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บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 
  
ชื่อหน่วยงาน 
        คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
ที่ตั้ง 

 เลขท่ี 1  หมู่ 20  ต าบลคลองหน่ึง  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
 
วัตถุประสงค์ของการกอ่ตัง้ 
 สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟูาวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตาต่อการศึกษา ของ
กลุสตรีไทย จึงประทานอาคารพร้อมท่ีดินประมาณ 4 ไร่ ให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยา
ลงกรณ์ เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2475 ปัจจุบันคือ เลขท่ี 153 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
โดยย้ายนักเรียนฝึกหัดครูและนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.7-8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารย์ใหญ่คน
แรก คือ อาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ โรงเรียนใช้ช่ือย่อว่า พ เป็นสัญลักษณ์ และสีเขียว เป็นสีประจ าโรงเรียน 
เน่ืองจากเป็นสีประจ าวันประสูติของพระองค์ 
      สถานศึกษาแห่งน้ีได้ปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาท้ังแผนกฝึกหัดครู และแผนกสามัญด้วยดี ตลอดมา และได้
พัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพและค าน าหน้าช่ือตามความเหมาะสม ดังน้ี 

1 ตุลาคม 2513 เป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ พ.ศ. 2515 ขยายงานการฝึกหัดครู มาอยู่  ณ ท่ีต้ัง
ปัจจุบัน คือ เลขท่ี 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรท่ี 48 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 
มีพื้นท่ี 294 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ท้ังน้ีอาจารย์อวยพร เปล่งวานิช ผู้อ านวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ใน
ขณะน้ัน ได้ด าเนินการติดต่อประสานงานล่วงหน้ากับผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานี   (นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์) จึงได้ท่ีดิน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แปลงน้ีมาเป็นท่ีต้ังของสถาบันในปัจจุบัน 

14 พฤศจิกายน 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับวิทยาลัย
ครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และสมาคมศิษย์เก่าฯไว้ "ในพระบรมราชูปถัมภ์" 

9 พฤศจิกายน 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย์ ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์
สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟูาวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
จ านวน 2 แสนบาท ต้ังเป็น"มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟูาวไลยอลงกรณ์ 

พ.ศ. 2520 เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. 2528 เปิดสอนสาขาวิชาชีพอื่นด้วยครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

นามสถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูท่ัวประเทศ เป็นเหตุให้เปลี่ยนช่ือเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยา  ลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

24 มกราคม 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ เป็นผลให้สถาบันราชภัฏ                
ท่ัวประเทศเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างแท้จริง 

6 มีนาคม 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระ
บรมราชานุญาตให้ใช้ตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ รัชกาลท่ี 9  เป็นตราสัญลักษณ์ประจ าสถาบันราชภัฎ นับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาท่ีสุดมิได้ แก่ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

15 กุมภาพันธ์  2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ รมราชกุมารี  เสด็จฯ 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 

วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ฯ ทรงเปิดอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และห้องประชุมราชนครินทร์ ภายใน
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระบรมราชานุญาต ให้เปลี่ยนช่ือเป็น "สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" 

10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 
14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 ยังผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยกฐานะเป็น 
"มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี" ต้ังแต่วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

พ.ศ. 2547 เปิดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) โดยส านักงานสภาสถาบัน
ราชภัฏพัฒนาข้ึนมาจากหลักสูตร 4 ปี เพื่อให้ได้ครูดี ครูเก่ง มีความประพฤติและมีศรัทธาในอาชีพครู มีทุนการศึกษาให้
ใน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมท้ังหมด 37 ทุน และ
เปิดสอนโดยไม่มีทุนอีก 2 โปรแกรมวิชาคือ โปรแกรมวิชาภาษาไทย และโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 

พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2549 เปิดหลักสูตรครูการศึกษา ข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)                      
ใน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา 

พ.ศ. 2550 เปิดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ใน 4 สาขาวิชา              
คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จนถึงปีการศึกษา 2555 

พ.ศ. 2556 เปิดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)  ใน 5 สาขาวิชา             
คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา-วิทยาศาสตร์ท่ัวไป และเคมี-วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2561 เปิดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)             
ใน 9 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  ชีววิทยา -วิทยาศาสตร์ ท่ัวไป                    
เคมี-วิทยาศาสตร์ท่ัวไป สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และ              
ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน ระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 
สรุปผลการประเมินคณุภาพภายใน  

องคป์ระกอบ จ านวนตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดบัคณุภาพ 

องค์ประกอบท่ี 1 6 4.35 ระดับคุณภาพดี 
องค์ประกอบท่ี 2  3 4.91 ระดับคุณภาพดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3  1 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  1 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  2 4.50 ระดับคุณภาพดี  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบง่ชี้ 13 4.61 ระดับคุณภาพดีมาก 
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ส่วนที่ 1 ส่วนน า 
 

