้วยมือครู” ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561
3.1.6(4) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างชุดฝึกทักษะทางด้านภาษาวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์
และวิชาภาษาอังกฤษ สาหรับการพัฒนาคะแนน O-NET
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561

ผลการดาเนินงาน

6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
5.00 คะแนน

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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จุดแข็ง
1. มีเครือข่า ยครู บุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียน
ที่เข้มแข็ง ที่สามารถพัฒนาการให้บริการวิชาการ และ
การประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการ
ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
2. มีบุคลากรอาจารย์ที่มีความรู้ ความชานาญ และมี
ประสบการณ์ในการดาเนินกิจกรรมบริการวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. สร้างเครือข่ายครู บุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนมากขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ด้านการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรอาจารย์ ได้รับการ
อบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้และประสบการณ์ ที่จะสามารถ
พั ฒ นาให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการด าเนิ น กิ จ กรรมที่ มี
ประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น

3. มีฐานข้อมูล (Database) สถานศึกษาต่างๆ ที่เข้าถึง 3. พัฒนาฐานข้อมูลให้เป็นระบบ (Database System) ที่
ข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ
มีความเสถียร และสามารถใช้งานแบบออนไลน์ร่วมกันกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก
4. มีการสร้า งเครือข่ายกับสถานศึกษาต่างๆ เพื่อเป็น 4. สร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและเกิด
แหล่งงานของนักศึกษา และประชาสัมพันธ์การบริการ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันนาไปสู่ความยั่งยืนในการ
วิชาการแบบมีรายได้เพื่อสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย
บริการวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. อาจารย์ และบุคลากรอีกหลายท่านเป็นผู้มีความรู้ 1. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
ความเชี่ ย วชาญ แต่ ข าดประสบการณ์ ใ นการด าเนิ น ให้ดาเนินกิจ กรรมร่วมกั บหน่ว ยงานอื่นๆทั้ งภายในและ
กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้
และประสบการณ์อันจะนามาสู่การพัฒนาตนเอง หลักสูตร
และกิจกรรมการบริการวิชาการที่สามารถบูรณาการเพื่อ
นามาใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัย รวมทั้งพั ฒนาตาแหน่ง ทางวิชาการของอาจารย์ใ ห้
เพิ่มมากขึ้น
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
1. ในการอบรมแต่ละหลักสูตร ได้เชิญวิทยากรทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ทาให้ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้ที่หลากหลาย
2. มีการจัดโครงการบางโครงการอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี ทาให้มีการต่อยอดความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
3. ผู้เข้าอบรมสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานได้ทุกเรื่อง ทั้งทางเบอร์โทรศัพท์ Social media และสื่อ
สังคมอื่นๆ ทาให้สามารถดาเนินงานได้อย่างเบ็ดเสร็จในที่เดียว ทาให้ได้รับความสะดวกในการประสานงาน
4. มีการสร้างเครือข่ายระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายทั้ง
ก่อนและหลังการอบรม เช่น การตรวจเยี่ยมติดตาม การส่งภาพถ่ายบรรยากาศการอบรม หรือรายงานสรุปผลการ
อบรมต่างๆ รวมถึงการส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนไปยังโรงเรียนที่ได้รับการบริการวิชาการ เพื่อเป็นการพัฒนาการ
สร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผูก้ ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์นันทิยา รักตประจิต

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขา
นายกิตติภัค สุดสะกรี
โทรศัพท์ : 02-5293099
โทรศัพท์ : 02-5293099
E-mail : education@vru.ac.th
E-mail : education@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562)
ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินการจัดกิจกรรมด้านทานุบารุงศิล ปวัฒนธรรม โดยมีการ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและกาหนดหน้าที่ในการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในแต่ละกิจ กรรม โดยเน้นให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตั้งแต่การวางแผนการดาเนินงาน การดาเนินงาน การประเมินผล และการปรับปรุง
แผน โดยในปีการศึกษา 2561 ได้ดาเนินการจัดทาแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
1. แต่งตั้งอาจารย์ทุกหลักสูตรเป็นคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ประจาปี 2561
2. แต่งตั้งอาจารย์ทุกหลักสูตรเป็นคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม ประจาปี 2561
3. แต่งตั้งนักศึกษาทุกหลักสูตรที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ประจาปี 2561
4. จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2561 เมื่อ 3 กันยายน 2561 โดยมีอาจารย์และนักศึกษา
ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทาแผนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาและงานศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมรักษาและสืบสานประเพณีอันดี
งาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติให้คงอยู่สืบไป (เอกสาร 4.1.1(1)
เอกสารหลักฐาน
4.1.1(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์
 ข้อ 2.จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการดาเนินงานด้าน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและกาหนดตัวบ่งชี้ วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน โดยดาเนินการ ดังนี้(เอกสาร 4.1.2(1) 4.1.2(2)
1. กาหนดวัต ถุประสงค์ โครงการแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่ อให้ส ามารถดาเนินการได้ตามแผน และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. กาหนดตัวบ่งชี้ของโครงการเพื่อให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่ กาหนด โดยในแต่ละโครงการมีรายละเอียดดังนี้
โครงการ
1 โครงการบริหารจัดการ
งานส่งเสริมศาสนา ทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วดั
ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานบริหารจัดการงาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับ 5
ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานบริหารจัดการงาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ

กิจกรรม
กิจกรรม 1. วันไหว้ครู
การศึกษา 2562)

ปี

งบประมาณ
งบแผ่นดิน
งบดาเนินงาน 10,000 บาท
รวม 10,000 บาท

กิจกรรม 2. มุ ทิตาจิ ตแก่ อาจารย์ ผู้ ● งบแผ่นดิน
เกษียณอายุ
งบดาเนินงาน 5,000 บาท
รวม 5,000 บาท
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับ 5
ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานบริหารจัดการงาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับ 5
ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานบริหารจัดการงาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับ 5
ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานบริหารจัดการงาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับ 5

กิจกรรม 3 ทาบุญ
คณะครุศาสตร์ ประจาปี 2562

งบแผ่นดิน
งบดาเนินงาน 25,000 บาท
รวม 25,000 บาท

กิจกรรม 4 ครุศาสตร์ รวมใจ สืบทอด ● งบแผ่นดิน
ประเพณีไทย รดน้าขอพรผู้ใหญ่
งบดาเนินงาน 15,000 บาท
รวม 15,000 บาท
กิจกรรม 5 สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทงสู่อาเซียน

● งบแผ่นดิน
งบรายจ่ายอื่น 50,000 บาท
รวม 50,000 บาท

เอกสารหลักฐาน
4.1.2(1) แผนปฏิบัติงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1.2(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2561
4.1.2(3) สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทุกกิจกรรม
 ข้อ 3.กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ได้มีการกากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตามตัวชี้วัดและค่า
เปูา หมายที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยให้คณะกรรมการ ทานุบารุงศิล ปวัฒนธรรม
รายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมตามไตรมาสทุกไตรมาส (เอกสาร 4.1.3(1) 4.1.3(2) 4.1.3(3)
คณะได้มอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการ ทาหน้า ที่ดาเนินกิจกรรมโดยมีอาจารย์ที่รับผิดชอบกากับติดตามการ
ดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการที่กาหนดไว้โดยมีเปูาหมายในการส่งเสริ มการอนุรักษ์ สืบ
สานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณชน โดยนาเสนอแผนการดาเนินงานและสรุปผลการดาเนินงานต่อที่ประชุม
กรรมการและคณะกรรมการบริหารคณะตามลาดับ
เอกสารหลักฐาน
4.1.3(1) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561
4.1.3(2) รายงานผลการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตามไตรมาส
4.1.3(3) ตารางสรุปผลการทบทวนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561
 ข้อ 4.ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัด ความสาเร็จตามวัต ถุป ระสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์มีการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ประชุมหัวหน้าโครงการเพื่อติดตามผลการดาเนินโครงการทุกโครงการตามไตรมาส (เอกสาร 4.1.4 (1)
2. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้แบบประเมินความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ แผนด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (เอกสาร 4.1.4 (2)
3. สรุ ป ผลการประเมิ น ความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ทุ ก กิ จ กรรมบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ (เอกสาร 4.1.4 (3)
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม 1. วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562)
กิจกรรม 2. มุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุ

ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
นักศึกษาทุกคนตระหนักถึงความสาคัญของคาว่าครู และระลึกถึง
พระคุณของครู
นักศึกษาตระหนัก และระลึกถึงพระคุณของครู
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กิจกรรม 3 ทาบุญ
คณะครุศาสตร์ ประจาปี 2562
กิจกรรม 4 ครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้าขอพรผู้ใหญ่
กิจกรรม 5 สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทงสู่อาเซียน

นักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดกิจกรรมวันสาคัญของผู้ที่อยู่ใน
วิชาชีพครู
รักษาและสืบสานประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติ
ให้คงอยู่สืบไป
รักษาและสืบสานประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติ
ให้คงอยู่สืบไป เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

เอกสารหลักฐาน
4.1.4 (1) รายงานการประชุม
4.1.4 (2) แบบประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1.4 (3) สรุ ปผลการประเมิ น ความส าเร็จ ตามตัว บ่ง ชี้ ที่วั ดความส าเร็ จ ตามวั ต ถุป ระสงค์ ของแผนด้ านท านุ บารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
 ข้อ 5.นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนและปรับปรุงการจัดกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ไป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการกิ จการนักศึกษา จากการ
ประเมินพบว่ามีกิจกรรมที่ซ้าซ้อนกัน และมีการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมต่อเนื่องกัน นักศึกษาขาดความเข้าใจในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง จานวนผู้เข้าร่วมโครงการในชั้นปี 2-4 เข้าร่วมน้อยซึ่งอาจเกิดจากเป็นช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เช่น
โครงการครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณี รดน้าขอพรผู้ใหญ่ ดังนั้นจึงควรปรับช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมให้มีความ
เหมาะสมเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจ กรรมโดยพร้อมเพรียงกัน และบางกิจ กรรมมีงบประมาณในการดาเนินงานไม่
เพียงพอ เช่น กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 จึงได้มีการจัดงบประมาณเพิ่มและกระตุ้นให้นักศึกษาทาพานโดยใช้
วัสดุเหลือใช้อย่างสร้างสรรค์เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นโครงการที่ดีสาหรับนักศึกษา ทางคณะจึงเห็นว่าควรมีโครงการต่อเนื่อง
ต่อไปเพื่อเป็นการเน้นให้เห็นถึงความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมต่อไป
เอกสารหลักฐาน
4.1.5 (1) สรุปผลการดาเนินกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
4.1.5 (2) บันทึกการประชุม
 ข้อ 6.เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์มีการเผยแพร่กิจกรรม การบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน เป็นไปตาม
นโยบายของคณะ ที่ให้มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในลักษณะที่เป็นวิถีชีวิต ได้แก่
ประเพณีไทยในวาระต่างๆที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทย สอดแทรกวัฒนธรรม เพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียนเข้ามา
ผสมผสาน เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมนานาชาติที่อาจมีความคล้ายและความแตกต่างกัน
โดยหวังว่าความเข้าใจความแตกต่างกันจะนามาซึ่งการยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข การถ่ายทอดสืบ
สานศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่นักศึกษานั้น คณะครุศาสตร์ใช้กลยุทธ์ของการให้นั กศึกษามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
โครงการหรือกิจกรรมโดยมีการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
1.บูรณาการและสอดแทรกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้าไปในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆตาม
ความเหมาะสม เช่น รายวิชานาฏลีลาสาหรับเด็กปฐมวัย ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิชาวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ของ
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป และนักศึกษานาผลงานไปจัดกิจกรรมเผยแพร่ ณ โรงเรียนเครือข่าย
2.จัดตั้งชมรมศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาแคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชากา รศึกษา
ปฐมวัย สาขาคณิตศาสตร์ เป็นต้น การจัดโครงการและกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงาม
เผยแพร่กิจกรรม ไปสู่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและสาธารณชน โดยใช้พื้นที่ลานวัฒนธรรมของคณะครุศาสตร์เพื่อ
การจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมและใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของคณะ
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ครุศาสตร์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและบริการด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอ เช่นการทาบุญตักบาตรใน
วันสาคัญของมหาวิทยาลัย ของจังหวัดและของชาติ
4. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม บริการและเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนและจังหวัดปทุมธานี เช่น ประเพณี
แห่เทียนพรรษา ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง
5. ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ นางสาวพรทิพย์
วิเศษสิงห์ เข้าร่วมกับคณะอื่ นๆเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิล ปวัฒนธรรมโดยปี 2561เดินทางไปเผยแพร่ ที่ประเทศ
เวียดนาม
6. นักศึกษาสาขาภาษาจีนชั้นปีที่ 3 ที่ไปเรียนที่ประเทศจีน 1 เดือน ก่อนการเดินทางกลับได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ไทยที่ประเทศจีน
7. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ sea teacher ก่อนการเดินทางกลับได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ประเทศ
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ในวันที่สาเร็จการศึกษา (เอกสาร 4.1.6(1) 4.1.6(2) 4.1.6(3)
คณะครุศาสตร์มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ได้แก่
1. วันที่ 8 สิงหาคม 2561 บายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2561
2. วันที่ 12 สิงหาคม 2561 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ร่วมกับสานักศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัย
3. วันที่ 13 กันยายน 2561 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2561
4. วันที่ 7 กันยายน 2561 การแสดงวันมุฑิตาจิตอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจาปีการศึกษา 2561
5. วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และอาเซียน ในงานลอยกระทงของมหาวิทยาลัย
และการประกวดกระทงของนักศึกษาสาขาภาษาไทย
6. วันที่ 5 ธันวาคม 2561 งานวันพ่อแห่งชาติ
7. วันที่ 16 มกราคม 2562 ทาบุญปีใหม่คณะครุศาสตร์ และงานกตัญญูครูในดวงใจ ประจาปี 2561
8. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 งานวางพวงมาลาเจ้าฟูาวไลยอลงกรณ์
9. วันที่ 16 มีนาคม 2562 งานแสดงวัฒนธรรมไทยในขบวนพาเหรดงานกีฬาเจ้าเกมส์
10. วันที่ 24 เมษายน 2562 งานประเพณีสงกรานต์ ครุศาสตร์รวมใจสืบทอดประเพณีไทยรดน้าขอพร
11. วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดปัญญานันทาราม
12. วันที่ 20 มิถุนายน 2562 บายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2562
13. วันที่ 29 มิถุนายน 2562 งานทอดผ้าปุาการศึกษา
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2562
เอกสารหลักฐาน
4.1.6(1) เว็บไซด์สานักศิลปวัฒนธรรม http://www.vru.ac.th/index.htm , http://202.29.39.19/culture/
4.1.6(2) เว็บไซด์คณะครุศาสตร์
4.1.6(3) ภาพถ่ายกิจกรรม
4.1.6(4) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงสู่อาเซียน วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4.1.6(5) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ วันที่ 13 กันยายน 2561 ณ
อาคาร 80 ปี ชั้น 2
4.1.6(6) รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ วันที่ 15 กันยายน 2560
4.1.6(7) รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมทาบุญคณะครุศาสตร์ วันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุ
ศาสตร์
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4.1.6(8) รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทยรดน้าขอพรผู้ใหญ่ วันที่ 24 เมษายน
2562 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561

ผลการดาเนินงาน

6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.คณะครุศาสตร์ มีจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ 1.การนานักศึกษาทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่
ของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและชุมชน ร่วมกิจกรรม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมภายนอกควรเพิ่ ม ให้ ม ากขึ้ นและทุ ก
ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสม่าเสมอ หลักสูตรควรสนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกิจกรรม
และต่อเนื่อง
2.คณะครุ ศ าสตร์ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
รับผิดชอบและประสานการทางานกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มีห้องปฏิบัติการ และลานวัฒนธรรม
ส่งเสริมกิจ กรรมด้านศิล ปะและวัฒนธรรมให้นักศึกษาได้
แสดงออกตามความสามารถอย่างเหมาะสม
3.คณะครุศาสตร์มีคณะกรรมการกิจการนักศึกษา นักศึกษา
ชมรมศิ ล ปวั ฒ นธรรมและนั ก ศึ ก ษาชมรมพุ ท ธศาสตร์
ช่วยงานกิจกรรมของคณะและของมหาวิทยาลัย
4.คณะครุศาสตร์มีก ารบูรณาการงานด้านบารุงศิลปะและ
วั ฒ นธรรมกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนและกิ จ กรรม
นักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.สร้ า งมาตรฐานด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของคณะครุ 1. คณะควรหาแนวทางร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อกาหนด
ศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
หรือสร้างมาตรฐานด้านศิล ปะและวัฒนธรรมของคณะ
ครุศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ผูก้ ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.พนิดา ชาตยภา