1. ชื่อหน่วยงาน ทีต่ั้ง และประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 
     1.1 ช่ือหน่วยงาน 
        คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 1.2 ท่ีต้ัง 
       เลขท่ี 1  หมู่ 20  ต าบลคลองหน่ึง  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
 1.3 ประวัติความเป็นมา 
                คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกิดข้ึน ในนามของโรงเรียนฝึกหัด
ครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ต้ังอยู่ท่ีถนนเพชรบุรี  ต าบลประแจจีน  อ าเภอดุสิต  ในเน้ือท่ี 4 ไร่เศษ  ซึ่งเป็นท่ีดินส่วน
พระองค์ของสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟูาวไลยอลงกรณ์  กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร  โดยได้โปรดประทานสถานท่ีให้
กระทรวงศึกษาธิการจัดต้ังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูหญิงข้ึน  มีหลักฐานประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี  4 มิถุนายน 
พ.ศ. 2475  
       เร่ิมแรกได้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถมสามัญ (ป.ป.) โดยย้ายนักเรียนฝึกหัดครูมาจาก
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ใช้เวลาเรียน 3 ปี ซึ่งได้เปิดสอนหลักสูตรน้ีในปี พ.ศ. 2475–2479 และปี พ.ศ. 2485–2497 
โดยท่ีในช่วง พ.ศ.2480–2484 กระทรวงศึกษาธิการได้ย้ายนักเรียน(ป.ป.)  ไปเรียนท่ีโรงเรียนสวนสุนันทาลัย (วิทยาลัย
ครูสวนสุนันทา)  
  พ.ศ. 2489 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) รับนักศึกษาฝึกหัดครูแบบสหศึกษา โดย
ให้นักศึกษาหญิงประจ า นักศึกษาชายเดินเรียน  
  พ.ศ. 2513  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) เป็นรุ่นแรกในวิชาเอก ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา และในปีน้ีเองยังได้จัดโครงการอบรมครูชุด พ.กศ. พ.ม. อสช. อศร. 
เพื่อช่วยเพิ่มวุฒิครูให้กับครูไม่มีวุฒิครูมาก่อน เป็นการส่งเสริมวิทยฐานะครู แต่ได้หยุดไปเมื่อปี พ.ศ. 2518  
  พ.ศ. 2514  ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถมสามัญ (ป.ป.) ข้ึนอีกครั้งหน่ึงเน่ืองจากประเทศขาด
แคลนครู โดยรับนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) หรือเทียบเท่า  ใช้เวลาเรียน 1 ปี  แต่
เปิดได้เพียง 2 รุ่นเท่าน้ันในปี พ.ศ. 2514–2515  
  พ.ศ. 2515  ย้ายนักเรียนฝึกหัดครูท้ังหมดออกมาเรียนท่ีวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ อ าเภอ  คลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี เน่ืองจากเพิ่มปริมาณการรับนักศึกษามากข้ึน และเปิดวิชาเอกเพิ่มข้ึนอีกด้วย คือ เคมี ฟิสิกส์ คหกรรม
ศาสตร์ อนุบาลศึกษา เกษตรศาสตร์ ประถมศึกษาพลศึกษา สุขศึกษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ 
ศิลปศึกษา นาฏศิลป์ ดนตรีศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์และสหกรณ์ และในปีน้ีได้เปิดรับนักศึกษาภาคค่ าตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลิตครูให้เพียงพอกับความต้องการโดยเปิดรับในระดับ ป.กศ. และ ป.กศ.ช้ันสูง ใน 5 วิชาเอก
ดังน้ี  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา และในปี พ. ศ. 2520 เปิดวิชาเอก
ประวัติศาสตร์และวิชาเอกภูมิศาสตร์ ปี พ.ศ. 2521 เปิดวิชาเอก  คหกรรมศาสตร์ เพิ่มเติมอีกในระดับ ป.กศ. ช้ันสูง การ
เปิดภาคค่ า  2 หลักสูตรน้ี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2515-2521 รวม  7 รุ่น ผลิตครูได้ประมาณ 10,000 คน  
  พ.ศ. 2518  วิทยาลัยครูท่ัวประเทศได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีผลท าให้
วิทยาลัยครูสอนได้ถึงระดับปริญญาตรี  
  พ.ศ. 2521  ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) เป็นรุ่นแรกโดย เปิด 2 วิชาเอก คือวิทยาศาสตร์
ท่ัวไปและสังคมศึกษา ปี   
  พ.ศ. 2522  เปิดเพิ่มในวิชาเอกเกษตรศาสตร์  พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ 
รวมเป็น  8 วิชาเอกพ.ศ. 2522  มีโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ (อคป.) ในหลักสูตร ป.กศ. 
ช้ันสูง และหลักสูตรปริญญาตรี ท าให้สามารถส่งเสริมวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษาประจ าการให้ สูงข้ึนได้
มากกว่า 10,000 คน โครงการน้ีสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2528 ท าได้ รวม 7 รุ่น 
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  พ.ศ. 2523  หยุดรับนักเรียน ป.กศ. แต่เปิดรับในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  ข้ึนเป็นครั้งแรกในวิชาเอก
คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ  และประวัติศาสตร์ ปี ต่อมา  เปิดสอนเพิ่มอีกท้ังระดับปริญญาตรี 4 ปี และ
ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ดังน้ี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม
ศิลป์ เกษตรศาสตร์ พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ 
นาฏศิลป์ การประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาและการแนะแนว สุขศึกษา และนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
  พ.ศ. 2528  หยุดรับนักศึกษาในระดับ ป.กศ. ช้ันสูง ตามนโยบายไม่ต้องการผลิตครูคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
  พ.ศ. 2529  เร่ิมโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (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  เร่ิมโครงการคุรุทายาท ท่ีต้องการผู้ท่ีเรียนเก่ง มีความประพฤติดีและศรัทธาในอาชีพครูมาเป็นครู
ตามความต้องการของของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  รับนักศึกษาจากผู้ท่ีจบมัธยมปีท่ี 6  และผู้
ท่ีก าลังเรียนอยู่ในช้ันปีท่ี 2 ท่ีมีผลการเรียน  ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือเปอร์เซนต์ไทล์ท่ี 90 ข้ึนไปเข้าเรียนในช้ันปีท่ี 3 ใน
โครงการน้ีด้วย โดยเปิดในระดับปริญญาตรี  4 ปี ใน 2 วิชาเอก คือ การศึกษาปฐมวัย และการประถมศึกษา 
        โครงการน้ีด าเนินมาจนถึงปัจจุบัน ยกเว้นในปี พ.ศ. 2534 กรมการฝึกหัดครูมีนโยบายให้รับนักศึกษา                
ได้เพียงบางแห่งแล้วให้เรียนอยู่ท่ีเดียวกันเป็นกลุ่ม แต่ในปี 2535 ได้เปิดรับตามปกติและเพิ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ข้ึนด้วย 
และพบว่าโครงการน้ีนักศึกษาทุกรุ่นมีผลการเรียนดี มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศ 

พ.ศ. 2547 เปิดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) โดยส านักงานสภาสถาบัน
ราชภัฏพัฒนาข้ึนมาจากหลักสูตร 4 ปี เพื่อให้ได้ครูดี ครูเก่ง มีความประพฤติและมีศรัทธาในอาชีพครู  มีทุนการศึกษาให้
ใน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมท้ังหมด 37 ทุน และ
เปิดสอนโดยไม่มีทุนอีก 2 โปรแกรมวิชาคือ โปรแกรมวิชาภาษาไทย และโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 

พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2549 เปิดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ใน               
6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา 

พ.ศ. 2550 เปิดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ใน 4 สาขาวิชา              
คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จนถึงปีการศึกษา 2555 

พ.ศ. 2556 เปิดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)  ใน 5 สาขาวิชา             
คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา-วิทยาศาสตร์ท่ัวไป และเคมี-วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2561 เปิดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) ใน                   
9 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา-วิทยาศาสตร์ท่ัวไป  เคมี-วิทยาศาสตร์
ท่ัวไป 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 น าท้องถ่ินพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี” 
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 2.2 วิสัยทัศน ์
      “คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถ่ินให้มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 2.3 ปณิธาน 
          “เสริมพลัง สรา้งความเข้มแข็ง และมั่งค่ังของชุมชน” 
 2.4 พันธกิจ 
         1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถ่ินโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         2. ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน และพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
         3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด 
เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม 
         4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์
ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
         5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาคณะครุศาสตร์อย่าง
ยั่งยืน   
 2.5 เป้าประสงค์  
      1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี ศักยภาพสอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ 
      2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถ่ิน เพื่อ ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน
ของประเทศ 
      3. ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน เข้มแข็ง ประชาชนมี
ความสุข และมีรายได้เพิ่มข้ึน 
      4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวม รักษามรดกทาง
วัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
      5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการ ประเทศและเป็นท่ี
ยอมรับต่อประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 2.6 นโยบาย 
         2.6.1 นโยบายดานการผลิตบัณฑิต   
  - พัฒนาหลักสูตรท่ีทันสมัยและมีความยืดหยนุสูง เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
  - พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรใหเปนตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา     
  - สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการ และศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ พรอมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการไปศึกษาดูงาน ฝกอบรม เขารวมประชุมสัมมนา เพื่อให                  
คณาจารยและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  
  - ส่งเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  - พัฒนาสื่อการสอน เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหเพียงพอและมีคุณภาพ 
  - สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญ จัดรูปแบบการ เรียนการ
สอนท่ีเหมาะสมและยืดหยุนโดยเนนการมีสวนรวมจากบุคคล สถาบัน และชุมชนภายนอก 
  - พัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน  ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพ ในการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพ 
 