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
นางสาวสายพิน ทาทอง
นางสมฤดี คัชมาตย์
นายล้อมพงค์ บริรักษ์
โทรศัพท์ : 02-5293099
โทรศัพท์ : 02-5293099
E-mail : education@vru.ac.th
E-mail : education@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : เกณฑ์ข้อ 1, 2 และ ข้อ 6 : ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
เกณฑ์ข้อ 3, 4, 5 และ ข้อ 7 : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม
2562)
ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
และเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติงาน ในปีการศึกษา 2561
ตลอดจนการพัฒนาคณะให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจั ดการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และบุคลากร ให้มีความสอดคล้อง
สัมพันธ์กัน
2) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกากับ ดูแล ควบคุมและติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามเปูาประสงค์
และโครงการที่กาหนดไว้
3) เพื่อให้เกิดกระบวนการดาเนินกิจกรรมตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ
กระบวนการพัฒนางานตามวงจร P-D-C-A
การจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของคณะครุศาสตร์ มาจากการรวบรวมข้อมูล
สถานการณ์ภายในและภายนอกของคณะ มาทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อกาหนดกลยุทธ์ และกิจ กรรมที่
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยคานึงถึงเอกลักษณ์ของคณะ ที่มุ่งเน้นการผลิต
และพัฒนาครู รวมทั้งการหล่อหลอมบัณฑิตของคณะให้มีคุณภาพทั้งด้านการเรียนและ การปฏิบัติตน ตามอัต
ลักษณ์ที่ว่า “แต่งกายดี มีความเป็นครู รู้พัฒนา จิตอาสาท้องถิ่น ” ซึ่งจะมีการเพิ่มกลยุทธ์และกิจ กรรมที่มีความ
สอดคล้องกับคณะครุศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 5.1.1(1))
คณะครุศาสตร์ ได้นาข้อมูลที่ได้จากการจัดทาแผนกลยุทธ์ พัฒนาไปสู่การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ (เอกสารหมายเลข 5.1.1(2)) เพื่อควบคุมแผนกลยุทธ์ทาง
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การเงิน และแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลา ให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ และเปูาหมายของแผนกลยุทธ์ โดยใช้ข้อมูล
การจัดสรรงบประมาณของปี 2561 เป็ นฐานในการคานวณการประมาณการแนวโน้มของรายรั บ -รายจ่า ย ใน
ปีงบประมาณ 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเงินรายได้ของคณะครุศาสตร์ ตลอดจนเป็นเครื่องมือใน
การจัดทาคาของบประมาณประจาปีในปีงบประมาณต่อไป
คณะครุศาสตร์ ได้วางกระบวนการการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการบนพื้นฐานของการมี ส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกระดับ โดยจัดโครงการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2562 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 (เอกสารหมายเลข 5.1.1(3)-(6)) โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการควบคุม กากับ
ติดตามผลการดาเนินงานตามแผน ในการดาเนินงานจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จะมีการติดตามและรายงานสรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การอย่างต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมประชุมจะมีการให้ข้อเสนอแนะและแนวทาง การดาเนินงานให้บรรลุเปูาหมาย เพื่อให้ผล
การดาเนินงานของตัวชี้วัดเกิดผลสาเร็จตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 5.1.1(7)) และรายงานต่อ
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.1.1(8))
เอกสารหลักฐาน
5.1.1(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทาแผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์ ที่ 218/2561
ลงวัน 6 มิถุนายน 2561
5.1.1(2) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ ที่ 287/2561 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
5.1.1(3) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561
ที่ 229/2561 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561
5.1.1(4) รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการทบทวนและจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 15 มิถุนายน 2561
5.1.1 (5) แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560 - 2564
5.1.1 (6) แผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2562
5.1.1(7) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 16 มกราคม 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 27 มีนาคม 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 24 เมษายน 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 17 มิถุนายน 2562
5.1.1(8) รายงานผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2562 และระบบรายงานการ
ติดตามผลการดาเนินโครงการและงบประมาณ VRU Projects
 ข้อ 2.ด าเนิน การวิเคราะห์ข้อ มูลทางการเงิน ที่ป ระกอบไปด้วยต้น ทุ นต่อ หน่วยในแต่ละหลัก สูต ร สัด ส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
ผลการดาเนินงาน
คณะครุ ศ าสตร์ ไ ด้ มี ก ารจั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ท รั พ ยากรที่ ต้ อ งการใช้
คณะครุศาสตร์ เลขที่ 471/2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 (5.1.2 (1)) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน และ
จัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ เลขที่450/2560 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 (5.1.2 (2)) จัดทาคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 เลขที่ 1920/2561 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 (5.1.2 (3))
และจั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารการเงิ น และงบประมาณ คณะครุ ศ าสตร์ ปี ง บประมาณ 2561
เลขที่ 243/2560 วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 (5.1.2 (4)) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทาแผน
กลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น คณะครุ ศ าสตร์ ประจ าปี ง บประมาณ 2561 เลขที่ 472/2560 วั น ที่ 21 ธั น วาคม 2560
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(5.1.2 (5)) และรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560
ได้มีการทบทวนและจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ ตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์ และงบประมาณที่
ได้รับ จานวนเงิน 7,626,700 บาท และมีแนวทางในการจัดสรร ดังนี้ แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมพิเศษของ 3 หลักสูตร
คือคณิตศาสตร์ (หลักสู ตรภาษาอังกฤษ) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสู ตรภาษาอังกฤษ) และภาษาจีน รวมเป็นเงิ น
2,648,200 บาท ที่เหลือ 4,978,500 คณะจัดสรรให้กับหลักสูตรและบริหารจัดการคณะตลอดจนใช้เกี่ยวกับวัส ดุ
การศึกษา การจัดสรรงบประมาณลงโครงการจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของโครงการ โดยเน้นความ
ประหยัด ถูกต้อง โปร่งใส และการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคณบดีให้แนวทางในการดาเนินงาน
จัดทาแผนปฏิบัติการ ดังนี้
1) โครงการ/กิจ กรรมที่ตอบตัวชี้วัดควรทาแล้ วตอบได้หลายตัวชี้วัด หรือการจัดร่วมกันระหว่างหลักสูตร
หรือคณะจัดและให้หลักสูตรเข้ามามีส่วนร่วม
2) ดูโครงการย้อนหลัง 2 ปี โครงการใดที่ไม่ได้ดาเนินการให้ยกเลิก
3) ใช้งบประมาณน้อยแต่ได้ผลสาเร็จที่คุ้มค่า
4) การควบคุมให้นักศึกษาใช้วัสดุในการฝึกอย่างคุ้มค่า (5.1.2 (6))
คณะครุ ศ าสตร์ ไ ด้ รั บ งบประมาณจั ด สรรประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวนเงิ น 7,626,700 บาท
และได้รับจัดสรรเพิ่ม 182,799 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,809,499 บาท (5.1.2 (7)) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การประจาปี 2561 แยกตามพันธกิจของ คณะครุศาสตร์ (5.1.2 (8)) คณะครุศาสตร์จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 เลขที่ 473/2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560
(5.1.2 (9)) จัดทารายงานใช้งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน , รอบ 12 เดือน และรายงาน
ความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน ,
รอบ 12 เดื อ น (5.1.2 (10)) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารการเงิ น และงบประมาณ 2561
ประชุ มครั้ง ที่ 1/2561 วั นที่ 18 เมษายน 2561 เพื่ อติ ดตามการใช้เ งิน และการด าเนิน งานตามแผนปฏิบั ติก าร
ปี 2561 การดาเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (1 ตุล าคม 2560 – 31 มีนาคม
2561) งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรประกอบด้ ว ยงบประมาณแผ่ น ดิ น , งบ บ.กศ. และ งบ กศ.ปช. รวมทั้ ง สิ้ น
7,626,700 บาท ได้รบั จัดสรรเพิ่ม 182,799 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิ้น 7,809,499 บาท ได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรม
เบิกจ่ายไปแล้ว 1,394,621.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.86% ยอดคงเหลือทั้งสิ้น 6,414,877.38 บาท และรายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน กาหนดกิจกรรมไว้
66 กิจกรรม ดาเนินการแล้ว 61 กิจกรรม ขยายเวลาในการดาเนินโครงการ 4 กิจกรรม และยังไม่ได้ดาเนินการ 1
กิจ กรรม ตามประเด็น ยุทธศาสตร์ทั้ ง 5 ยุทธศาสตร์ , รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ
งบประมาณ 2561 ประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 การดาเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตร
มาสที่ 4 รอบ 12 เดือน(1 ตุล าคม 2560–30 กันยายน 2561) ได้ดาเนิน โครงการ/กิจ กรรมเบิ กจ่ายไปแล้ ว
7,580,726.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.70% ยอดคงเหลือทั้งสิ้น 228,772.37 บาท และรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 มีกิจกรรมทั้งหมด 121 กิจกรรม สรุปผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ มีกิจกรรมทั้งหมด
117 กิจกรรม ยังไม่ได้ดาเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมสาน
สัมพันธ์พัฒนาทักษะทางด้านสังคมและภาษาอังกฤษ เนื่องจากได้มีการดาเนินการร่วมกับโครงการคณะต่างๆ ที่มีการ
ดาเนินโครงการ/กิจ กรรมเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน 2. กิจกรรมงานวิจัยสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากได้มีการจัดกิจกรรมร่วมนาเสนองานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวิชาการได้ดาเนินการแล้วโดยไม่ใช้งบประมาณ 3. กิจกรรมงานวิชาการโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน เนื่องจากได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริ การวิชาการโดยไม่ใช้
งบประมาณ และ4. กิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู เนื่องจากได้มีการดาเนินกิจกรรมการให้บริการ
วิชาการ และสร้างชุมชนการเรียนรู้แบบ PLC ซึ่งจะไม่ได้ทับซ้อนกันตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
(5.1.2 (11))
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต
คณะมีการกาหนดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม คุณลักษณะ ความรู้ ทักษะวิชาชีพและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และบรรลุเปูาหมายของมหาวิทยาลัยโดยมีการวางแผนงานโครงการ
จาแนกดังนี้ จานวน 6 โครงการ และกิจกรรม 70 กิจกรรม และจัดสรรเงินงบประมาณ จานวน 4,332,783.31 บาท
จ าแนกเป็ น งบแผ่ น ดิ น จ านวน 549,517.55 บาท และงบเงิ น รายได้ จ านวน 3,783,265.76 บาท รวมทั้ งสิ้ น
4,332,783.31 บาท ได้แก่โครงการดังต่อไปนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะได้มีการดาเนินโครงการตามและกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่
1 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณไปแล้ว จานวน 6 โครงการ และดาเนินกิจกรรม 69 กิจกรรม ไม่ได้ดาเนินงานโครงการ โครงการ และไม่ได้ดาเนินกิจกรรม 1 กิจกรรม ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,238,900.54 บาท อาทิเช่น โครงการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาต่อ โครงการส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการทางานสู่ประชาคมอาเซียน+3+I โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรีย นรู้
จากการปฏิบัติผ่านการทางานร่วมกับชุมชน โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาสากล โครงการสร้างเครือข่าย
ในรูปแบบประชารัฐภายในประเทศ
ตารางที่ 1. สรุปความสาเร็จของตัวบ่งชี้และการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
รายการ

จานวนโครงการ/กิจกรรม

จานวน
ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม

จานวนงบประมาณ

แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามแผน
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดและการใช้
งบประมาณ

6/70
6/69
100/98.58

8/140
8/139
100/99.29

4,332,783.31
4,238,900.54
97.83

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
คณะมี ก ารกาหนดโครงการเพื่ อพั ฒ นาทรั พ ยากรสนั บสนุ น การศึก ษา วิ จั ย การบริ การวิ ช าการ
การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และพัฒนาอาจารย์ล ะ
บุค ลากรมือ อาชี พ ซึ่ งสามารถนาไปใช้ป ระโยชน์ใ นเชิ งเศรษฐกิ จ สั งคม สิ่ง แวดล้อ ม และบรรลุเ ปู าหมายของ
มหาวิทยาลัยโดยมีการวางแผนงานโครงการ จาแนกดังนี้ จานวน 2 โครงการ และกิจกรรม 3 กิจกรรม และจัดสรรเงิน
งบประมาณ จ านวน 6,646.00บาท จ าแนกเป็ น งบแผ่ น ดิ น จ านวน - บาท และงบเงิ น รายได้ จ านวน
6,646.00 บาท รวมทั้งสิ้น 6,646.00 บาท ได้แก่โครงการดังต่อไปนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะได้มีการดาเนินโครงการตามและกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณไปแล้ว จานวน 2 โครงการ และดาเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม ไม่ได้ดาเนินงานโครงการ โครงการ และไม่ได้ดาเนินกิจกรรม 1 กิจกรรม ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 6,646.00 บาท อาทิเช่น โครงการส่งเสริม
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งฯ โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
ตารางที่ 2. สรุปความสาเร็จของตัวบ่งชี้และการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
รายการ
แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามแผน
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดและการใช้
งบประมาณ

จานวนโครงการ/
กิจกรรม
2/3
2/2
100/66.67

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

จานวน
ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม
3/3
2/2
66.67/66.67

จานวนงบประมาณ
6,646.00
6,646.00
100.00
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คณะมีการกาหนดโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการและระบบ
นิเวศชานเมือง เพื่อให้ชุมชน ท้องถิ่นมีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง
ยั่งยืน และทานุบารุง เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชนในประชาคมอาเซียนในด้านแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และบรรลุเปูาหมายของมหาวิทยาลัยโดยมีการ
วางแผนงานโครงการ จาแนกดังนี้ จานวน 4 โครงการ และกิจกรรม 15 กิจกรรม และจัดสรรเงินงบประมาณ จานวน
379,098.00 บาท จาแนกเป็นงบแผ่นดิน จานวน 261,799.00 บาท และงบเงินรายได้ จานวน 117,299.00 บาท รวม
ทั้งสิ้น 379,098.00 บาท ได้แก่โครงการดังต่อไปนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะได้มีการดาเนินโครงการตามและกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่
3 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณไปแล้ว 4 โครงการ และดาเนินกิจกรรม 13 กิจกรรม ไม่ได้ดาเนินงานโครงการ - โครงการ
และไม่ได้ดาเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 316,389.07 บาท อาทิเช่น โครงการสร้างเครือ ข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญญาหาชุมชนฯ โครงการพัฒนาจิตอาสาให้กับนักศึกษา
ในการ
ดาเนิน การฯ โครงการบริ ห ารศู นย์ เ รี ยนรู้ ตามแนวพระราชด าริแ ละหลั กปรั ช ญาของ คก.พอเพี ยง โครงการจั ด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ตารางที่ 3. สรุปความสาเร็จของตัวบ่งชี้และการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
รายการ
แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามแผน
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดและการใช้
งบประมาณ

จานวนโครงการ/
กิจกรรม
4/15
4/13
100/86.67

จานวน
ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม
6/50
6/42
100/84.00

จานวนงบประมาณ
379,098.00
316,389.07
83.46

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ
คณะมีการกาหนดโครงการบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรมไทย กาหนดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการบูรณาการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และโครงการด้านเครือข่ายและจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในต่างประเทศ เพื่อให้นั กศึกษา
บัณฑิต และบุคลากรในท้องถิ่นแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น ของชาติ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการดาเนินชีวิต ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่สู่ประชาคมอาเซียนและบรรลุเปูาหมายของมหาวิทยาลั ย โดยมีการวางแผนงาน โครงการ จ าแนกดังนี้
โครงการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จานวน 1 โครงการ และกิจกรรม 9 กิจกรรม และจัดสรรเงินงบประมาณ
จานวน 193,040.00 บาท จาแนกเป็นงบแผ่นดิน จานวน 74,430.00บาท และงบเงินรายได้ จานวน 118,610.00
บาท รวมทั้งสิ้น 193,040.00 บาท ได้แก่โครงการดังต่อไปนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะได้มีการดาเนินโครงการตามและกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่
4 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณไปแล้ว จานวน 1 โครงการ และดาเนินกิจกรรม 9 กิจกรรม ไม่ได้ดาเนินงานโครงการ โครงการ และไม่ได้ดาเนินกิจกรรม - กิจกรรม ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 183,489.24 บาท อาทิเช่น โครงการบริหาร
จัดการงานส่งเสริมศาสนา ทานุ บารุงศิลปะฯ
ตารางที่ 4. สรุปความสาเร็จของตัวบ่งชี้และการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
รายการ
แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามแผน
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดและการใช้
งบประมาณ

จานวนโครงการ/กิจกรรม
1/9
1/9
100/100.00

จานวน
ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม
1/10
1/10
100/100.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล

จานวนงบประมาณ
193,040.00
183,489.24
95.05
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คณะมี ก ารก าหนดโครงการบริ ห ารจั ด การงบประมาณที่ มุ่ ง ผลส าเร็ จ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบงาน
การบริการสู่ความเป็นเลิศและธรรมาภิบาล มีการประชาสัมพันธ์ สื่อสารและแผนการตลาดเชิงรุก และโครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้นักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรในท้องถิ่นแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจ
ในคุณค่า ความสานึก และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นของชาติ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพและการดาเนินชีวิต ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่สู่ประชาคมอาเซียนและบรรลุเปูาหมายของมหาวิทยาลัยโดย
มีการวางแผนงานโครงการ จาแนกดังนี้ จานวน 6 โครงการ และกิจกรรม 24 กิจกรรม และจัดสรรเงินงบประมาณ จานวน
2,897,931.69 บาท จาแนกเป็นงบแผ่นดิน จานวน 449,052.45 บาท และงบเงินรายได้ จานวน 2,448,879.24 บาท รวม
ทั้งสิ้น 2,897,931.69 บาท ได้แก่โครงการดังต่อไปนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะได้มีการดาเนินโครงการตามและกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณไปแล้ว จานวน 6 โครงการ และดาเนินกิจกรรม 24 กิจกรรม ไม่ได้ดาเนินงานโครงการ โครงการ และไม่ได้ดาเนินกิจกรรม - กิจกรรม ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,835,301.77บาท อาทิเช่น โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการสู่ค วามเป็นเลิศ โครงการเสริม สร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัย ที่รับผิดชอบต่อสังคมฯ
โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
มหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง และโครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัยฯ
ตารางที่ 5. สรุปความสาเร็จของตัวบ่งชี้และการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
รายการ
แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามแผน
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดและการใช้
งบประมาณ