8 
 

       2.6.2 นโยบายดานการพัฒนานักศึกษา 
  - สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติอยางนอย 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา   ดานทักษะความ
สัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ  ดานทักษะการ วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ  ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  - สนับสนุนใหนักศึกษาเขาฝกประสบการณในสถานประกอบการในรูปแบบสหกิจศึกษาทุกหลักสูตร 
  - ส่งเสริมกิจกรรมท่ีใหนักศึกษาพัฒนาความคิดสรางสรรค การสรางนิสัยรักการอาน และมีพฤติกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี 
  - จัดใหมีระบบการใหความชวยเหลือทางวิชาการส าหรับนักศึกษาเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนในช้ัน
เรียน 
      2.6.3 นโยบายดานงานวิจัย 
  - พัฒนา ระบบและกลไกและโครงสรางพื้นฐานส าหรับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
  - สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยท างานวิจัย  เพื่อน ามาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 
  - แสวงหาแหลงทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  - สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายวิจัยท้ังภายในและภายนอก 
  - สงเสรมิและสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 
  - พัฒนาระบบฐานขอมูลนักวิจัยและผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ 
      2.6.4 นโยบายดานการบริการทางวิชาการแกสังคมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  - สงเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเน
นการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 
  - สงเสริมและสนับสนุนใหการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  - สนับสนุนใหมีความรวมมือดานบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน ท้ังภาครัฐ และ
ภาคเอกชน   
       2.6.5 นโยบายดานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  - สงเสริมใหมีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบตาง ๆ 
  - สงเสริมใหมีการบูรณาการงานดานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน  การสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 
  - สงเสริมใหมีการเผยแพรหรือการบริการ  ดานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตอสาธารณชน 
       2.6.6 นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารและการจัดการภายในองค์กร   
  - พัฒนาระบบงานและโครงสรางองคกรท่ีเหมาะสมกับสถานการณ 
  - จัดท าแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการท่ีครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะ 
  - ยึดหลักการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชนของสถาบันและ ผูมีสวนได้ส่วนเสีย 
  - พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการปองกันความเสี่ยงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  - สงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 
  - สงเสริมสนับในการจัดท าแผนกลยุทธทางการเงิน และวางแผนการใช เงินอยางมีประสิทธิภาพ 
ตรวจสอบไดรวม ท้ังมีการจัดท างบประมาณท่ีสอดคลองกับพันธกิจ ทุกพันธกิจและมีการจัดท ารายงานทางการเงินอยาง
เป็นระบบ 
  - พัฒนาองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู 
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      2.6.7 นโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ 
  - พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ และสามารถน ามาใช ในการ
ด าเนินการดานการประกันคุณภาพ 
  - สนับสนุนใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชสารสนเทศเพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินการ 
      2.6.8.  นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  - ก าหนดแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพ 
การศึกษาของมหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  - สนับสนุนกิจกรรมการใหความรู ความเขาใจและตระหนักในการด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหกับคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
  - สงเสริมและสนับสนุนใหมีการด าเนินการประกันคุณภาพอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
  - สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาทุกคนน าผลการประกันคุณภาพการศึกษามา
ปรับปรุงการท างาน 
  - สงเสริมใหมีการวิจัยดานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อน าไปใชประโยชนในการพัฒนาคณะและหนวย
งานอื่น 
  - สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อรองรับการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
และวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการบริหารงาน 
 2.7 วัตถุประสงค์ 
      1. สร้างสรรค์งานผลิตบัณฑิต  ท่ีมีคุณภาพ  ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
      2. พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคัญ ในการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
      3. สร้างเสริมขีดสมรรถนะในการวิจัย  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่  และน าผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาทางด้าน
การศึกษา แก่ชุมชนและท้องถ่ิน 
      4. เป็นแหล่งส าคัญในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ในฐานะท่ีเป็นผู้น าทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาของท้องถ่ิน 
      5. เป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท่ีส าคัญของท้องถ่ิน  ตลอดจนเป็นองค์กรแห่งความ
พอเพียง  มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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3.  โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 3.1 โครงสร้างองค์กร 
 
 
 

 
 
 
 

 
3.2 โครงสร้างการบริหาร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     
 
 
 

คณบดี 

รองคณบดี 
ฝุายบริหาร 

และประกันคุณภาพ 

รองคณบดี 
ฝุายวิชาการและ

งานวิจัย 
 

รองคณบดี 
ฝุายกิจการนักศึกษา 
และกิจการพิเศษ 

 

เลขานุการ 
ส านักงานคณบด ี

รองคณบดี 
ฝุายบริหาร 

และประกันคุณภาพ 

 

รองคณบดี 
ฝุายวิชาการและวิจัย 

 

รองคณบดี 
ฝุายกิจการนักศึกษา 
และกิจการพิเศษ 

 

คณบดี 
คณะครุศาสตร์ 

ส านักงานคณบดี 

หน่วยงานบริหารทั่วไป หน่วยงานพัฒนานักศึกษา หน่วยงานบริการการศกึษา หน่วยงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

1. งานอ านวยการทั่วไป 
2. งานการเงินและพัสด ุ
3. งานนโยบายและแผน 
4. งานประกันคุณภาพ 
5. งานบริการโสตทัศนูปกรณ์    
   เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

1. งานสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 

2. งานบริการแนะแนวและให้ 
    ค าปรึกษา 

3. งานพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 

4. งานสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 

5. งานจัดหาทุนการศึกษา      
6. งานสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร   
7. งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม                    

1.  งานพัฒนาการเรียนการสอน 
2.  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3.  งานใบประกอบวิชาชีพครู 
4.  งานบริการห้องปฏิบัติการ 
5.  งานบริการวิชาการ 
6.  งานวิเทศสัมพันธ ์

1.  งานฝึกอบรม 
2.  งานบริการท้องถิ่นและสังคม 
3.  งานวิจัยและพัฒนา 

คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ 

ผู้ช่วยคณบด ี
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4.  รายช่ือผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะ  
         4.1  รายช่ือผู้บริหาร 

      1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ 
      2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา  ชาตยาภา  รองคณบดีฝุายบริหารและประกันคุณภาพ 
      3.  อาจารย์ ดร.ประพรรธน์  พละชีวะ  รองคณบดีฝุายวิชาการและงานวิจัย 
      4.  อาจารย์นันทิยา  รักตประจิต  รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
      5.  นางสาวสายพิน  ทาทอง   หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 

        4.2 คณะกรรมการบริหารคณะ 
      1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล  ประธานกรรมการ 
      2.  อาจารย์นันทิยา  รักตประจิต   กรรมการ 
      3.  อาจารย์ ดร.ประพรรธน์  พละชีวะ   กรรมการ 
      4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสด์ิ  กรรมการ 
      5.  อาจารย์ณัฐวัตร  สุดจินดา    กรรมการ 
      6.  อาจารย์ชยพล  ใจสูงเนิน    กรรมการ 
      7.  อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์  ศรีเอี่ยม   กรรมการ 

          8.  อาจารย์ตะวัน  ไชยวรรณ    กรรมการ 
           9.  อาจารย์ศรัณยา  ฤกษ์ข า    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 

ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปีที่ปรับปรุง

ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ.  
ลงนามรับทราบ

หลักสูตร 

หลักสูตรที
ครบวงรอบ
ปรับปรุง 

ปริญญาตร ี 1. ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 2556 10 ม.ค. 56 4 ก.พ. 57 2561 
2. คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2556 6 ก.ย. 55 20 ส.ค. 56 2561 
3. เคมี-วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

ครศุาสตรบัณฑิต 2556 6 ก.ย. 55 18 เม.ย. 56 2561 

4. ชีววิทยา-
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ครุศาสตรบัณฑิต 2556 6 ก.ย. 55 29 พ.ค. 57 2561 

5. การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2556 10 ม.ค. 56 13 มิ.ย. 56 2561 
6. ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 2557 6 ก.พ. 57 24 ก.พ. 58 2562 
7. ภาษาจีน ครุศาสตรบัณฑิต 2557 6 มี.ค. 57 24 ก.พ. 58 2562 

8. คณิตศาสตร์  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

ครุศาสตรบัณฑิต 2557 6 ก.พ. 57 5 ก.พ. 58 2562 

9. วิทยาศาสตร์  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

ครุศาสตรบัณฑิต 2557 6 ก.พ. 57 24 ก.พ. 58 2562 

ป.บัณฑิต 10. ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพ
คร ู

2557 6 มี.ค. 57 1 ธ.ค. 57 2562 

ปริญญาโท 11. การบริหาร
การศึกษา 

ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 

2556 7 ก.พ. 56 28 มิ.ย. 56 2561 

12. หลักสูตรและการ
สอน 

ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 

2556 7 มี.ค. 56 20 มิ.ย. 56 2561 

ปริญญาเอก 13. การบริหาร
การศึกษา 

ครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต 

2556 7 ก.พ. 56 28 มิ.ย. 56 2561 

14. หลักสูตรและการ
สอน 

ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 

2556 7 มี.ค. 56 20 มิ.ย. 56 2561 

         
6.  จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561  จ านวน  2,183 คน 

ปีการศึกษา ปรญิญาตร ี ป.บณัฑติ ปรญิญาโท ปรญิญาเอก รวม 
2561 1,711  269 132 71 2,183 