จานวนโครงการ/กิจกรรม
6/24
6/24
100/100.00

จานวน
ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม
6/41
6/37
100/94.24

จานวนงบประมาณ
2,897,931.69
2,835,301.77
97.84

เมื่อได้รายงานผลการดาเนินงานการเบิกจ่าย และการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารการเงิ น และงบประมาณ 2561 พิ จ ารณาแล้ ว ก็ จ ะด าเนิ น การน าข้ อ มู ล
นาเสนอต่อ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ หารคณะครุศาสตร์ ครั้ง ที่ 4/2561 วั นที่ 25 เมษายน 2561 รายงานผล
การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณประจ าปี ง บประมาณ 2561 คณะครุ ศ าสตร์ ประจ าไตรมาส 2 งบประมาณแผ่ น ดิ น
และงบรายได้ เบิ กจ่าย 1,394,621.62 บาท คิดเป็น ร้อยละ 17.86% และรายงานผลการดาเนินงานตามแผน
ปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ 2561 ผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ 2561
คณะครุศาสตร์ ประจาไตรมาส 1 และไตรมาส 2 กาหนดกิจกรรมไว้ 66 กิจกรรม ดาเนินการแล้ว 61 กิจกรรม ขยาย
เวลาในการดาเนินโครงการ 4 กิจกรรม และยังไม่ได้ดาเนินการ 1 กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์
, รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 การรายงานไตรมาสที่ 4
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
คณะครุ ศ าสตร์ ไตรมาส 4 งบประมาณแผ่ น ดิ น และงบรายได้ งบประมาณที่ ค ณะได้ รั บ จั ด สรรทั้ ง สิ้ น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 7,809,499 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 7,580,726.63 บาท คิดเป็น ร้อยละ 97.70
เปอร์ เ ซ็ น ต์ และรายงานแผนการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ 2561 คณะครุ ศ าสตร์
ไตรมาสที่ 4 มีกิจ กรรมทั้งหมด 121 กิจ กรรม สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มีกิจ กรรมทั้งหมด 117
กิจกรรม ยังไม่ได้ดาเนินการ 4 กิจกรรม เนื่องจากกิจกรรมบางกิจกรรมได้มีการดาเนินการร่วมกับโครงการคณะต่างๆ
ที่มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน มีกิจกรรมร่วมนาเสนองานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวิชาการได้ดาเนินการแล้วโดยไม่ใช้งบประมาณ กิจกรรมงานวิชาการ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน เนื่องจากได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการโดย
ไม่ใช้งบประมาณ และกิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู เนื่องจากได้มีการดาเนินกิจกรรมการให้บริการ
วิชาการ และสร้างชุมชนการเรียนรู้แบบ PLC ซึ่งจะไม่ได้ทับซ้อนกัน ซึ่งผลการดาเนินงานเป็นการร่วมกันทากิจกรรม
ไม่ซับซ้อนและใช้งบประมาณ ทรัพยากร ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
การจัดกิจกรรมเล็งเห็นถึงกิจกรรมที่ไม่ซับซ้อนเพื่อจะได้นางบประมาณที่เหลือไปจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่ตอบโจทย์ตัวชี้วัด
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ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อไม่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการอย่างคุ้มค่า ครบทุก
ประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ การติดตามผลการเบิกจ่ายและการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ เพื่อตรวจสอบ
การใช้งบประมาณ และการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2561 เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ และสามารถนา
ข้อมูลการใช้จ่ายไปวางแผนและการตัดสินใจการบริหารจัดการต่อไป (5.1.2 (12))
การดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน โดยนาระบบฐานข้อมูล FTES
ของนัก ศึกษาภาคปกติ ระดับปริญ ญาตรี 9 สาขาวิช าคณะครุศาสตร์ มาจัดท าต้นทุน ต่อหน่ วยในแต่ล ะหลักสูต ร
(5.1.2 (13))
คณะครุศาสตร์ได้มีการจัดทารายงานต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ทั้ง 9 สาขาวิชาตามสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ปีงบประมาณ 2561 (5.1.2 (14))
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริ หารการเงิน และงบประมาณ ผลวิเ คราะห์ต้น ทุน ต่อ หน่ว ยในแต่ล ะ
หลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน และการ
นาผลการวิเคราะห์มาจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณต่อไป ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 10 ตุลาคม 2561 (5.1.2
(15)) และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ต้ นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน รวมถึงการจัดทา
แผนเพิ่มประสิทธิภาพในปีถัดไป ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 24 ตุลาคม 2561 (5.1.2 (16))
ตารางการคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของคณะและหลักสูตร (ปริญญาตรี) ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ (ปริญญาตรี)
งบบุคลากร
คณะ/หลักสูตร
1. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
2. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
3. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
4. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย
5. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน
6. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
7. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์
ทั่วไป
คณะ/หลักสูตร

บุคลากรใน
หลักสูตร
1,348,780.00
1,553,600.00
2,238,750.00
1,356,940.00
1,120,320.00
2,158,690.00

ค่าใช้จา่ ย
กิจกรรมหลักสูตร

135,257.80
160,301.40
268,317.58
169,777.89
1,175,708.18
239,251.54

ค่าใช้จา่ ย
ทางอ้อม

10,096,650.21
6,424,523.98
8,965,655.70
17,133,760.87
4,002,176.39
7,572,487.66

จานวน
ต้นทุนรวม

11,580,688.01
8,138,425.38
11,472,723.28
18,660,478.76
6,298,204.57
9,970,429.20

ปริมาณ

119.00
75.72
105.67
201.94
47.17
89.25

หน่วย
นับ
ค่า
FTES
ค่า
FTES
ค่า
FTES
ค่า
FTES
ค่า
FTES
ค่า
FTES

ต้นทุนต่อหน่วย

97,316.71
107,480.53
108,571.24
92,406.06
133,521.40
111,713.49

ค่า
FTES
1,032,560.00
งบบุคลากร

132,027.60

7,150,804.03

ค่าใช้จา่ ย

ค่าใช้จา่ ย

8,315,391.63

84.28

ต้นทุนรวม

ปริมาณ

98,663.88
จานวน

ต้นทุนต่อหน่วย
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บุคลากรใน
หลักสูตร
8. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
9. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมหลักสูตร

หน่วย
นับ

ทางอ้อม

ค่า
FTES
1,198,640.00

966,398.09

3,488,010.84

5,653,048.93

41.11

137,510.31
ค่า
FTES

1,021,210.00
13,029,490.00

1,048,795.21

3,662,793.19

4,295,835.29

68,496,862.87

5,732,798.40
85,822,188.16

43.17
807.31

132,795.89
106,306.36

สรุ ป ผลการค านวณต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ของหลั ก สู ต ร (ปริ ญ ญาตรี ) ปี ง บประมาณ 2561
ได้ แ สดงต้ น ทุ น แต่ ล ะหลั ก สู ต ร สั ด ส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา อาจารย์ บุ ค ลากร การจั ด การเรี ย น
การสอน ทั้ง 9 หลักสูตร ดังนี้
ต้นทุ นรวมทั้ง หมดของคณะครุศ าสตร์ เป็น เงิ น 85,822,188.16 บาท ประกอบด้ วย งบบุ คลากร
บุคลากรในหลักสูตร เป็นเงิน 13,029,490.00บาท ค่าใช้จ่ายกิจ กรรมหลักสูตร เป็นเงิน 4,295,835.29บาท และ
ค่าใช้จ่ายทางอ้อม เป็นเงิน 68,496,862.87 บาท ต้นทุนรวมต่อหน่วยผลผลิต เท่ากับ 106,306.36 บาท เห็นได้ว่าแต่
ละหลักสูตร มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างชัดเจน เพื่อ
เป็นแนวทางในการบริหารหลักสูตรได้อย่างคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขันต่อไป
เมื่ อวิ เ คราะห์ ต้น ทุ นต่ อหน่ วยในแต่ล ะหลั ก สูต ร ทั้ ง 9 สาขาวิช า ในปี ง บประมาณ 2561 พบว่ า
ต้น ทุน ต่อ หน่ว ยผลผลิ ตหลัก สูต รที่มี ค่า ใช้ จ่ ายในการดาเนิ นงานสู ง สุ ด คื อ หลั กสู ต รครุศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 137,510.31 บาท รองลงมา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน ต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 133,521.40 บาท และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 132,795.89 บาท เนื่องจากจานวนนักศึกษา เต็มเวลาเทียบเท่า
(FTES) ลดลง และหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานต่าสุด คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 92,406.06 บาท รองลงมา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ต้นทุนต่อ
หน่วยเท่ากับ 97,316.71 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ต้นทุนต่อหน่วย
เท่ากับ 98,663.88 บาท ตามลาดับ
ซึ่งในการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของคณะและหลักสูตร ประกอบด้วย
- ต้นทุนทางตรง ได้แก่ เงินเดือน และ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมหลักสูตร
- ต้นทุนทางอ้อม ได้แก่ ค่าไฟฟูา ค่าน้าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าเสื่อมราคารวมถึงหน่วยงานสนับสนุน
ตารางการคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ (ปริญญาโท และปริญญาเอก )
ค่าใช้จา่ ย
จานวน
คณะ/หลักสูตร
ต้นทุนรวม
ปริมาณ
กิจกรรมหลักสูตร
หน่วยนับ
10. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
77,890.98
77,890.98
79.20
ค่า FTES
11. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
68,560.98
68,560.98
35.78
ค่า FTES
12. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
109,561.05
109,561.05
111.38
ค่า FTES
13. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
109,561.05
109,561.05
4.05
ค่า FTES

ต้นทุนต่อหน่วย
983.47
1,916.18
983.67
27,052.11

สรุป ผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2561
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ได้ แ สดงต้ น ทุ น แต่ ล ะหลั ก สู ต ร สั ด ส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา อาจารย์ บุ ค ลากร การจั ด การเรี ย น
การสอน ทั้ง 4 หลักสูตร ต้นทุนรวมทั้งหมด เป็นเงิน 365,574.05 บาท ต้นทุนต่อหน่วย 1,586.62 บาท เห็นได้ว่า
แต่ละหลักสูตร มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างชัดเจน
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารหลักสูตรได้อย่างคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขันต่อไป
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยในแต่ ล ะหลั ก สู ต ร ทั้ ง 4 สาขาวิ ช า ในปี ง บประมาณ 2561 พบว่ า
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสูงสุด คือ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 27,052.11 บาท และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน ต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 1,916.18 บาท ตามลาดับ เนื่องจากจานวนนักศึกษา เต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ลดลง
และหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานต่าสุด คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 983.47 บาท และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ต้นทุนต่อ
หน่วยเท่ากับ 983.67 บาท ตามลาดับ
ตารางการคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหลักสูตรประกาศนียบัตรชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ป.บัณฑิต)
ค่าใช้จา่ ย
จานวน
คณะ/หลักสูตร
ต้นทุนรวม
ปริมาณ
หน่วยนับ
กิจกรรมหลักสูตร
14. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)
2,028,145.09
2,028,145.09
208.80
ค่า FTES
รวมทั้งสิ้น
2,028,145.09
2,028,145.09
208.80
ค่า FTES

ต้นทุนต่อหน่วย
9,713.34
9,713.34

สรุ ป ผลการค านวณต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ของหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รชาชี พ ครู (ป.บั ณ ฑิ ต )
ปีง บประมาณ 2561 ได้ แ สดงต้ นทุ น สั ดส่ ว นค่า ใช้ จ่า ยเพื่อ พั ฒนานั กศึ ก ษา อาจารย์ บุ ค ลากร การจัด การเรี ย น
การสอน ต้ น ทุ น รวมทั้ ง หมด 2,028,145.09 บาท ต้ น ทุ น รวมต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต เท่ า กั บ 9,713.34 บาท
เห็นได้ว่าหลักสูตร มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างชัดเจน
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารหลักสูตรได้อย่างคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขันต่อไป

เปรียบเทียบการคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของคณะครุศาสตร์และหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 9 สาขาวิชา
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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คณะ/หลักสูตร
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์
ทั่วไป
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
FTES
ต้นทุนต่อหน่วย
100.89
114,152.76
73.25
120,707.97
120.92
118,657.32
132.61
110,297.44
47.06
129,128.57
69.08
133,911.90

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
FTES
ต้นทุนต่อหน่วย
119.00
97,316.71
75.72
107,480.53
105.67
108,571.24
201.94
92,406.06
47.17
133,521.40
89.25
111,713.49

83.39

109,785.91

84.28

98,663.88

-(11,122.03)

62.11

123,858.72

41.11

137,510.31

+13,651.59

30.67

140,643.40

43.17

132,795.89

-(7,847.51)

719.98

119,200.79

807.31

106,306.36

-(12,894.43)

เพิ่มขึ้น / ลดลง
-(16,836.05)
-(13,227.44)
-(10,086.08)
-(17,891.38)
+4,392.83
-(22,198.41)

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยจากตารางข้างต้น ในภาพรวมจะเห็นได้ว่า ต้นทุนต่อหน่วย
ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 จะมีต้ นทุ นลดลงจากเดิม ปีง บประมาณ พ.ศ. 2560 เท่ ากั บ –(12,894.43) บาท
แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการของคณะและหลักสูตรได้มีการบริหารจัดการได้อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
เมื่อได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง พบว่า ส่วนใหญ่ต้นทุนลดลง จากมากไปหาน้อย ได้แก่ หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเท่ากับ -(22,198.41) บาท รองลงมา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ต้นทุนต่อหน่วยลดเท่า กับ -(17,891.38) บาท, หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เท่ากับ -(16,836.05) บาท,หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเท่ากับ -(13,227.44) บาท , หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
และวิทยาศาสตร์ ทั่ วไป ต้นทุนต่อ หน่วยลดลง เท่ ากับ -(11,122.03) บาท ,หลั กสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
ภาษาอังกฤษ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เท่ากับ -(10,086.08) บาท และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เท่ากับ -(7,847.51) ตามลาดับ เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน ส่วนต้นทุนต่อหน่วยที่มีต้นทุน
สูงขึ้ น มีอ ยู่ 2 หลั กสู ตร จากมากไปหาน้อ ย ได้แ ก่ หลั กสู ตรครุ ศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิ ชาคณิต ศาสตร์ (หลัก สูต ร
ภาษาอังกฤษ) ต้นทุนต่อหน่ วยเพิ่มขึ้นเท่ากับ +13,651.59 บาท และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเท่ากับ +4,392.83 บาท เนื่องจากจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ลดลง ทาให้มี
ผลกระทบต่อต้นทุนหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายทางอ้อมแฝงอยู่ประเภทค่าไฟฟูา ค่าน้า ค่าโทรศัพท์ ค่าเสื่อม
ราคาจากการซื้อครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการภายในคณะและหลักสูตรก็ยังสามารถ
ดาเนินการบริหารจัดการให้สามารถดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากคณะและหลักสูตร ได้ดาเนินการปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นและปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการ
ทากิจกรรม เช่น จากเดิมมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ก็มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม
เพื่อให้อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ต้องมีการเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว หรือมีการเบิกแต่ให้ปรับลดอัตราเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
รวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่ขอความร่วมมือบุคลากรให้ปฏิบัติงานให้แล้ว
เสร็จในเวลาราชการหรือถ้าไม่แล้วเสร็จบุคลากรก็ให้ความร่วมมือโดยไม่เบิกค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นต้น
คณะและหลักสูตรได้ดาเนินการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน ดังนี้

1. ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (Thai
Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตที่สาเร็จ
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การศึกษา ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 โดยแบบสอบถามมีเนื้อหาสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่ง ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย
6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 4.91 2.ด้านความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการ/วิชาชีพ ค่าเฉลี่ย 4.82 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.81 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรั บ ผิ ด ชอบ ค่ า เฉลี่ ย 4.86 5. ด้ า นการสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ค่ า เฉลี่ ย 4.84
6. ด้านทักษะพิสัย/ทักษะการจัดการเรียนรู้/ความเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพ ค่าเฉลี่ย 4.91
2. ผลการประเมินร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จากบัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 –
31 กรกฎาคม 2561 ค่าเฉลี่ยรวม 3.36
3. ผลการดาเนินงานเป็นไปตามโครงการ/กิจกรรม ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ได้ดาเนินการ
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 ที่กาหนดได้อย่างทันเวลา งบประมาณเป็นไปตามแผนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้บัณฑิต ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการเรียน
การสอนเป็นไปตามแผน และเป็นที่พึงพอใจต่อผลการทางานของบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต
5. การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ทาให้สามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสในการแข่งขันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานทาให้ทราบความคุ้มค่าในการลงทุน
สรุปผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิ ผ ลในการผลิตบัณฑิต
จากผลของการส ารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้สาเร็จ การศึกษา และภาวการณ์มีงานทาและ พบว่า
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้สาเร็จการศึกษา 6 ด้าน มีค่าเฉลี่ย 4.85 และภาวะการมีงานทาของผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ย 3.36 จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการบริหารหลักสูตรภายใต้ต้นทุนการผลิต
ต่อหน่วยของสาขาวิชามีความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตร เนื่องจากทาให้การผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ทาให้ผู้ประกอบการเกิดความพึงพอใจและผู้สาเร็จการศึกษามีงานทา และการดาเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
คณะครุศาสตร์ ได้นาผลจากการวิเคราะห์มาจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
1. จัดโครงการ/กิจกรรมที่ตอบโจทย์ตัวชี้วัดได้หลายตัวชี้วัด
2. ลดการใช้ไฟฟูา
3. ลดการใช้น้ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น
คณะครุศาสตร์จัดทาแผนเพิ่มประสิท ธิภาพ และการใช้ประโยชน์จ ากข้ อมูล ต้นทุนในการบริหาร
จัดการ โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ การด าเนิ น งานของ
คณะครุศาสตร์
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลในการประหยัดค่าใช้จ่ายของคณะครุศาสตร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อนาข้อมูล ที่ได้จ ากการติดตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานมาศึกษาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงพัฒนาวิธีการประหยัดค่าใช้จ่ายในปีต่อๆ ไป
แนวทางการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการด าเนิ นงาน 3 ข้อ ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารการเงิ นและ
งบประมาณได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ชี้ แ จงแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน ถู ก ต้ อ ง
เป็ น รู ป ธรรม และยั ง มี อุป กรณ์ สิ่ง อ านวยความสะดวกในการจัด ท าข้ อ มูล ได้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แนวทางหรื อ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณในปีถัดไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
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1. จัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์ตัวชี้วัดได้หลายตัวชี้วัด โดยจัดทาโครงการ/กิจกรรม 1 โครงการที่สามารถ
ตอบโจทย์ตัวชี้วัดได้หลายตัวทาให้การใช้จ่ายงบประมาณประหยัดและคุ้มค่า หรือ การดาเนินการปรับลดค่าใช้จ่า ย
ที่ไม่จาเป็นและปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการทากิจกรรม เช่น จากเดิมมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ก็มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อให้อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ต้องมีการเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว หรือมีการเบิก
แต่ให้ปรับลดอัตราเพื่อให้เกิดความเหมาะสม รวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่
ขอความร่วมมือบุค ลากรให้ปฏิ บัติงานให้แ ล้วเสร็จ ในเวลาราชการหรือ ถ้าไม่ แล้วเสร็จ บุ คลากรก็ให้ ความร่วมมื อ
โดยไม่เบิกค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นต้น จานวนโครงการ/กิจกรรมลดลงจากเดิมตามแผนที่วางไว้
2 ลดการใช้ไฟฟูา โดยกาหนดมาตรการ เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศเป็นเวลา ตั้งแต่ 9.00 น.ถึง 16.00
น. ปิดไฟฟูา บริเวณที่ไมได้ใช้งาน ใช้หลอดไฟฟูาที่เป็นหลอดผอมเบอร์ 5 (TS) ขนาด 28 วัตต์ ตามโครงการของ
กระทรวงพลังงาน เป็นต้น ลดการใช้ไฟฟูาร้อยละ 5 ลดลงจากเดิมตามแผนที่วางไว้
3. ลดการใช้น้ามันเชื้อเพลิง โดยกาหนดมาตรการการใช้รถส่วนราชการร่วมกันในกรณีไปราชการที่
เดียวกัน จัดรถให้เหมาะสมกับปริมาณคน จากัดความเร็วตามเส้นทางที่ใช้เดินทาง บารุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ เป็นต้น ลดการใช้น้ามันเชื้อเพลิงร้อยละ 5 ลดลงจากเดิมตามแผนที่วางไว้
จัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงกิจกรรมการดาเนินการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรม
1. จัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์ตัวชี้วั ด
ได้หลายตัวชี้วัด

2. ลดการใช้ไฟฟูา
3. ลดการใช้น้ามันเชื้อเพลิง

วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
โดยจัดทาโครงการ/กิจกรรม 1 โครงการที่สามารถตอบโจทย์ตัวชี้วัดได้หลายตัวทาให้การใช้
จ่ายงบประมาณประหยัดและคุ้มค่า หรือ การดาเนินการปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นและ
ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการทากิจกรรม เช่น จากเดิมมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน และ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ก็มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อให้อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ต้ องมีการ
เบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว หรือมีการเบิกแต่ให้ปรับลดอัตราเพื่อให้เกิดความเหมาะสม รวมถึง
การประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเบิ กค่ า ปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการ ที่ ข อความร่ ว มมื อ
บุคลากรให้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จในเวลาราชการหรือถ้าไม่แล้วเสร็จบุคลากรก็ให้ความ
ร่วมมือโดยไม่เบิกค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นต้น
โดยกาหนดมาตรการ เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศเป็นเวลา ตั้งแต่ 9.00 น.ถึง 16.00 น. ปิด
ไฟฟูาบริเวณที่ไมได้ใช้งาน ใช้หลอดไฟฟูาที่เป็นหลอดผอมเบอร์ 5 (TS) ขนาด 28 วัตต์
ตามโครงการของกระทรวงพลังงาน เป็นต้น
โดยกาหนดมาตรการการใช้รถส่วนราชการร่วมกันในกรณีไปราชการที่เดียวกัน จัดรถให้
เหมาะสมกับปริมาณคน จากัดความเร็วตามเส้นทางที่ใช้เดินทาง บารุงรักษารถยนต์ให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอ เป็นต้น

เป้าหมาย
จ านวนโครงการ/กิ จ กรรมลดลง
จากเดิมตามแผนที่วางไว้

ลดการใช้ไฟฟูาร้อยละ 5
ลดการใช้น้ามันเชื้อเพลิงร้อยละ 5

เอกสารหลักฐาน
5.1.2(1) ค าสั่ งแต่ง ตั้ง คณะกรรมการด าเนิน งานวิ เคราะห์ท รัพ ยากรที่ต้ องใช้ คณะครุศ าสตร์ เลขที่ 471/2560
วันที่ 21 ธันวาคม 2560
5.1.2(2) จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการทบทวน และจั ด ท าแผนกลยุ ทธ์ แผนปฏิ บั ติ ก าร คณะครุ ศ าสตร์
เลขที4่ 50/2560 วันที่ 14 ธันวาคม 2560
5.1.2(3) ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารคณะครุ ศ าสตร์ ปี การศึ ก ษา 2561 เลขที่ 1920/2561
วันที่ 9 สิงหาคม 2561
5.1.2(4) คาสั่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการบริห ารการเงิน และงบประมาณ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร์
เลขที่ 243/2560 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
5.1.2(5) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
2561 เลขที่ 472/2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560
5.1.2(6) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารคณะครุ ศ าสตร์ ครั้ ง ที่ 6/2560 วั น ที่ 23 มิ ถุ น ายน 2560
การทบทวนและจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ แนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
5.1.2(7) งบประมาณจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.1.2(8) แผนปฏิบัติการประจาปี 2561
5.1.2(9) ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเร่ ง รั ด ติ ด ตามการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ 2561
เลขที่ 473/2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560
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5.1.2(10) จัดทารายงานใช้งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน, รอบ 12 เดือน และรายงาน
ความก้าวหน้า การดาเนินโครงการ/กิจ กรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน ,
รอบ 12 เดือน
5.1.2(11) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 18 เมษายน 2561,
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561
5.1.2(12) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 25 เมษายน 2561 ,
ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 27 กันยายน 2561
5.1.2 (13) ข้อมูล FTES ของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 9 สาขาวิชา คณะครุศาสตร์
5.1.2 (14) มีการจัดทารายงานต้นทุนต่อหน่วยในแต่ล ะหลักสูตร ทั้ง 9 สาขาวิชา ตามสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ปีงบประมาณ 2561
5.1.2 (15) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 10 ตุลาคม 2561
5.1.2 (16) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 24 ตุลาคม 2561
 ข้อ 3.ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม
ผลการดาเนินงาน
คณะครุ ศ าสตร์ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ปี ก ารศึ ก ษา 2561 เลขที่ 311/2561
วันที่ 2 สิงหาคม 2561 โดยมีการกาหนดบทบาทหน้าที่การดาเนินงานอย่างชัดเจน (5.1.3 (1)) มีหน้าที่ พัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ย งและจัด ล าดั บความเสี่ย ง จั ด ทาแผนบริห ารความเสี่ ย งและด าเนิ น การตามแผน ติ ดตามประเมิ น
การด าเนิ น งานตามแผนและรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารคณะ และน าผลการปร ะเมิ น และข้ อ เสนอแนะ
ไปปรับแผนในรอบปีถัดไป คณะครุศาสตร์ได้จัดทาคู่มือบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
อย่ า งถู ก ต้ อ ง โดยคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งร่ ว มพิ จ ารณาคู่ มื อ การบริ ห ารความเสี่ ย ง รายงานประชุ ม
ครั้ ง ที่ 1/2561 วั น ที่ 9 สิ ง หาคม 2561 เพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารคณะครุ ศ าสตร์ ครั้ ง ที่ 8/2561
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 (5.1.3 (2)) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้ร่ว มกัน วิ เคราะห์ และระบุค วามเสี่ย ง
ปัจ จัยเสี่ยง ประเมินโอกาส ผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง เพื่อ ดาเนินการจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยง ปีการศึกษา 2561 รายการประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 5 กันยายน 2561 ผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้วิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะครุศาสตร์ ซึ่ง ปัจจัยเสี่ยงของปีการศึกษา 2561 พบว่า ความเสี่ยง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น มี อ ยู่ ประกอบด้ ว ย 3 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง แยกเป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ เ กิ ด จากปั จ จั ย ภายนอกและ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ (ปัจจัยภายใน) ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่า ย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ ยกระดับการผลิต
ครู แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพมนุ ษ ย์ โดยกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง ผลิ ต ภาพ ( Productive Learning)
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปัจจัยภายนอก
1. จานวนนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2561 ลดลง
ปัจจัยภายใน
2. อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการคณะครุศาสตร์ น้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น พันธกิจ ส่งเสริมงานวิจัยและ
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งานสร้างสรรค์และเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดม
ปัญญา
ปัจจัยภายในและภายนอก
1. เงิ นสนับ สนุ นงานวิจัย และงานสร้ างสรรค์ค ณะครุ ศาสตร์ ได้ รับเงิน สนั บสนุน งานวิ จัยหรือ งานสร้า งสรรค์
จากภายใน และ ภายนอก ต่อจานวนอาจารย์ได้รับน้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล พันธกิจ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาคณะครุศาสตร์อย่างยั่งยืน
ปัจจัยภายนอก
1. งบประมาณได้ รั บ จัด สรร ได้รั บ งบประมาณแผ่ น ดิ น 65 เปอร์เ ซ็ นต์ งบประมาณรายได้ 35 เปอร์เ ซ็ น ต์
ซึ่งงบประมาณมีผลต่อการดาเนินงานตามภารกิจของคณะและสาขาวิชา (5.1.3 (3))
คณะครุศาสตร์ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลต่อการ
ดาเนิ น งานตามพั น ธกิ จ ของคณะ ระบุ ค วามเสี่ ย ง ปั จ จั ยที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย ง ประเมิ น โอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยง ตลอดจนจัดลาดับความเสี่ยง เพื่อดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2561 พบว่า
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้า ง
เครือข่า ยความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ
ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. จานวนนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2561 ลดลง (ปัจจัยภายนอก)
จ านวนนั กศึก ษาใหม่ ในปี การศึกษา 2561 จ านวน 359 คน ที่ร ายงานตั วและอยู่ ในสถานภาพ
การเป็ น นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ ซึ่ งในปี ก ารศึ ก ษา 2560 มี จ านวน 410 คน สาเหตุ ที่ จ านวนนั ก ศึ ก ษาลดลง
มาจากโควตาจานวนนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และด้วยระบบ TCAS ทาให้การรับนักศึกษา
มี ถึ ง รอบที่ 4 คณะครุ ศ าสตร์ ไ ด้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นระบบการรั บ นั ก ศึ ก ษาโดยแจ้ ง ไปที่ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่า ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยขอประกาศรับสมัครเอง โดยการเปิดรับสมัคร 5 รอบ ประกอบ
ไปด้วย รอบ Portfolio 1/1 , รอบ Portfolio 1/2, รอบโควตา ,รอบรับตรงราชภัฏ (ครั้งที่ 1) และรอบรับตรงราชภัฎ
(ครั้งที่ 2) ซึ่งจานวนนักศึกษาปีการศึกษา 2562 จานวน 423 คน จัดอยู่ในระดับความเสี่ยง 9 (จัดอยู่ในระดับ 1
ความเสี่ยงยอมรับได้ (ต่า)) (มีค่าระหว่าง 1-9)
2. อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการคณะครุศาสตร์น้อย (ปัจจัยภายใน)
อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2561 เปูาหมายตั้งไว้ 52.15
คณะครุศาสตร์ได้ร้อยละ 32.26 ซึ่งเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 ได้ร้อยละ 30.23 อย่างไรก็ตามคณะครุศาสตร์
ก็ยังมีผลงานทางวิชาการน้อย เนื่องจากอาจารย์บางท่านยังมีอายุราชการ ไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนดในการขอตาแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น พันธกิจ ส่งเสริมงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์และเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดม
ปัญญา
1. เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ค ณะครุ ศ าสตร์ ได้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื อ
งานสร้างสรรค์ จากภายใน และ ภายนอก ต่อจานวนอาจารย์ได้รับน้อย (ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน)
คณะครุศาสตร์ ได้รับเงิ นสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จ ากภายใน จ านวน 929,571 บาท
ภายนอก จ านวน 470,000 บาท รวมทั้ง หมด จ านวน 1,399,571 บาท มีอ าจารย์ป ระจ าทั้ง หมด (ไม่ นับ รวม
ผู้ศึกษาต่อ) จ านวน 59 คน ดั งนั้น จ านวนเงินสนั บสนุนงานวิ จัยหรืองานสร้างสรรค์ จ ากภายในและภายนอกต่ อ
จ านวนอาจารย์ป ระจ าและนักวิจั ยประจ าทั้งหมดเท่ากับ 23,721.54 บาท/คน เมื่อเที ยบกับปี 2560 ได้เท่า กั บ
20,852.80 บาท ถือว่าได้มีได้รับการสนับสนุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น ถึง จะไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่
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ก าหนดไว้ 25,000 บาท จั ด อยู่ ใ นระดั บ ความเสี่ ย ง 9 (จั ด อยู่ ใ นระดั บ 1 ความเสี่ ย งยอมรั บ ได้ (ต่ า))
(มีค่าระหว่าง 1-9)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล พันธกิจ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาคณะครุศาสตร์อย่างยั่งยืน
1. งบประมาณได้รับจัด สรร ได้รับงบประมาณแผ่น ดิน 65 เปอร์เซ็น ต์ งบประมาณรายได้ 35 เปอร์เซ็น ต์
(ปัจจัยภายนอก) ซึ่งงบประมาณมีผลต่อการดาเนินงานตามภารกิจ ของคณะและสาขาวิชา ซึ่งงบประมาณแผ่นดิน
จะใช้ในกิจกรรมของนักศึกษาเบิกได้บางส่วนส่วนที่เบิกไม่ได้จะนาไปเบิกงบประมาณรายได้ อย่างไรก็ตามการบริหาร
จัดการภายในคณะฯ ก็ยังสามารถดาเนินการบริหารจัดการให้สามารถดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อให้
บรรลุตัวชี้วัดให้สัมฤทธิ์ผ ลได้ อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากคณะฯ ได้ดาเนินการปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไปจาเป็นและ
ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการทากิจกรรม เช่น จากเดิมมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ก็มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อให้อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ต้องมีการเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว หรือมีการเบิกแต่ให้ปรับลดอัตรา
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม จัดอยู่ในระดับความเสี่ยง 9 (จัดอยู่ในระดับ 1 ความเสี่ยงยอมรับได้ (ต่า)) (มีค่าระหว่าง
1-9)
จากผลการวิ เ คราะห์ ก ารประเมิ น ระดั บ ความเสี่ย งทั้ ง 3 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ พบว่า มีค วามเสี่ย งสู ง
ซึ่ ง อยู่ ใ นระดั บ ความเสี่ ย ง 16 ระดั บ 2 ซึ่ ง จั ด ว่ า เป็ น ความเสี่ ย งที่ อ ยู่ ใ นระดั บ สู ง (มี ค่ า ระหว่ า ง 10-19)
มีอยู่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ (ปัจจัยภายใน) คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่าย
ความร่ วมมือ ตามรูป แบบประชารั ฐเพื่อ พัฒนาท้ องถิ่น โดยยึ ดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง พันธกิจ ยกระดั บ
การผลิ ต ครู แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพมนุ ษ ย์ โดยกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง ผลิ ต ภาพ ( Productive Learning)
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการคณะครุศาสตร์น้อย อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิช าการ ในปีก ารศึก ษา 2561 เปู า หมายตั้ ง ไว้ 52.15 คณะครุ ศาสตร์ไ ด้ ร้อ ยละ 32.26 ซึ่ง เมื่อ เทีย บกั บ
ปีการศึกษา 2560 ได้ร้อยละ 30.23 อย่างไรก็ตามคณะครุศาสตร์ ก็ยังมีผลงานทางวิชาการน้อย เนื่องจากอาจารย์
บางท่ า นยั ง มี อ ายุ ร าชการไม่ ถึ ง เกณฑ์ ที่ ก าหนดในการขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ จั ด อยู่ ใ นระดั บ ความเสี่ ย ง 16
(จัดอยู่ในระดับ 2 ความเสี่ยง (สูง) (มีค่าระหว่าง 10-19) คณะครุศาสตร์ได้นามาจัดทาแผนและดาเนินการตามแผน
โดยการสร้า งมาตรการควบคุมความเสี่ยงใช้เทคนิค 4T คือ Take การยอมรับ ความเสี่ยง Treat การลดหรือ
การควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 (5.1.3
(4))
คณะครุศาสตร์ ได้มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และมาตรการควบคุมความเสี่ยง (5.1.3 (5)) และ
ได้มีการให้ผู้บริหารและประธานสาขาวิชาต่างๆได้เข้าร่วมการประชุมในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง รายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 (5.1.3 (6))
คณะครุศาสตร์มีการติดตามผลการดาเนินงานและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฏาคม 2562) จากการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2561 ได้นาผลการดาเนินงานตามแผนมาวิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงการ
ควบคุมความเสี่ยง 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ ลดลงจากเดิม ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการ
เรียนรู้เชิงผลิต ภาพ (Productive Learning) สร้างเครือ ข่ายความร่วมมือตามรูป แบบประชารัฐเพื่อพัฒนา
ท้อ งถิ่น โดยยึด หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง - ความเสี่ย งเรื่ อ งของอาจารย์ป ระจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ ง
ทางวิชาการคณะครุศาสตร์น้อย (ปัจจัยภายใน) แนวทางการควบคุมจัดการความเสี่ยงโดยการจัดทาแผนพัฒนา
บุค ลากรในการขับ เคลื่อ นคณาจารย์ สายวิ ชาการเร่ งทาผลงานวิช าการตามรอบระยะเวลาที่ ก าหนด พร้อ ม
จัด กิจ กรรมการควบคุม โดยการจัด ทาฐานข้อ มูลคณาจารย์สายวิชาการแต่ละท่ าน ในข้าสู่ ต าแหน่งวิช าการ
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เป็นเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดการขอตาแหน่งทางวิชาการ ระดับความเสี่ยง 16 (ความเสี่ยงสูง) (มีค่าระหว่าง
10-19) ลดลงจากเดิมเหลือระดับความเสี่ยง 12 (ระดับความเสี่ยง 2 (ความเสี่ยง (สูง)) (มีค่าระหว่าง 10-19)
(5.1.3 (7))
คณะครุศาสตร์ได้มีการติดตามและประเมินการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจาปีการศึกษา
2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 12 มิถุนายน 2562
(5.1.3 (8)) และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 17 มิถุนายน 2562
(5.1.3 (9)) คณะครุศาสตร์ได้นาผลการประเมิน การดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหาร
คณะครุศ าสตร์ มาวิ เคราะห์ หาแนวทางในการปรับ ปรุ งการควบคุม ความเสี่ย งให้ ส อดคล้ องกับ ภารกิจ ตั วชี้ วั ด
ปรับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุ้มค่าในการดาเนินงานโครงการ /กิจกรรมต่างๆ และ
สามารถตอบโจทย์การประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยง ปีถัดไป “ร่าง” แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 19 มิถุนายน 2562 (5.1.3 (10))
คณะครุศาสตร์จัดทา
“ร่าง” แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจาปี 2561 (5.1.3 (11)))
เอกสารหลักฐาน
5.1.3(1) ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งคณะครุ ศ าสตร์ / บทบาทหน้ า ที่ เลขที่ 311/2561
วันที่ 2 สิงหาคม 2561
5.1.3(2) คู่มือการบริหารความเสี่ย ง ปีการศึกษา 2561 , รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่