 
     7.  จ านวนอาจารย์และบุคลากร    
          จ านวนอาจารย์   

ประเภทบคุลากร จ านวน 
วุฒิการศกึษา ต าแหนง่ทางวิชาการ 

ต่ ากว่า  
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

ข้าราชการ (วิชาการ) 7 - - 1 6 1 5 1 - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
(วิชาการ) 

55 - - 30 25 41 12 2 - 

รวม 62 - - 31 31 42 17 3 - 
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      จ านวนบุคลากร   

ประเภทบคุลากร จ านวน 
วุฒิการศกึษา 

ต่ ากว่า  
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

ข้าราชการ (สนับสนุน) 1 - - 1 - 
พนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน) 5 - 3 2 - 
พนักงานราชการ 1 - 1 - - 
ลูกจ้างประจ า 1 1 - - - 
ลูกจ้างช่ัวคราว 7 7 - - - 

รวม 15 8 4 3 - 
 
     8.  ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 

8.1 งบประมาณ 

งบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ านวนเงิน 
งบประมาณแผ่นดิน 8,501,928 บาท 
งบประมาณรายได้ 3,832,100 บาท 

รวมทั้งสิ้น 12,334,028 บาท 
 

8.2 อาคารสถานท่ี 
ชื่ออาคาร ปีที่กอ่สร้าง (พ.ศ.) 

อาคารเรียน 6 2518 
อาคารเรียน 7 2518 

อาคารกิจกรรมนักศึกษาช้ันเดียว 2551 
โรงจอดยานพาหนะ - 

 
      9.  เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน 

9.1  เอกลักษณ์ 
       เป็นสถาบันท่ีน้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
9.2  อัตลักษณ์ 

                  แต่งกายดี มีความเป็นครู รู้พัฒนา จิตอาสาท้องถ่ิน 
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10.  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 

ข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะ การด าเนนิงาน/ผลการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. การก ากับมาตรฐานหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ.  
2. การปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามรอบเวลา 
3. ควรเพิ่มแหล่งสืบค้นข้อมูลความรู้ จากการจัด
โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการศึกษาหาความรู้ และ
สืบค้นข้อมูล 
4. ควรปรับจ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีความซ้ าซ้อน
รวมเข้าด้วยกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
5. อาจารย์ และบุคลากรอีกหลายท่านเป็นผู้มีความรู้
ความเช่ียวชาญ แต่ขาดประสบการณ์ในการด าเนิน
กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย 
6. ผู้ท่ีมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม ไม่ค่อย
เล็งเห็นถึงความส าคัญ ในการจัดกิจกรรมและเข้าร่วม
กิจกรรมมากเท่าท่ีควร 

1. การด าเนินการประเมินหลักสูตรตามแผนในเดือน
กรกฎาคม  
2. ป.บัณฑิต / เคมี / ชีวะ / คณิตศาสตร์ 
3. โครงการศิษย์เก่า ตามค าสั่งแต่งต้ังเลขท่ี 140/2562 
ลงวันท่ี 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 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
องคป์ระกอบที่ 1  การผลติบัณฑิต 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลกัสูตรโดยรวม 
 
ผูก้ ากบัดแูลตัวบ่งชี ้: ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ ผู้จัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนนิงาน  

นางบุณยนุช เทียบแสน 
โทรศพัท์ : 02-5293099 โทรศพัท์ : 02-5293099 
E-mail : education@vru.ac.th E-mail : education@vru.ac.th 
วงรอบในการจดัเก็บขอ้มูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลการด าเนินงาน 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เปิดสอนท้ังหมด จ านวน 5 หลักสูตร 

14 สาขาวิชา และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี สกอ. ก าหนด 
โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังน้ี  

ชื่อหลักสตูร 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
องคป์ระกอบ 

ที่ 1 
ผลรวมของค่าคะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที ่ 

2 - 6 
1)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ผ่าน 3.53 คะแนน  

2)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ผ่าน 3.57 คะแนน  

3)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผ่าน 3.71 คะแนน  

4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผ่าน 4.04 คะแนน  
5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ผ่าน 3.42 คะแนน  
6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

ผ่าน 3.30 คะแนน  

7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

ผ่าน 3.26 คะแนน  

8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

ผ่าน 3.40 คะแนน  

9) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

ผ่าน 3.20 คะแนน  

10) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ผ่าน 3.54 คะแนน  
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ชื่อหลักสตูร 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุองคป์ระกอบ 
ที่ 1 