1/2561 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 , รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้ง ที่ 8/2561
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
5.1.3(3) รายงานการประชุมผลการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ ยงและจั ดล าดับ ความเสี่ ย ง เพื่อ ด าเนิ นการจั ด ทาแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ปี การศึก ษา 2561 ครั้ง ที่ 2/2561
วันที่ 5 กันยายน 2561
5.1.3(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและ
มาตรการควบคุมความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561
5.1.3(5) แผนบริหารความเสี่ยง
5.1.3(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงครั้งที่ 9/2561 วันที่ 27 กันยายน 2561
5.1.3 (7) รายงานการติดตามและการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2561
5.1.3 (8) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 12 มิถุนายน 2562
5.1.3 (9) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 17 มิถุนายน 2562
5.1.3 (10) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เรื่องแนวทางในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ปีถัดไป “ร่า ง” แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 19 มิถุนายน
2562
5.1.3 (11) “ร่าง” แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
 ข้อ 4.บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
ผลการดาเนินงาน
การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ โดยมีการทางานสาคัญ ดังนี้ กรรมการบริหารคณะ
ปฏิบัติหน้าที่ กาหนดนโยบาย พัฒนาระบบบริหารจัดการ มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด กาหนดทิศ
ทางการดาเนินงาน มีการนาข้อมูล สารสนเทศเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคระ กากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การตัดสินใจ การถ่ายทอดความรุ้ และ
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ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาผู้ ร่ ว มงาน บริ ห ารงานด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล และปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารงานอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
ตามที่กาหนดในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารคณะครุศาสตร์ เลขที่ 1920/2561 วัน ที่ 9 สิงหาคม 2561
(5.1.4(1)), จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนแกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 คณะครุศาสตร์ เลขที่ 229/2561 วันที่ 12 มิถุนายน 2561 (5.1.2 (2))
ผู้ บ ริ ห ารคณะครุ ศ าสตร์ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการวางแผนกลยุ ท ธ์ แ ละมี ก ารถ่ า ยทอดนโยบาย วิ สั ย ทั ศ น์
และแผนกลยุ ทธ์ แผนปฏิบั ติการ ให้บุค ลากรทุ กระดับ คณะครุศ าสตร์ท ราบทั่วไปรวมถึ งความเข้า ใจ แนวทาง
การปฏิบัติร่วมกัน รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8 /2561 วันที่ 15 สิงหาคม2561 ,
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9 /2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 และรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10 / 2561 วันที่ 24 ตุล าคม 2561 โดยการจัดทาเอกสาร
เผยแพร่ เป็นแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ และแผนปฏิบัติ การคณะครุศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาสถาบัน และนาแผนปฏิบัติกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ให้ทราบทั่วกันทั้งองค์กร
คณะครุศาสตร์ (5.1.4(3)),(5.1.4(4))
คณะกรรมการบริห ารคณะครุ ศ าสตร์ จัด ท ารายงานผลการประเมิ น ตนเอง ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ในการ
บริหารงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล คณะได้นานโยบาย คณะครุศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยการจัดทาแผนปฏิบัติการ มีการกาหนด
ประเด็น ยุท ธศาสตร์และกลยุท ธ์ เปูา ประสงค์ ตั วชี้วั ดในการด าเนิ นโครงการ/ กิจ กรรม เปูาหมาย อย่า งชัด เจน
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเป็ นไปตามแผนปฏิบัติ การ คณะมี การติด ตามผลการดาเนิ นงาน และประเมิ นผล
จ า ก ก า ร ด า เ นิ น ง า นเ ป็ นไ ป ต า ม แ ผ นป ฏิ บั ติ ก า ร ร า ย ง า นผ ล ก า ร ด า เ นิ นง า น ร อ บ 6 เ ดื อ น แ ล ะ
รายงานผลการด าเนิ น งาน รอบ 12 เดื อ น และน าผลจากการด าเนิ น งานมาพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และเป็นระบบ ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ ให้ตรงกับทิศทางประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ คณะมี น โยบายในการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร และมี ก ารจั ด ท าคู่ มื อ
ในการปฏิ บั ติ ง าน ที่ ชั ด เจน ก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบ มอบหมายงานเหมาะสมกั บ ภาระงาน อย่ า งชั ด เจน
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น แนวทางเดี ย วกั น ท าให้ เ กิ ด การคุ้ ม ค่ า ทางทรั พ ยากร อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
รวมถึงมี การติดตามผลการดาเนิน งาน การใช้จ่า ยงบประมาณสอดคล้ องกั บเปู าประสงค์/ ตัวชี้ วัด /เปู าหมาย/
โครงการ/กิจกรรม ในการดาเนินงานคณะครุศาสตร์ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
3. หลั ก การตอบสนอง คณะได้มี ก ารด าเนิน งานเพื่ อให้ ต อบสนองต่ อความต้ อ งการของผู้ มีส่ ว นได้ ส่ วนเสี ย
เช่ น การให้ บ ริ ก ารนั ก ศึ ก ษาในการลงทะเบี ย นเพิ่ ม -ถอน อย่ า งรวดเร็ ว ทั น ได้ ไ ด้ รั บ ความพึ ง พอใจ ,
การให้ บ ริ ก ารคณาจารย์ แ ละบุ ค ลากร ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการจั ด โครงการ/กิ จ กรรมต่ า งๆ โดยการแนะน า
แนวทางในการดาเนินงานให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม เปูาหมาย อย่างชัดเจน คณาจารย์และบุคลากรได้รับความพึงพอใจความรู้ความเข้าใจสามารถนาไปปฏิบัติ
ได้อ ย่า งมีประสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ล คณะมีกระบวนการ ระบบ และขั้น ตอน ที่ รวดเร็ว มี ประสิทธิ ภาพ
โดยการจัดทาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ลงเว็บไซต์คณะประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กร เป็นต้น
4. หลั ก ภาระความรั บ ผิ ด ชอบ คณะได้ มี ก ารก าหนดบทบาทหน้ า ที่ อ ย่ า งชั ด เจนของคณะผู้ บ ริ ห าร
ในการดาเนินงานตามนโยบายที่กาหนดไว้ โดยเน้น 5 พันธกิจ แต่ละภารกิจดาเนินการเกิดผลตรงตามความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ ดังนี้
4.1 ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive
Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ผลที่ได้จากการดาเนินงาน ดังนี้
1) ตามพระราโชบายของสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว รั ชกาลที่ 10 คณะครุ ศาสตร์ มุ่ ง สร้ า งพื้ น ฐาน 4 ด้ า น
(1) มีทัศนคติที่ถุกต้องต่อบ้านเมือง (2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่งคง (3) มีงานทา มีอาชีพ (4) เป็นพลเมืองดี
2) มีโครงการเรียนรู้ที่เน้นการแก้ปัญหาโดยใช้ PLC การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้บ่มเพาะนักศึกษา
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ใหม่ด้วยกระบวนการทางจิตตปัญญาศึกษา
3) มีโครงการปฐมนิเทศ สัมมนากลางภาคและปัจฉิมนิเทศ อบรมสัมมนาใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติ
วิชาชีพครู นิเทศติตามและช่วยเหลือ แนะนากับนักศึกษา
4) มีโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับจานวนนักศึกษาที่ลดลงและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
5) ส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาการ ทั้งที่เชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับอาจารย์และบุคลากร ตลอดจนส่งเสริม
ให้อาจารย์เป็นวิทยากรเพื่อให้บริการวิชาการกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
6) มีห้องให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยาเป็นผู้บริหารงาน
7) มีโครงการร่วมมือระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยโครงการ SEA-Teacher
แลกเปลี่ยนนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 4 กั บมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่ น อินโดนีเซีย ฟิลิปปิน ส์
มาเลเซีย เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยมีทุนสนับสนุนในสาขาวิชาคริตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาจีน เป็นต้น
8) มีโครงการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย เรื่อง Education 4.0 โดยการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน กระบวนการ PLC ในการ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมให้นักศึกษาผลิตงานทางวิชาการ วิจัย เพื่อนาเสนอในเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
9) มีคณะกรรมการกิจการนักศึกษาของคณะ เป็นผู้นานักศึกษาให้ความร่วมมื อในการดาเนินกิจ กรรม
พัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู สาเร็จวัตถุประสงค์
10) บัณฑิตจบการศึกษาตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
11) ความร่วมมือ เรื่องการใช้โปรแกรม KSP BUNDIT ระหว่างคุรุสภา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (คณะครุศาสตร์)
12) ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการทาผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
13) ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
5 ประการ ประกอบด้ ว ย (1) ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม (2) ด้ า นความรู้ (3) ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
14) ความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการระหว่างโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระบรมราชูปถัมภ์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
15) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
16) Southeast Asian Ministers of Education Organization) หรือเรียกโดยย่อว่า ซีมีโอ (SEAMEO)
ได้ร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ SEA TEACHER
ในบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย Indonesia – Thailand – Philippines ภายใต้โครงการ Preservice teacher education students in southeast asia for practicum ได้แก่ โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาไทย อินโดนีเซีย และประเทศในกลุ่มอาเซียน , โครงการพัฒนาทักษะการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)) และ โครงการพัฒนาทักษะการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้
ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ))
17) มีโครงการให้นักศึกษาได้ทากิจกรรมกลุ่มเพื่อให้เกิดสังคมมติ ส่งเสริมความรู้ความสามัคคีในหมู่คณะ
18) มีโครงการศิษย์เก่า เล่าประสบการณ์ สานสายใยรวมใจครุศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวอย่างแนวที่ดีปฏิบัติใน
การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
19) มีการออกแบบการเรียนการสอนและจั ดกิจ กรรมการเรีย นรู้ที่เ น้นผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ ทุกสาขาวิช า
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อาจารย์มีการดาเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและจัดกระบวนการเรียนที่คานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของ
นักศึกษาจัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจ กรรมการเรียนรู้ให้มากที่สุด เช่นการเปิดโอกาสให้ นักศึกษาเลือกเรียนได้
หลากหลายสามารถเลือกเรียนทั้งในและนอกคณะครุศาสตร์เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าวิจัยได้โดยอิสระใน
รูปโครงการวิจัยส่วนบุคคลมีการจัดฝึกประสบการณ์ภาคสนามมีการจัดสัมมนาหรือการฝึกปฏิบัติรวมทั้งมีการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูและการจัดการเรียนการสอนมี ความยืดหยุ่นและหลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียนโดยมีการเรียนการสอนแบบอภิปรายมีการฝึกปฏิบัติจริงภาคสนามเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือก
เสรีได้นักศึกษามีการออกแบบสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเองเป็นต้น
20) คณะครุศาสตร์ให้ความส าคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ผู้ส อนถึงวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของการจัดการศึกษาทุกสาขาวิชา โดยจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยให้กับอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัย
21) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองและผู้เรียน โดยส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการอบรมทั้งที่หน่วยงานภายในภายนอกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทาให้
สามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้อื่นทั้งในรูปการสืบค้นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์มีการใช้
e-learning, PowerPoint เป็นต้น
22) มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน
และสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้ของสาขาวิชา โดยเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการประเมินเพื่อตัดสิน
ผลการการเรียนรู้ที่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและทุกสาขาวิชามีการทวนสอบโดยรายงานการทวนสอบของ
สาขาวิชาใน มคอ.7
23) คณะครุศาสตร์ ให้ความสาคัญกับความรู้ความสามารถด้านภาษาของบัณฑิตที่จ บออกไป จะต้องมี
ความรู้ ค วามสามารถภาษาอั ง กฤษขั้ น ต่ าตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดจึ ง ได้ มี ก ารจั ดสอบวิ ช าการพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษ (4000009) สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ มีการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD
ENGLISH TEST) สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2561
24) คณะครุ ศาสตร์ มีแ ผนและผลการจัด กิ จ กรรมพั ฒ นานั กศึ ก ษาที่ ส่ง เสริ ม คุณ ลั กษณะบั ณ ฑิต ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
25) คณะครุศาสตร์ มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดและแข่งขันอยู่เสมอมีแนว
ปฏิบัติระเบียบเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจ กรรมการประกวดและแข่ งขันมีกองทุนพัฒนานักศึกษาและ
กองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะครุศาสตร์มีนักศึกษาที่ได้รับการ
ประกาศเกี ยรติคุ ณ ยกย่ องในด้ านวิ ชาการวิ ชาชีพ คุ ณธรรมจริย ธรรมกี ฬ าสุ ข ภาพศิ ล ปะและวั ฒนธรรมและด้ า น
สิ่งแวดล้อม
26) คณะครุศาสตร์ส่งเสริมให้หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ โดย
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามปรัชญาการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive
Learning Philosophy) ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ การคิดสร้ างสรรค์ การคิดเชิงผลิตภาพ
การคิด ด้ า นคุ ณ ธรรม และความรั บ ผิด ชอบ และมี ผ ลงานเชิ งประจั ก ษ์ นาไปสู่ ก ารสร้ างนวั ตกรรมหรื อสร้ างการ
เปลี่ยนแปลง
4.2 ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา ผลทีได้จากการดาเนินงาน ดังนี้
1) บัณฑิตได้รับการเรียนรู้แนวทางในการทาวิจัยได้อย่างถูกต้อง
2) มีคลินิกวิจัยให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทา
วิจัย การใช้สถิติเพื่อการวิจัยในเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์
3) คณะครุศาสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน ภายนอก
4) คณะครุศาสตร์มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย โดยพัฒนาและเชื่อมโยงร่วมกับเว็บไซต์คณะ
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ครุ ศ าสตร์ สถาบั น วิ จั ย และบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และเว็ บ ไซต์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ภาย ใต้ ป ระเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2
ซึ่งประกอบด้ว ยข้ อมู ล เกี่ ยวกับ การรับ ทุน วิจั ยทั้ง ภายนอกและภายในมหาวิ ทยาลัย ผลงานวิ จัย ผลงานวิ ชาการ
การตีพิมพ์บทความทางวิชาการ การนาเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ และแหล่งเงินทุ น
สนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก
5) คณะครุศาสตร์ มีการจัดทาระบบจัดเก็บข้อมูล ของนักวิจัย มีการเผยแพร่ผ ลการวิจัย และมีระบบ
ขั้นตอนการทาวิ จัย http://edu.vru.ac.th ทั้ง นี้เพื่ อให้นัก ศึกษาทั้ งระดับปริญ ญาตรี ปริญ ญาโท ปริญ ญาเอกมี
ฐานข้อมูลในการสืบค้นด้านการศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ คณาจารย์สามารถใช้เป็นเวทีในการเผยแพร่ความรู้
อีกทั้งเป็นแหล่งสนับสนุนข้อมูลในการทาวิจัยด้วย
6) คณะครุศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุน มีหน้าที่พิจารณาโครงการวิจัยของผู้ขอรับทุน
ระดับคณะ
7) คณะครุศาสตร์มีการจัดทาคู่มือการวิจัยประกอบด้วยทิศทางการวิจัย นโยบาย ขั้นตอนการขอทุนวิจัย
การเขียนรายงานการวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยต่างๆ ตลอดจนระบบ
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ ในเว็บไซต์ของคณะ
8) คณะครุศาสตร์สนับสนุนด้านการเงินเป็นทุน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเป็นหลักและส่งเสริม
งานวิจัยของอาจารย์ และนักศึกษา ดังนี้
- การจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
- การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
- การบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ แก้ไขปัญหา และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในรูปของ
โครงการ/กิจกรรมผ่านกระบวนการวิจัย
9) คณะครุศาสตร์ได้ดาเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเว็บไซต์ด้านการส่ง เสริมการทา
วิจัยของคณะ
10) คณะครุศาสตร์สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้
- มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย โดยมีสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่ง
สืบค้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
- มีฐานข้อมูลและสารสนเทศทางเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน
- มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย
- มีบทความเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์
- มีคลินิกวิจัย
- มีข้อมูลท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย
11) คณะครุศาสตร์สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปีงบประมาณ 2561 คณะครุศาสตร์ ได้รับเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน จานวน 1,183,300.00 บาท ภายนอก จานวน 120,000.00 บาท
รวมทั้งหมด จานวน 1,303,300.00 บาท มีนักวิจัยทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) จานวน 61.50 คน
คิดเป็นจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากภายในและภายนอกต่อจานวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด
เท่ากับ 21,191.87 บาท/คน
12) คณะครุ ศ าสตร์ ไ ด้ รั บ ทุ น ในงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ทุ น ภายใน วิ จั ย การพั ฒ นารู ป แบบ
การเสริมสร้า งสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สาหรับครูประถมศึกษา งบประมาณ
150,000 บาท
13) คณะครุศาสตร์ได้รับทุนในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทุนภายใน วิจัยการพัฒนาชุดการสอนเสริม
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ทักษะการเขียนสะกดคาด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
งบประมาณ 150,000 บาท
14) คณะครุศาสตร์ไ ด้รับทุนในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทุนภายใน วิจัยเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ งบประมาณ 20,500.00 บาท
15) คณะครุศาสตร์ได้รับทุนในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทุนภายใน วิจัยความสามารถในการคิดแบบมี
วิจ ารณญาณของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ งบประมาณ
20,500.00 บาท
16) คณะครุศาสตร์ได้รับทุนในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทุนภายใน วิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข
ในการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ งบประมาณ
40,000.00 บาท
17) คณะครุศาสตร์ได้รับทุนในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทุนภายใน วิจัยการสร้างชุดการเรียนรู้ เรื่อง
เรขาคณิตวิเคราะห์และปริภูมิสามมิติ โดยใช้โปรแกรมเรขาคณิตพลวัต งบประมาณ 513,500.00 บาท
18) คณะครุศาสตร์ได้รับทุนในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทุนภายใน วิจัยการศึกษาสมรรถนะของสะ
เต็มศึกษาที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยใช้โครงการสร้างท้องฟูาจาลองขนาดเล็ก
งบประมาณ 288,800.00 บาท
19) คณะครุศาสตร์ได้รับทุนในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทุนภายใน วิจัยโครงการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการฯ สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(องค์การมหาชน) งบประมาณ 120,000 บาท
4.3 ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนางานพั นธกิจสัมพันธ์ และ
ถ่า ยทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรม ผลที่ได้การดาเนินงาน ดังนี้
1) คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน และหน่วยงานดาเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมตาม
แผนที่กาหนดอย่างชัดเจน เพื่อรองรับการให้บริการวิชาการแก่บุคคล ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆทั้ง ภาครัฐและ
เอกชน นอกจากนี้ได้กาหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการวิชาการ เพื่อให้บุคลากรทุกคนใช้
เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยจัดทาเป็นคู่มือการบริการวิชาการ
2) มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่าร่วมกับชุมชน โดยมีการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้ชุมชนสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน และนอกจากนั้นยังพัฒนาสังคมในด้านการเรียนการสอนโดย
พัฒนาครูประจาการแบบโค้ชชิ่ง และสร้างเครือข่ายในจังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สระแก้ว
3) มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม ทาให้นักเรียนได้รู้จักมหาวิทยาลัย นั กศึกษา อาจารย์และชุมชนได้
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ เพื่อนาไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนักศึกษามีจิตอาสา
รับผิดชอบต่อสังคม
4) มีโครงการที่ทาให้เยาวชน ชุมชน มีความตระหนักในด้านสุขภาพ ทักษะการใช้ภาษา การดารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจาวันและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
5) คณะครุศาสตร์ มีศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดโคตงการจากการทาแผนการใช้
ประโยชน์การบริการวิชาการ รวมทั้งสารวจความต้องการรับการพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อทาให้
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน สังคม โดยการใช้ Smart Device มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
และการให้ค วามรู้ แ ก่สั งคม โดยเฉพาะการใช้ Smart Device เช่น สมาร์ ทโฟน แท็ บเล็ ต โน๊ ตบุ๊ ค ให้เ ข้า กั บ
ชีวิตประจาวัน และทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบันมากขึ้น
6) มีโครงการสอนภาษา โดยน้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
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พระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มาประยุกต์กับการ
พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในจังหวัดสระแก้ว โดยการปลูกต้นไม้หายากในวรรคดีไทย และต้นไม้ใน
ท้องถิ่นที่ให้ผลผลิตกับโรงเรียน
7) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะได้จัดสรรงบประมาณจ านวน 1,379,098 บาท เพื่อดาเนิน
โครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนจานวน 33 กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศั กยภาพของ
บุคลากร ชุมชน และท้องถิ่น ให้กับกลุ่มเปูาหมายจานวน 2,970 คน กลุ่มเปูาหมายในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป
8) คณะได้ดาเนินการส ารวจความต้องการของชุมชนหรือหน่วยงานที่จะไปให้ บริการวิชาการก่อน
เพื่อนามาประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนบริการวิชาการ
9) คณะสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น โรงเรียนวัดธรรมนาวา โรงเรียนวัด
คุณหญิง ส้มจีน โรงเรียนวั ดพืชนิ มิต โรงเรีย นบางชวดอนุ ส รณ์ โรงเรี ยนวัด ชุมพลนิ กายาราม โรงเรี ยนบางปะอิ น
(ราชานุเคราะห์ 1) โรงเรียนกลางคลองสิบ โรงเรียนสังข์อ่าวิทยา โรงเรียนวัดลาดทราย โรงเรียนบ้านคลองขวางบน
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บารุง โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)
และโรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ โรงเรียนโคกสูง โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก โรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนการบินไทย โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านน้าอ้อม โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้าน
ทุ่งกบินทร์ ฯลฯ
10) คณะได้ดาเนินการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ แก้ไขปัญหา และเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง ในรูปของโครงการ/กิจกรรมต่างๆรวมทั้งสิ้น 14 กิจกรรม ในส่วนของคณะ และ 18 กิจกรรม ในส่วนของศูนย์
ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมงบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 1,344,832.22 บาท คิดเป็นร้อยละ
97.52 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้กับกลุ่มเปูาหมายจานวน 2,810 คน
11) คณะได้ ด าเนิ นโครงการบริ ก ารวิ ชาการที่ บู รณาการกั บการเรี ย นการเรี ย นสอน การวิ จั ย และ
ศิลปวัฒนธรรม จานวน 5 โครงการ คณะครุศาสตร์ ดาเนินโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
ได้แก่ 1 English Camp for English Education Students , 2.การพัฒนาโรงเรียนชุมชนเพื่อเสริมสร้างความรู้
มาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืนเพื่อการดารงชีวิตสู่สังคม AEC , 3 .จิตอาสา ครูภาษาจีน , 4.โครงการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและครูในจังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษา และ 5.โครงการวิจัยและพัฒนา
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้นาชุมชนและผู้ปกครองในจังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษา
12) คณะได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ได้แก่ โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชน
และครูในจังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษา และ โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้นาชุมชนและ
ผู้ปกครองในจังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษา
13) คณะมีแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแต่ยังไม่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ 1 แห่ง คือ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อทาหน้าที่เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อีกทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การสอน ตลอดจนเป็นแหล่งพัฒนาแบบผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติการบริหารอย่างสมดุลระหว่างนักวิชาการ ครู อาจารย์ นักศึกษาและประชาชน และเป็นหน่วยงานศึกษาพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้มาตรฐานวิชาชีพครู
14) การให้บริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เช่น
- คณะครุศาสตร์ ร่วมกับส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ โดยการเป็นวิทยากรให้
ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ในสาระวิชาคณิตศาสตร์ ณ
โรงเรียนในเครือข่าย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ให้กับนักเรียน และโครงการสร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษา แก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่า ง
ยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว โดยเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับ
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ครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ในสาระวิชาวิทยาศาสตร์และการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะครุศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ โดยมี อาจารย์ ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง อาจารย์
ประจาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอาจารย์ประจาสานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คืออาจารย์
ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ และอาจารย์พิมพ์ชนก โพธิปัสสา ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในกิจกรรมการฝึกอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการพัฒนาชุดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ณ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์
เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนานักเรียนสนองตอบต่อนโยบายการศึกษาชาติ
ในเรื่องของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และพัฒนาความคิด และความสามารถในการสร้างชุดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
- คณะครุศาสตร์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์ เป็นวิทยากรให้
ความรู้ ภายใต้หัวข้อกิจกรรม ปฏิบัติการจัดทาแผนการสอนรายวิชา ในโครงการส่งเสริมจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive learning) เพื่อพัฒนาแผนการสอน และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เกิดผลลัพธ์เชิงผลิตภาพ
- คณะครุศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ โดยมี ผศ.ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์ เซ่น
Dr.Robert William Larsen อาจารย์ ดร.วราภรณ์ วราธิพร และอาจารย์ศัสยมน สังเว ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้
สามารถและประสบการณ์ ในการเป็นวิทายกรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “One Belt and One Road 2018 :
Connecting China and Thailand” เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ย นเรียนรู้ทางการศึกษาระหว่างนักวิชาการและ
กลุ่มเปูาหมาย โดยมีอาจารย์ และนักศึกษาจาก Central China Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็นกลุ่มเปูาหมาย
15) การให้บริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น
- คณะครุศาสตร์ ร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง ในการดาเนินโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ใน 6 ตาบล คือ ตาบลโคกสูง ตาบลหนองแวง ตาบลทัพเสด็จ ตาบลทัพไทย ตาบลหนอง
ม่วง และตาบลตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของเด็ก เยาวชน ครู ผู้นาชุมชน และ
ผู้ปกครองในท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว
- คณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถั มภ์ ร่วมกับเครือข่าย
เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน โดยมีโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาอย่า ง
ต่อเนื่องตั้ง แต่ปีการศึก ษา 2559 คือ โรงเรี ย นสังข์อ่าวิ ทยา และโรงเรียนที่ไ ด้รับการพัฒ นาอย่างต่อ เนื่องตั้งแต่ ปี
การศึกษา 2560 ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดพืชนิมิต 2) โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 3) โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บารุง 4)
โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 5) โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 6) โรงเรียนวัดธรรมนาวา และ 7) โรงเรียนบางปะอิน "รา
ชานุเคราะห์ ๑" และ 8) โรงเรียนสังข์อ่าวิทยา และในปีการศึกษา 2561 มีจานวนโรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาภาค
กลางตอนบนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีก 3 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนวัดลาดทราย 2) โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 3)
โรงเรียนกลางคลองสิบ ซึ่งมีกระบวนการในการดาเนินกิจกรรม เริ่มจากการสารวจความต้องการรับการพัฒนาของครู
และผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนให้ได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร และนักเรียน
ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ จนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ระยะเวลาใน
การดาเนินโครงการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 แบ่งออกเป็น 3 ระยะภายหลังจากได้ผลการสารวจ
โดยเริ่มจากการดาเนินการจัดการกิจ กรรม ติดตามผล และสรุปผลการดาเนินงาน ซึ่งอยู่ในระยะที่ 1 คือ การจัด
กิจกรรมให้กับโรงเรียน
- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ
ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในการเป็นวิทยากรเรื่อง นวัตกรรม
เพื่อการเรียนรู้ สาหรับโครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ให้แก่นักศึก ษาชั้นปีที่ 5
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ที่กาลังอยู่ในช่วงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ และกระบวนการที่จะใช้ประกอบการ
สาหรับการสอนในชั้นเรียน
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ อ.ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ และผศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ สานักเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรในกิจกรรมพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา “การอบรมปฏิบัติการเทคนิคการใช้ Smart Device เพื่อการวิจัยในชั้นเรียน” ให้ความรู้ทาง
เทคนิคแก่ผู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากหลากหลายโรงเรียน ในการพัฒนาการทาวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม
ในเทคโนโลยี Smart Device
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไล ย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง คือ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ เขต 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต
1 และ เขต 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ เขต 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และ เขต 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และ เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และเขต 7 เป็น
ต้น จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการ
พิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ เพื่อดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการ
พิเศษ
4.4 ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์
ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ผลที่ได้จากการดาเนินงาน ดังนี้
คณะครุศาสตร์ มีนโยบายในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการให้ความสาคัญต่อการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ดาเนินการบูรณาการโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
1) กิจกรรมสร้างจิตสานึกนาฎศิลป์จิตอาสาสู่ท้องถิ่น
2) กิจกรรม อบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน (ChineseNew Year)
3) กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา 2562
4) กิจกรรมมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุ
5) กิจกรรมทาบุญคณะครุศาสตร์ ประจาปี 2562
6) กิจกรรมครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้าขอพรผู้ใหญ่
7) กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงสู่อาเซียน
8) กิจกรรมการสร้างจิตสานึกนาฏศิลป์ จิตอาสาสู่ท้องถิ่น
9) กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
10) กิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน Chinese New Year 2019 ตรุษจีนสุขสันต์ มหัศจรรย์แดน
มังกร
4.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาคณะครุศาสตร์อย่า ง
ยั่งยืน ผลที่ได้จากการดาเนินงาน ดังนี้
1) บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนางานตามศาสตร์ต่างๆ เช่น
- กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์งานเพื่อกาหนดตาแหน่งและเส้นทางความก้าวหน้า
สายอาชีพ
- โครงการอบรมเขียนบทความวิจัย

102
โครงการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ด้ านการประกัน คุ ณภาพการศึก ษาภายใน QA Sharing Day
ประจาปีการศึกษา 2561
- โครงการสั ม มนาเชิง ปฏิบั ติ การ “การทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ มหาวิ ท าลั ย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560-2564 แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2561”
- โครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านประกันคุณภาพ : การทวนสอบ
- โครงการวิจัยเชิงคุณภาพ
- โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
- โครงการอบรม”การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อจัดทาแผน
กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563
- กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
2) การจัดสรรงบประมาณการในการบริหารจัดการ เช่น
- โครงการอบรมการใช้ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับ ห้องปฏิบัติการสอน ทางไกล ไทมไลน์ และ
ห้องปฏิบัติการ ต่างๆ
- กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบอาคารสถานที่คณะครุศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้และการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงการจัดหาสิ่งสนับสนุนที่อานวยความสะดวกรองรับการเรียนการสอน
เทคโนโลยีทันสมัยในการเรียนการสอน มีห้องปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงการมีระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณลง
ตามงานและสาขาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการ เป็นต้น
5 หลัก ความโปร่งใส คณะมีการดาเนิน การตามกฎ ระเบีย บ ข้อ บังคับ ในการบริหารจัดการ มีการจัดท า
รายงานผลการดาเนินงานตามรายไตรมาส 4 ไตรมาส ระบบรายงานการติดตามโครงการ Project VRU โดยแจ้งให้
หน่วยงานทราบถึงผลการดาเนินงาน ของคณะครุศาสตร์ อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงมีการระบบ
การจัดซื้อจัดจ้าง ตามกฎ สามารถตรวจสอบได้จากโปรแกรมควบคุมการเบิกจ่าย 3 มิติ ทุกหน่วยงานงานการเงิน
งบประมาณและแผนงาน ผู้บริหารสามารถตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้ างได้ทุกเวลา นาข้อมู ล ไปใช้ในการตัดสินใจ
ในวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี
ประจาปีงบประมาณ 2561 ผลประเมินการดาเนินงานค่าเฉลี่ย 4.67
6. หลักการมีส่วนร่วม คณะได้มีการบริหารจัดการโดยให้บุคลากรทุกระดับ คณะบริหารและประธานสาขาวิชา
ต่างๆ ได้มสี ่วนร่วมการดาเนินงาน การร่วมวางแผน กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในการดาเนินงาน การจัดทา
แผนกลยุท ธ์ แผนปฏิ บัติ การคณะครุศ าสตร์ และมี คณะกรรมการในการด าเนิน งาน เช่น คณะกรรมการบริ หาร
คณะครุศาสตร์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารการเงิ นและงบประมาณ และคณะกรรมการ
ประกั น คุ ณ ภาพ เป็ น ต้ น โดยมี บุ ค คลที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการจั ด การศึ ก ษาได้ เ ข้ า มารั บ รู้ เ รื่ อ งการด าเนิ น ของ
สถานศึกษาในเรื่องการผลิตบัณฑิต และเสนอแนวทางในเรื่องของความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
7. หลัก การกระจายอ านาจ คณะมีคาสั่งแต่งตั้ งมอบอานาจให้รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มีอานาจในการ
ตัดสินใจในการบริหารงานอย่างชัดเจน มีโครงสร้างหน่วยงานที่เชื่อมต่อกันในการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา
8. หลัก นิติธรรม คณะได้มีการนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารจัดการการดาเนินงานต่างๆ โดยใช้
หลักนิติธรรม เช่น งานพัสดุ งานการเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณ งานบุคลากรและงานวิชาการ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อ บั ง คั บ เป็ นหลั ก การในบริห ารจั ด การให้ เ ป็ น ไปตาม กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คับ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานหลักนิติธรรม
9. หลักความเสมอภาค คณะมีการกาหนดนโยบาย ในการบริหารองค์กรอย่างเสมอภาค มีการจัดทาแผนพัฒนา