ผลรวมของค่าคะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที ่ 

2 - 6 
11) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ผ่าน 3.56 คะแนน  

12) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ผ่าน 2.70 คะแนน  

13)  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ผ่าน 3.23 คะแนน  

14) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  
(ป.บัณฑิต) 

ผ่าน 3.61 คะแนน  

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  48.07  
จ านวนสาขาวิชาท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 14 สาขา  

คะแนนที่ได ้ 3.43 คะแนน  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
การบรรลเุป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 3.51 ค่าเฉลี่ย 3.43  3.43 คะแนน 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 สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป  

1.1(7) 7) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

1.1(8) 8) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1(9) 9) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561   

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
1.1(10) 10) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561   

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน    
1.1(11) 11) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
1.1(12) 12) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
1.1(13) 13) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561   

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
1.1(14) 14) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)   
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ผูก้ ากบัดแูลตัวบ่งชี ้: ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ ผู้จัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนนิงาน  

นางสาวสายพิน ทาทอง 
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม 

โทรศพัท์ : 02-5293099 โทรศพัท์ : 02-5293099 
E-mail : education@vru.ac.th E-mail : education@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บขอ้มูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลการด าเนนิงาน 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 
(นับรวมท่ีลาศึกษาต่อ) จ านวน 62 คน มีคณาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 31 คน จ านวน  มีรายละเอียดดังน้ี  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด (รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 62 คน 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด (รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 31 คน 

*หมายเหตุ ไม่นับอาจารย์ท่ีไม่อยู่ในช่วงปีการประเมิน เช่น ลาออก เสียชีวิต เกษียณอาย ุ

แสดงวิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 31 
x 100 =  ร้อยละ 50 

 62 
2.แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 50.00 
x 5 =  5 คะแนน 

 40 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
การบรรลเุป้าหมาย 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 50 5 คะแนน บรรลุ 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2(1) ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ าและรายช่ืออาจารย์ประจ าท้ังหมด ประจ าปีการศึกษา 2561 
จากงานการเจ้าหน้าท่ี 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 วงศ์สิรสวัสด์ิ 
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.ศักด์ิ 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.พิมพ์ลักษณ ์ มูลโพธิ ์
27 ดร.วราภรณ์ วราธิพร 
28 ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์ 
29 ดร.นิติกร อ่อนโยน 
30 ดร.แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ 
31 ดร.สุธ ี พรรณหาญ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  อาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ผูก้ ากบัดแูลตัวบ่งชี ้: ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ ผู้จัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนนิงาน  

ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม 
นางสาวสายพิน ทาทอง 
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม 

โทรศพัท์ : 02-5293099 โทรศพัท์ : 02-5293099 
E-mail : education@vru.ac.th E-mail : education@vru.ac.th 
วงรอบในการจดัเก็บขอ้มูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลการด าเนนิงาน 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 
(นับรวมท่ีลาศึกษาต่อ) จ านวน 62 คน มีอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 20 คน มีรายละเอียด
ดังน้ี  
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมด (รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 62 คน 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 42 คน 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  17 คน 

4. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  3 คน 

5. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  - 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 20 คน 

*หมายเหตุ ไม่นับอาจารย์ท่ีไม่อยู่ในช่วงปีการประเมิน เช่น ลาออก เสียชีวิต เกษียณอาย ุ

แสดงวิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 20 
x 100 =  ร้อยละ 32.26 

 62 
2.แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 32.26 
x 5 =  2.69 คะแนน 

 60 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
การบรรลเุป้าหมาย 

ร้อยละ 52.15 ร้อยละ 32.26 2.69 คะแนน ไม่บรรลุ 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.3(1) ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ าและรายช่ืออาจารย์ประจ าท้ังหมด ประจ าปีการศึกษา 2561 
จากงานการเจ้าหน้าท่ี 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 วงศ์สิรสวัสด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
13 ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
14 ดร.ศศิธร จันทมฤก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
15 ดร.เมษา นวลศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
16 นายชาตรี พนเจริญสวัสด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
17 น.ส.พนิดา ชาตยาภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
18 นายฐาปนา จ้อยเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
19 น.ส.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
20 ดร.สุธ ี พรรณหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 
ผูก้ ากบัดแูลตัวบ่งชี ้: ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ ผู้จัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนนิงาน  

นางสาวสายพิน ทาทอง 
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม 

โทรศพัท์ : 02.-5293099 โทรศพัท์ : 02.-5293099 
E-mail : education@vru.ac.th E-mail : education@vru.ac.th 
วงรอบในการจดัเก็บขอ้มูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลการด าเนนิงาน 
 ในรอบปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์                             
มีจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 2,183 คน  จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด (รวมท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) จ านวน               
62 คน  
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน 