103
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาอย่างเสมอภาค ผู้บริหารให้ความสาคัญ
กับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนโดยเท่าเทียมกัน
10. หลักมุ่งเน้นฉันทา คณะได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ามาร่วมกาหนดข้อตกลงในการทางานร่วมกัน ต้องไม่มี
ข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สาคัญ โดยฉันทามติไม่จาเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ เช่น
การก าหนดโครงการ/กิจ กรรม ให้ ส อดคล้ องกับ ประเด็ นยุ ท ธศาสตร์ การก าแนวทางในการจัด สรรงบประมาณ
แต่ละโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น (5.1.4 (5))
เอกสารหลักฐาน
5.1.4 (1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานคณะครุศาสตร์ เลขที่ 1920/2561 วันที่ 9 สิงหาคม 2561
5.1.4 (2) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนแกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 คณะครุศาสตร์ เลขที่ 229/2561 วันที่ 12 มิถุนายน 2561
5.1.4 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8 /2561 วันที่ 15 สิงหาคม2561 ,
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9 /2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10 / 2561 วันที่ 24 ตุลาคม 2561
5.1.4 (4) เว็ปไซต์
5.1.4 (5) รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 การบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ
 ข้อ 5.ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรี ยนรู้
อื่นๆตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ผลการดาเนินงาน
องค์ความรู้ : (ด้านการผลิตบัณฑิต) เรื่องการคัดสรรกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
ตัวชี้วัด (KPI) : จานวนหลักสูตรอย่างน้อย 1 หลักสูตร ที่มีการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ การคัดสรรกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
คณะครุศาสตร์มีการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิตตามแผน (km action plan) 7 ขั้นตอน
1. การบ่งชี้ความรู้(Knowledge identification) คณะแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้
(KM) เลขที่ 406/2561 สั่ง ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เพื่อทาหน้าที่จัดทาแผนการจัดการความรู้ของคณะครุ
ศาสตร์ ติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน และประเมินผลตามแผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และรวบรวม
ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ คณะครุศาสตร์ มีการประชุม
โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการ
สอนงานวิจัย ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561, ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562, ครั้งที่
3/2561 วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 และครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) การค้นหาและรวบรวม
ความรู้ในองค์ความรู้ใหม่ ความรู้ที่เป็นตัวแบบที่ดี องค์ความรู้ที่ไ ด้รับการคัดเลือก การศึกษาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้เชิง ผลิตภาพ มีการประชุมระดมความคิดเห็น
ประสบการณ์เพื่อรวมองค์ความรู้แนวทางการจัดทา มคอ.3 สาหรับการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) คณะมีการจัดทาระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์
เกี่ยวกับการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ http://www.//edu.vru.ac.th/main/ เพื่อใช้ในการจัดเก็บความรู้ที่
ได้จากการรวบรวมการจัดการศึกษายุค 4.0 และการคัดสรรกระบวนการเรียนรู้เชิงผลผลิต เพื่อเตรียมพร้อม
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สาหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ คณะมีการนาความรู้ที่ได้จาการค้นคว้าด้านการปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑ์ TQF เผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับบุคลากรและ
บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษา รวบรวมความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การค้นคว้าเพิ่มเติมมาพิจารจัดเป็น
หมวดหมู่เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูล
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) คณะกรรมการ
จัดการความรู้ร่วมกันพิจารณาทบทวนความถูกต้องของเนื้อหาในการปรับปรุ งพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนเชิงผลิตภาพตามแบบกลไกการจัดการจัดการความรู้ พร้อมทั้งสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี เรื่อง การคัด
สรรกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพคณะครุศาสตร์ ที่ได้จัดทาไว้อย่างเป็นระบบและเขียนบทความวารสารไป
เผยแพร่ กลั่นกรองความรู้เกี่ยวกับการจัดทา มคอ.3 สาหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติโดยผู้เชี่ยวชาญ
5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) คณะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ในการสร้างแนวทางการวิจัย
บทความวารสาร เอกสารที่ได้รับการตีพิมพ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ของคณะครุศาสตร์ บนเว็ปไซต์ KM คณะ
http://www.// edu.vru.ac.th/main/ เพื่อทาให้ผู้สนใจในการใช้ความรู้สามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้
ง่ายและสะดวกขึ้น
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้(Knowledge Sharing)
คณะมีการจัดโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา ชื่อกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย (KM) คณะครุศาสตร์
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ แนวปฏิบัติที่ดี การจัดการเรียนการสอน 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. มาตรฐานด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
2. การกาหนดเปูาหมายที่สอดคล้องกับปัญหา
3. กรอบความคิดในการสร้างนวัตกรรม
4. การออกแบบนวัตกรรมตามหลักการและทฤษฎี
5. การปรับปรุงนวัตกรรมต้นแบบ
6. การประเมินและสรุปผลนวัตกรรม
แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับอาจารย์ภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน แบ่งปันและเผยแพร่ความรู้ผ่าน
ช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์
7.การเรียนรู้ (Learning) หลักสูตรของคณะครุศาสตร์ ได้นาองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในรูปแบบและ
วิธีการต่างๆไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากลุ่มวิชาชีพของคณะครุศาสตร์เชิงผลิต
ภาพ ส่งเสริมให้สมาชิกนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 มีกิจกรรม/
การดาเนินทั้งหมด 7 กิจกรรม มีการดาเนินการ 7 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการจัดการความรู้
ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การคัดสรรกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ตามเปูาหมายที่ตั้งไว้คือ มีอย่างน้อย 1
หลักสูตร ได้ ที่นาแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ ของคณะครุศาสตร์ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ บันทึกวีดีโอ
ข้อ มู ล กระบวนการเรี ย นรู้ เ ชิง ผลิ ตภาพ นอกจากนี้ บุ คลากรของคณะครุ ศ าสตร์ ยั ง ได้ รั บเชิ ญ ไปเ ผยแพร่
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ให้กับหน่วยงานต่างๆ และมีหนังสือตอบรับจากหน่วยงานต่างๆ ในการ
นาไปปรับใช้ได้จริง
องค์ความรู้ :ด้านงานวิจัย เรื่อง การนากระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมาขอทุนสนับสนุนการวิจัย
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ตัวชี้วัด (KPI) : การนากระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมาขอทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีการจัด
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการขอทุนวิจัย
คณะครุศาสตร์มีการจัดการความรู้ ด้านการวิจัยตามแผน (km action plan) 7 ขั้นตอน
1.การบ่งชี้ความรู้(Knowledge identification) คณะแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน งานการจัดการความรู้
(KM) เลขที่ 406/2561 สั่ง ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เพื่อทาหน้าที่จัดทาแผนการจัดการความรู้ของคณะครุ
ศาสตร์ ติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน และประเมินผลตามแผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และรวบรวม
ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ คณะครุศาสตร์ มีการประชุม
โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการ
สอนงานวิจัย ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561, ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562, ครั้งที่
3/2561 วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 และครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562
2. การสร้างและแสวงหาความรู้(Knowledge Creation and Acquisition) คณะกรรมการดาเนินงานเพื่อ
วางแผนพัฒนาการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ มีการประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เพื่อ
ระดมความคิดเห็นในการ การเสนอผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ทุนและได้รับรางวัล หลักสูตรของคณะครุศาสตร์ ได้
มี ก ารแสวงหาความรู้ จ าก เว็ บ ไซต์ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา เพื่ อ ดู ร ายละเอี ย ดต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ การเขี ย น
โครงการวิจัยระดับหลักสูตร ในการนามาเป็นแนวทางในการเขียนโครงการ และเว็บไซต์คณะ ซึ่งมีแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) คณะ จัดทาระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์
เกี่ยวกับการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ http://www.//edu.vru.ac.th/main/มีการรวบรวมความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรมฯและศึกษาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ไ ด้รับจากงานวิจัยเพื่อการ
นาไปใช้ประโยชน์ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ คณะมีการนาความรู้ที่ได้จากการ
ค้นคว้าด้านงานวิจัย เผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับบุคลากร
และบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษา
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) คณะกรรมการ
ร่วมกันพิจารณาทบทวน และพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหา ประเด็นความรู้รูปแบบการสัง เคราะห์องค์
ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์โดยการจัดประชุมระดมความคิด ในเรื่องการสร้างแนว
ทางการวิจัยและผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยที่ได้จัดทาไว้อย่างเป็นระบบ
5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) คณะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จาการจั ดการความรู้ บน
เว็บไซต์ KM คณะครุศาสตร์ เพื่อทาให้ผู้สนใจในการใช้ความรู้สามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก
ขึ้น
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) คณะมีการจัดโครงการพัฒนาองค์การเรียนรู้และ
การจัดการความรู้ ประชุมกลุ่มย่อยภายในคณะ การจัดการศึกษา จัดกิจกรรมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร ะหว่างสาขาวิชา คณะครุศาสตร์ ทีมวิจัย วไลยอลงกรณ์ วันพุธที่ 20, 27
กุมภาพันธ์ 2562
แนวปฏิบัติที่ดี
1. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอทุนภายในคณะครุศาสตร์ไว้ในเว็ปไซด์ของคณะและแหล่งทุนภายนอก
2. นาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของแต่ละสาขามาขอทุนสนับสนุนการ
วิจัย
3. วางแผนการตีพิมพ์ให้ได้อย่างน้อยงานวิจัย 1 เรื่อง ควรตีพิมพ์ 2 บทความ
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7. การเรียนรู้ (Learning) หลักสูตรในคณะครุศาสตร์ ได้นาองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเขียนโครงการวิจัย
จากรูปแบบหรือวิธีการต่างๆไปใช้ในการสร้างแนวทางการวิจัยและผลผลิตที่ได้จากการวิจัย
การประเมินผลการนาไปใช้ประโยชน์ ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา กับมหาวิทยาลัย
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ ประจาปีก ารศึกษา 2561 มีกิจกรรม/
การดาเนินทั้งหมด 7 กิจกรรม มีการดาเนินการครบ 7 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการจัดการความรู้
ด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย เรื่อง การนาเสนอผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ทุนบรรลุตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ ได้นา
องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ได้จริง ของคณะครุศาสตร์
ผู้ที่ได้ทุนวิจัยที่นากระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมาเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย คือ
1. งานวิ จั ยเรื่ องการศึ กษาการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้เชิ งผลิ ตภาพรายวิ ชาหลักการจั ดการเรี ยนรู้ ที่ มี ต่ อ
ความสามารถในการเรียนรู้ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ของ ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง 2561 โดยได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารบัณฑิตวิทยาลัยศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 และ
วารสารวไลยอลงกรณ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562
2. งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนเสริมทักษะการเขียนการสะกดคาด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 งบวิจัยปี 2561 อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม และ ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
3. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผศ.ดร.
ประยูร บุญใช้
เอกสารหลักฐาน
5.1.5(1) คาสั่ง แต่งตั้ งคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ (KM) เลขที่ 406/2561 สั่ ง ณ วันที่ 5
ตุลาคม 2561
5.1.5(2) รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561, ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์
2562, ครั้งที่ 3/2561 วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 และครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562
5.1.5(3) สุวรรณา จุ้ยทอง (2561) การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงภาพรายวิชาหลักการเรียนรู้ ที่มีต่อ
ความสามารถในการเรียนรู้ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์, วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ปีที่
12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม, 2561 : 232- 243.
สุวรรณา จุ้ยทอง (2562), ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเชิง ผลิตภาพ รายวิชา
หลัก การจัดการเรีย นรู้ คณะครุศ าสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ใ นพระบรมราชูป ถัมภ์ จัง หวั ด
ปทุมธานี, วารสาร วไลยอลงกรณ์, ปีที่ 9 ฉบับที่1 มกราคม-เมษายน 2562 : 31-46.
5.1.5(4) หนังสือขอบคุณจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ 704/2561 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
 ข้อ 6.การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาบุคลากร มีนโยบายในการดาเนินการพัฒนาบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแผนการบริหารบุคลากร ที่
303/2561 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 และแต่งตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน ที่
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304/2561 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 5.1.6(1)-(2))
โดยคณะกรรมการแผนการบริหารบุคลากร ได้จัดทาแผนการบริหารบุคลากร เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารงาน
ด้านบุคลากรของคณะครุศาสตร์ โดยอาศัยทิศทางจากแผนกลยุทธ์ และคู่มือประกันคุณภาพมาเป็นแนวทางในการ
จัดทาแผน และคณะกรรมการแผนการบริหารบุคลากรได้นากรอบเหล่านั้น มาทาแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนเพื่อกากับติดตามผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผน และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่
10/2561 วันที่ 24 ตุลาคม 2561 โดยสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการได้พัฒนาตนเองด้านการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ การศึกษาต่อ การทาเอกสารทางวิชาการ การพัฒนาทักษะด้านวิชาการ/วิชาชีพ และสายสนับสนุนได้มีการ
พัฒนาตนเองในการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น การทาคู่มือปฏิบัติงาน และการอบรมเพิ่มเติมความรู้ในสายงานของตนเอง
(เอกสารหมายเลข 5.1.6(3) - 5.1.6(6))
คณะครุศาสตร์ มีสวัส ดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี โดยจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจาปีสาหรับ บุคลากรสาย
วิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญในการแนะนาด้านการดูแลรักษาสุขภาพ (เอกสารหมายเลข
5.1.6(7)) และมีการจัดสวัสดิการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้กับบุคลากรของคณะ โดยมีประกาศเรื่อง สวัสดิการ
บุคลากรคณะครุศาสตร์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 (เอกสารหมายเลข 5.1.6(8))
คณะครุศาสตร์ มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่พัฒนา มาใช้การ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึ กษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยการรายงานผลการ
ฝึกอบรม สั มมนา เสนอต่อผู้ บริ หารให้ ทราบ ตามแบบรายงานผลการฝึก อบรม สัม มนาดูง าน ปีง บประมาณ 2562
(เอกสารหมายเลข 5.1.6(9))
เอกสารหลักฐาน
5.1.6(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนบริหารบุคลากร ที่ 303/2561 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
5.1.6(2) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่ 304/2561
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
5.1.6(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการทาแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
5.1.6(4) แผนบริหารบุคลากร
5.1.6(5) แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ 2562
5.1.6(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 24 ตุลาคม 2561
5.1.6(7) การให้บริการตรวจสุขภาพ ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
5.1.6(8) ประกาศเรื่อง สวัสดิการบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
5.1.6(9) แบบรายงานผลการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานของ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ปีงบประมาณ
2562
 ข้อ 7.ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้ การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มีการกาหนดระบบและกลไกที่สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่มีการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะในการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ดังนี้
1. คณะมีการดาเนินนโยบายและเปูาหมายการดาเนินงานการประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับภารกิจ ของการ
บริหารคณะ ในการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ และมีการติดตามการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในครั้งที่ 10/2561, ครั้งที่ 1/2562, ครั้งที่ 2/2562
และครั้งที่ 3/2562
2. คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ที่มีบทบาทในการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ ซึ่งจะต้องมีการประชุมเพื่อนาเสนอความก้าวหน้า และให้ข้อเสนอแนะทั้งระดับหลักสูตรและ
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ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2561
3. คณะกรรมการประกันคุณภาพรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะใน
ประเด็นการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน และ
ปรับปรุงการดาเนินงานให้ดีขึ้น
เอกสารหลักฐาน
5.1.7 (1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 24 ตุลาคม 2561, ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 16 มกราคม 2562, ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 27 มีนาคม 2562
5.1.7 (2) รายงานการประชุมงานประกันคุณภาพระดับคณะ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 8 กรกฎาคม 2562, รายงานการ
ประชุมงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 เมษายน 2562, ครั้งที่ 2 วันที่ 21 พฤษภาคม
2562 และครั้งที่ 3 วันที่ 12 มิถุนายน 2562
5.1.7 (3) มีคาสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คาสั่งเลขที่
493/2561 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 และคาสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูต ร
ประจาปีการศึกษา 2561 คาสั่งที่ 1060/2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
7 ข้อ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ผูก้ ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
ดร.ดนุชา สลีวงศ์
ดร.นิติกร อ่อนโยน
ดร.กาญจนา เวชบรรพต
ดร.วราภรณ์ วราธิพร
อาจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก
อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว
อาจารย์มณฑา วิริยางกูร
อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
นางบุณยนุช เทียบแสน
โทรศัพท์ : 02-5293099
โทรศัพท์ : 02-5293099
E-mail : education@vru.ac.th
E-mail : education@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562)
ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์มีระบบกลไกการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ ประกอบได้ดาเนินการ
ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมให้อาจารย์และบุคคลากรทราบถึงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์ (EdPEx) เมื่อวันที่ 22 – 23
พ.ย. 61 (( 5.2.1 (1))
2. คณะครุศาสตร์จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (( 5.2.1 (2))
เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร
3. คณะครุศาสตร์ ดาเนินการจัดทาคาสั่งกากับควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและการประเมินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบและวางกรอบเวลา (( 5.2.1 (3))
4. คณะครุศาสตร์มีการกาหนดผู้ดูแลองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ ได้ดาเนินการรายงานความก้าวหน้าให้คณะกรรมการประกันคุณภาพและกรรมการบริหารคณะได้รับทราบ
(( 5.2.1 (4))
5. คณะครุศาสตร์มีการกาหนดให้ผู้ดูแลองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตร กาหนดค่า
เปูาหมายของการประกันคุณภาพ และรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
(( 5.2.1 (5)), (( 5.2.1 (6))

ผู้จัดเก็บรว
ผู้จัดเก็บรว
ผู้จัดเก็บรว
ผู้จัดเก็บรว
ผู้จัดเก็บรว
ผู้จัดเก็บรว
ผู้จัดเก็บรว
ผู้จัดเก็บรว
ผู้จัดเก็บรว
ผู้จัดเก็บรว
ผู้จัดเก็บรว
ผู้จัดเก็บรว
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เอกสารหลักฐาน
5.2.1(1) คาสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 2807/2561 เรื่องให้อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
5.2.1(2) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
5.2.1(3) คาสั่งคณะครุศาสตร์ ที่ 493/2561 คาสั่งแต่ง ตั้งผู้ดูแลองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะครุศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
5.2.1(4) คาสั่งคณะครุศาสตร์ ที่ 1060/ 2562 คาสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
5.2.1(5) รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
5.2.1(6) รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
 ข้อ 2.มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกากับติดตาม การดาเนินงาน ให้เป็นไปตามระบบ
และรายงานผลการติดตามในทุกภาคการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนในระดับหลักสูตร เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานของแต่ละหลักสูตรให้ได้รับทราบ และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร ในรอบ 6 เดือน มีผ ลคะแนนประเมินระดับหลักสูตร 3.3 คะแนน
ซึ่งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับ คณะจะดาเนินการสรุป และจัดทารายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ในระดับคณะต่อไป ในรอบ 6 เดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะและ
แนวทางการพัฒนาในระดับคณะต่อไป (5.2.2(1) - 5.2.2(2))
เอกสารหลักฐาน
5.2.2 (1) คาสั่งคณะครุศาสตร์ ที่ 493/2561 คาสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะคณะครุศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
5.2.2 (2) คาสั่งคณะครุศาสตร์ ที่ 1060/ 2562 คาสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
 ข้อ 3.มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ได้มีแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การดาเนินงานตามองค์ประกอบการประกัน คุณภาพของแต่ล ะหลักสู ตร ซึ่งมหาวิทยาลั ยได้ดาเนินการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินงานระบบพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตร คณะครุศาสตร์ได้มีส่วน
ร่วม เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ 5.2.3(1) -5.2.3(3) ดังนี้
1. องค์ประกอบที่1 ด้านกากับมาตรฐาน
คณะครุศาสตร์ได้มีการประชุม เพื่อกาหนดและกับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2561
คณะครุศาสตร์ได้สนับสนุนทุกหลักสูตร ในการจัดหาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ครบตามจานวนเกณฑ์ที่กาหนด โดย
หลักสูตรภาษาจีน ได้ประกาศรับสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ คือ
อาจารย์หลักสูตรภาษาจีน Miss Shuying Cai สัญชาติจีน เป็นอาจารย์สอนภาษาจีน สังกัดคณะครุ
ศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 คาสั่งที่ 2344/2561 และอาจารย์ Miss Yuhui Guo สัญชาติจีน เป็นอาจารย์
สอนภาษาจีน สังกัดคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 23สิงหาคม 2561 คาสั่งที่ 2071 /2561
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หลักสูตรคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) Mrs.Vanny Maria
Agustina Tiwow สัญชาติอินโดนีเซีย แต่งตั้งเป็นอาจารย์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 คาสั่งที่ 2453/2561 บรรจุ
และแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
หลักสูตรคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีจานวน 2 ท่าน คือ อาจารย์ พูนพชร ทัศนะ และ
อาจารย์ภัทรพรรณ พรหมเดช
อีกทั้งผลักดันโครงการผลิตครูคุณภาพในการเข้าร่วมประชุมจัดทาหลักสูตรกลาง 4 ปี อิงสมรรถนะ คณะครุ
ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในวันที่ 12 -16 พฤศจิกายน และ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
2. องค์ประกอบที่ 2 ด้านบัณฑิต
คณะครุศาสตร์ได้ ควบคุมให้แต่ละหลักสูตรให้ความสาคัญต่อคุณภาพบั ณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึ กษาแห่งชาติ โดยสนับสนุ นให้ด าเนิ นโครงการสนับ สนุนคุ ณภาพบัณฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (รับน้องใหม่) ราชฟฤกษ์ช่อใหม่ ปีการศึกษา 2562
และโครงการอื่นๆตามหลักสูตรและสาขาวิ ชาซึ่งเป็นไปตามแผนการดาเนินงานของฝุายกิจการนักศึกษาของคณะ
ครุศาสตร์ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ
โครงการ
กิจกรรมไหว้ครูคณะครุศาสตร์ 2560
กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ
กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาครุศาสตร์
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ลอยกระทง”
กิจกรรมปฐมนิเทศ “รับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่”

คุณธรรม
จริยธรรม






ความรู้





ทักษะทาง
ปัญญา






ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล






วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสาร
การใช้
เทคโนโลยี






องค์ประกอบที่ 3 ด้านนักศึกษา (อ้างอิงเอกสารตามองค์ประกอบของฝ่ายกิจการนักศึกษา ตัวบ่งชี้)
คณะครุศาสตร์ได้ ดาเนินโครงการ เสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม ความรู้ทักษะ วิชาชีพให้แก่นักศึกษา
โดยคานึงถึงผลที่เกิดกับนักศึกษา คือ
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2561
2. มีการสนับสนุนทุนวิจัยการเผยแพร่ ทุนละ 2,500 บาท สาหรับนักศึกษาบัณฑิต นางปรีดาภรณ์
ดวงใจดี นักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต ได้รับการตีพิมพ์วารสารการวัดผลการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 35 ฉบับ 98 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้จัดทาโครงการ การพัฒนาทักษะการสอน สังเกตการณ์
สอน และการออกฝึกประสบการณ์แลกเปลี่ยนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ให้กับนักศึกษา ชั้นปี
ที่ 4 จ านวน 23 คน เพื่ อให้ นักศึ กษาไปแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์ การเรี ยนการสอน โดยใช้ ภาษาอั งกฤษใน
ต่างประเทศ ผ่านการดาเนินงานภายใต้ โครงการ Pre-service student teacher (SEA –Teacher) ในระหว่างวันที่ 5
มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และประเทศฟิลิปปินส์
องค์ประกอบที่4 ด้านอาจารย์
ด้านอาจารย์ คณะครุ ศาสตร์ มี การบริ หารและพั ฒนาอาจารย์ ให้มี คุณ ภาพอาจารย์ โดยได้ จัด สรร
งบประมาณให้อาจารย์เข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอก เช่น
ภายนอก
สนับสนุนให้ อาจารย์คันธรส ภาผล ไปราชการโครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับ
ปฐมวัย รุ่น 10 คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ หลักสูตร ทัศนะนานาชาติสู่ห้องเรียนปฐมวัย ระหว่างวันที่ 14 –
15,21 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องแก้วนนทรี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนนานาชาติเซนแอนดรูส์
สนับสนุนให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ ไปราชการ วันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม
พลูแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น ในงานการประชุมวิชาการนาเสนองานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ตามคาสั่งที่ 479/2561
สนับสนุนให้ อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ และอาจารย์ศัสยมน สังเว ไปราชการเรื่องการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบายด้านการศึกษาของ รัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็น
คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้บริหารเขตพื้นที่ และผู้บริหารโรงเรียน จังหวัดสระแก้ว วันที่ 26
พฤศจิกายน 2561 ตามคาสั่งที่ 469/2561
สนับสนุนให้ อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง อาจารย์สายนภา วงศ์วิศาล และอาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
ไปราชการ ที่ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาภาษาตะวันออก บรรยายพิเศษ เรื่อง IT
Technology in China วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ตามคาสั่งที่ 469/2561
สนับสนุนให้ อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ ไปราชการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาสื่อเสมือนจริงสามมิติเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สาหรับเด็กประถมศึกษา ในวันที่
8 ตุลาคม 2561 ตามคาสั่งที่ 397/2561
สนับสนุนให้ อาจารย์กนกวรรณ ปานสุขสาร และอาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล ไปราชการที่โรงเรียน
นานาชาติสยามสิงค์โปร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ
ในกิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษาสองภาษาหรือหลักสูตร
นานาชาติ(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป) หลักสูตรภาษาอังกฤษ อีกทั้งได้นานักศึกษา จานวน 10 คนเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ตามคาสั่งที่ 447/2561
สนับสนุนให้ อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ไปราชการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยังยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัทปิโก(ไทยแลนด์) จากัด ได้จัดให้มีการประชุม นักครุศึกษา
กับการพัฒนาการศึกษาไทย : บทบาทและหน้าที่ที่ต้องทบทวน ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 NAPLAB ถนนบรรทัด
ทอง และFinnish Teacher Education Forum : บทเรียนจากฟินแลนด์ ตามคาสั่งที่ 396/2561
สนับสนุนให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายคณาจารย์สาขาการ
บริหารการศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการผลิตบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา
ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร ตามคาสั่งที่ 395/2561
สนับสนุนให้ ดร.ดนุชา สลีวงศ์ ไปราชการของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดประชุมวิชาการ ภายใต้แนวคิด เรื่อง ประเทศไทยก้าวไกล
ด้วยงานวิจัยใช้ได้จ ริง ในวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ตามคาสั่งที่
387/2561
สนับสนุนให้ อาจารย์ พัชรินทร์ เศรษฐีชั ยชนะ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิ น
ประจาปี 2561 เรื่อง การสร้างชุดการเรียนรู้ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ โดยใช้โปรแกรมเราขาคณิต
พลวัต ตามปรกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประจาปีงบประมาณ 2561 (วช.61) ตามคาสั่งที่ 495/2561
สนับสนุนให้ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย เรื่องการศึกษาสมรรถนะของสะเต็ม
ศึกษาที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้โครงการสร้าง
ท้องฟูาจาลองขนาดเล็ก
องค์ประกอบที่ 5 ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
คณะครุศาสตร์ให้ความสาคัญของการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ห้องประเมิน
ผู้เรียนให้ผลเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน โดยมีการดาเนินงานดังนี้
1. คณะกรรมการวิ ช าการคณะ มี ก ารพิ จ ารณากลั่ น กรองอาจารย์ พิ เ ศษเพื่ อ เป็ น อาจารย์ ผู้ ส อนของ
มหาวิทยาลัย โดยสาขาวิชาเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ ผ่านการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และเสนอต่อการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ เพื่อให้เห็นชอบอนุมัติอาจารย์พิเศษเพื่อทาการสอนนักศึกษาเต็มเวลา จันทร์ถึง – ศุกร์ ใน
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2. คณะครุศาสตร์มีการกากับติดตามในการสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่มีคุณวุฒตรงตามคุณสมบัติ
ของมาตรฐานการศึกษา 2548
3. คณะครุศ าสตร์ มี ก ารจั ด อบรมให้ กั บนั ก ศึ กษาชั้ นปี ที่ 4 และปี ที่ 5 ก่อ นการออกปฏิ บั ติก ารสอนใน
สถานศึกษา ซึ่ง แต่ละชั้นปีที่ 4 , 5 คณะได้จัดปฐมนิเทศ จัดสัมมนากลางภาค และจัดปัจฉิมนิเทศ ทุกครั้ง เพื่อเติม
เต็มให้นักศึกษาวิชาชีพครู
4. สาขาคณิต ศาสตร์ หลัก สูตรภาษาอัง กฤษ จั ดกิจ กรรมการพัฒนาทักษะการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและประยุก ต์ใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสอนและได้ฝึก
ประสบการณ์จริงในต่างประเทศตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ ระหว่างวันที่ 14 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย
5. คณะครุศาสตร์ได้ดาเนินโครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน
ต่างประเทศ ในกิจกรรมสนับสนุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานในประเทศอาเซียน (SEA TEACHER) รุ่นที่ 7 – 8 และ
จะดาเนินกิจกรรม ในระหว่าง 7 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2562 จึงได้มีการแต่งตั้งอาจารย์นิเทศการสอนนักศึกษา
คือสาขาคณิตศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการประถมศึกษา ในคาสั่ง ที่ 490/2561
องค์ประกอบที่ 6 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะครุศาสตร์สนับสนุนปัจจัยที่สาคัญ สิ่งสนับสนุนกาเรียนรู้ของผู้เรียน โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
พัฒนาด้านการปรับภูมิทัศน์ เช่น ห้องอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย 3 ห้องเรียน คือห้อง 7303,
7304 และห้อง 6302 โดยใช้งบประมาณ จานวน 1,454,451 บาท (รายงานการประชุมคระกรรมการบริหาร
คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562)
เอกสารหลักฐาน

5.2.3 (1) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร์
5.2.3 (2) คาสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระบบพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
5.2.3 (3) รายงานผลการดาเนินงานระบบพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
5.2.3 (4) อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง แต่งตั้งเป็นอาจารย์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 คาสั่งที่ 1863/2560

บรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
5.2.3 (5) Miss Shuying Cai สัญชาติจีน เป็นอาจารย์สอนภาษาจีน สังกัดคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน
2561 คาสั่งที่ 2344/2561
5.2.3 (6) Miss Yuhui Guo สัญชาติจีน เป็นอาจารย์สอนภาษาจีน สังกัดคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม
2561 คาสั่งที่ 2071 /2561
5.2.3 (7 ) Mrs.Vanny Maria Agustina Tiwow สัญชาติอินโดนีเซีย แต่งตั้งเป็นอาจารย์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม
2561 คาสั่งที่ 2453/2561 บรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
5.2.3 (8) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีจานวน 2 ท่าน คือ อาจารย์พูนพชร ทัศนะ และอาจารย์ภัทรพรรณ พรหมเดช
บรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
5.2.3 (9) สาขาวิชาวิ ท ยาศาสตร์ ทั่ว ไป (หลัก สูต รภาษาอั งกฤษ) ได้จั ดท าโครงการ การพั ฒนาทั กษะการสอน
สังเกตการณ์สอน และการออกฝึกประสบการณ์แลกเปลี่ยนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จานวน 23 คน เพื่อให้นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์การเรียนการสอน โดย
ใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ผ่านการดาเนินงานภายใต้ โครงการ Pre-service student teacher (SEA –
Teacher) ในระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และ
ประเทศฟิลิปปินส์
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5.2.3 (10) สนับสนุนให้ อาจารย์คันธรส ภาผล ไปราชการโครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับ

ปฐมวัย รุ่น 10 คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ หลักสูตร ทัศนะนานาชาติสู่ห้องเรียนปฐมวัย ระหว่างวันที่ 14 –
15,21 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องแก้วนนทรี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนนานาชาติเซนแอนดรูส์
5.2.3 (11) สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านการปรับภูมิทัศน์ เช่น ห้องปฏิบัติการเรียน ห้องอิเล็กทรอนิก
ห้องเรียนปกติ จารนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 3 ห้องเรียน โดยใช้งบประมาณ จานวน 1,454,451 บาท บาท
(รายงานการประชุมคระกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562)
 ข้อ 4.มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจาคณะเพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตรและรายงานการประเมินให้คณะ
กรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา โดยในปีการศึกษา 2561 มีการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
และประเมินคุณภาพหลักสูตร ในรอบ 6 เดือน มีผลคะแนนประเมิน หลักสูตร 3.3 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี
โดยพิจารณาจากการรายงานผลค่าคะแนนของรอบ 6 เดือน ซึ่งมีประเด็นข้อเสนอแนะดังนี้ หลักสูตรเคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรภาษาจีน
หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน ต้องดาเนินการจัดทาสมอ. 08
เอกสารหลักฐาน
5.2.4(1) การรายงานสรุปผลของคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร (รายงาน มคอ 7 ระดับหลักสูตร รอบ 6
เดือน)
 ข้อ 5.นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน

เนื่องจากปีการศึกษา 2560 มีหลักสูตร จานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และ
หลั กสู ตรครุ ศาสตรดุ ษฎี บัณ ฑิต สาขาวิ ชาการบริห ารการศึก ษา ได้ ขอปิด หลั กสู ตรไป เนื่อ งจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2548 อีกทั้ง เนื้อหาในรายวิชาไม่ทันสมัยแล้ว
หลักสูต รจึง ได้พัฒนาหลักสู ตรใหม่ ชื่อหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการบริหารการศึก ษาเพื่ อ
นวัตกรรมการจัดการศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเพื่อนวัตกรรมการ
จัดการศึกษา ซึ่งมีความสอดคล้อง และตรงกับบริบท และเป็นไปตามมาตรฐานหลักสู ตร และเกณฑ์ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
จึงทาให้ผลการประเมินหลักสูตร ของคณะครุศาสตร์ ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน
เอกสารหลักฐาน
5.2.5(1) รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
 ข้อ 6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ได้ดาเนินการรวบรวมรายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน จานวน 14
หลักสูตร และ รอบ 12 เดือน จานวน 14 หลักสูตร
เอกสารหลักฐาน
5.2.6(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา คณะครุศาสตร์มีการะบวนการกากับติดตาม การปรับปรุง
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
หลักสูตร จาก 5 ปี เป็นหลักสูตร 4 ปี ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐาน 2558 และหลักสูตรกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
--------------------------------------------------------------------------------------------------------จากผลการดาเนินงานของคณะครุศาสตร์ เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามที่ สกอ. กาหนด ในรอบปีการศึกษา
2561 ผลการประเมินคุณภพการศึกษาสรุปได้ดังนี้
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร ค่าเฉลี่ย
จัดการหลักสูตรโดยรวม
3.51
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์
ประจาคณะที่มคี ุณวุฒิ
ปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์
ประจาคณะที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จานวนอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ร้อยละ
30
ร้อยละ
42.15
ร้อยละ
≥10

ตัวตั้ง
ตัวหาร
48.06
14
31
62
20
62
-14.77
30

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

=

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

ไม่บรรลุ

3.43 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

ไม่บรรลุ

2.69 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

3.43 คะแนน

X100 =

50 %

X100 = 32.26 %
X100 = -49.25 %

6 ข้อ

6 ข้อ

บรรลุ

5.00 คะแนน

6 ข้อ

6 ข้อ

บรรลุ

5.00 คะแนน
เฉลี่ยรวม
4.35 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสร้างสรรค์

6 ข้อ

6 ข้อ

บรรลุ

5.00 คะแนน

ไม่บรรลุ

4.74 คะแนน

สังคมฯ
22,550
1,399,571
59

23,721.54 บาท/
คน
=
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ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

ตัวหาร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัย

สังคม
18.40%
วิทย์ฯ
27.60%
วิทย์
สุขภาพ
27.60%

32.20
62

X 100 =

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

บรรลุ

5.00 คะแนน

51.94 %

เฉลี่ยรวม
4.91 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 วิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
6 ข้อ
วิชาการแก่สังคม

6 ข้อ

บรรลุ

เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
6 ข้อ
กลไกการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

6 ข้อ

บรรลุ

7 ข้อ

บรรลุ

5.00 คะแนน

6 ข้อ

บรรลุ

5.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สรุปคะแนนรวม

5.00 คะแนน
เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหาร
7 ข้อ
ของคณะเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์
ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับ
6 ข้อ
การประกันคุณภาพหลักสูตร

5.00 คะแนน

เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน
4.68
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ตาราง 2 วิเคราะห์คณ
ุ ภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย
องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
รวม
ผลการประเมิน

ตัว
บ่งชี้
6
3
1
1
2
13

คะแนนประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน
คะแนน
I
P
O
เฉลี่ย
4.23 5.00 3.43 4.35
ระดับคุณภาพดี
5.00 4.74 5.00 4.91 ระดับคุณภาพดีมาก
- 5.00
5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
- 5.00
5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
- 5.00
5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
4.36 5.00 4.22 4.68 ระดับคุณภาพ ดีมาก
ดี
ดี
ดี
มาก
ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