1.จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 2,183 คน 
2.จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 946.96 
3.จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด (รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  62 คน 
4.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 15.23 
5.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 30 
6.ผลต่างระหว่างสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีเป็นจริง - สัดส่วน
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

15.27-30= 
-14.73 

7.ร้อยละค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน -49.09 

แสดงวิธีการค านวณ  
1.ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

-14.73 
x 100 =  ร้อยละ 49.09 

30 
 
2.น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังน้ี 
 2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0  คิดเป็น  5 คะแนน 
 2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20   คิดเป็น 0 คะแนน 
 2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนน ดังน้ี 
 

5 - 
-49.09 

 =  5 คะแนน 
4 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
การบรรลเุป้าหมาย 

น้อยกว่าร้อยละ 10 - ร้อยละ 49.09  5 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.4(1) ข้อมูลจ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด จากสารสนเทศประจ าปีการศึกษา 2561 
1.4(2) ข้อมูลค่า SCH  และ FTES ปีการศึกษา 2561 จากส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
1.4(3) ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ าและรายช่ืออาจารย์ประจ าท้ังหมด ประจ าปีการศึกษา 2561 

จากงานการเจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ผูก้ ากบัดแูลตัวบ่งชี ้: อาจารย์นันทิยา รักตประจิต ผู้จัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนนิงาน  

อาจารย์นันทิยา รักตประจิต 
อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ 
นายกิตติภัค สุดสะกรี 

โทรศพัท์ : 02-5293099 โทรศพัท์ : 02-5293099 
E-mail : education@vru.ac.th E-mail : education@vru.ac.th 
วงรอบในการจดัเก็บขอ้มูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลการด าเนนิงาน 
 ข้อ 1.จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
ผลการด าเนนิงาน 
คณะครุศาสตร์มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะดังน้ี 

ในปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ได้มีการด าเนินการในการจัดให้มีบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 
และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาภายในคณะโดยด าเนินการดังน้ี 
            1.แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าหมู่เรียนทุกหลักสูตร เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาท าหน้าท่ีดูแลนักศึกษา
เกี่ยวกับการเรียนการสอน การวางแผนการลงทะเบียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และดูแลนักศึกษาต้ังแต่แรกเข้า
ศึกษาจนส าเร็จการศึกษา (เอกสาร 1.5.1(1) 
            2.จัดท าคู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา ปีการศึกษา  2561  เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษา สามารถน าไปแนะน านักศึกษา
ได้  เช่น ข้อบังคับ ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2561 รวมท้ังประกาศ
ประกาศคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เรื่อง  คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ของคณะครุศาสตร์ (เอกสาร 1.5.1(2) 
            3.คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 โดยนักศึกษาสามารถสืบค้นรายละเอียดได้จากเว็บไซต์
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ http://acad.vru.ac.th (เอกสาร 1.5.1(3) 
            4.มหาวิทยาลัยให้การก ากับดูแลและให้ความส าคัญกับอาจารย์ ท่ีปรึกษาโดย อาจารย์ ท่ีปรึกษา   
สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาได้จากเว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ 
(เอกสาร 1.5.1(4) 
            5.จัดอบรมอาจารย์ท่ีปรึกษาให้กับคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ในหัวข้อ“ภาวะโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น”โดยมี 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศิริไชย  หงษ์สงวนศรี เป็นวิทยากร (เอกสาร 1.5.1(5)  
            6.จัดตารางให้นักศึกษาพบอาจารย์ท่ีปรึกษาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในวันพุธช่วงบ่าย เรื่องการเรียน การ
ขอทุน การใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและตามปัญหาท่ีพบ (เอกสาร 1.5.1(6) 
            7.มีสมุดบันทึกข้อมูลการให้ค าปรึกษาท้ังทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตของนักศึกษาลงในแบบรายงานผล
การปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาตามปัญหาท่ีพบเพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาในทุกหลักสูตรน าปัญหาท่ีพบมาประชุม
โดยน าข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษา ในกรณีท่ีปัญหาของนักศึกษาต้องมีการแก้ไขร่วมกับ
ผู้ปกครอง อาจารย์ท่ีปรึกษาจะใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาเกี่ยวกับ ครอบครัว/บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ เพื่อเชิญมาร่วมมือ
กันในการแก้ไขปัญหาและให้ค าปรึกษาและบันทึกข้อมูลการให้ค าปรึกษาท้ังทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตของ
นักศึกษา และบันทึกลงในแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ีปรึกษา (เอกสาร 1.5.1(7) 
           8.มีห้องให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ บริเวณช้ันล่าง อาคารเรียน 6 และมอบหมายให้อาจารย์
กลุ่มวิชาจิตวิทยาการแนะแนวเป็นผู้รับผิดชอบท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษา โดยมีตารางการให้ค าปรึกษาบริเวณหน้าห้อง  
(เอกสาร 1.5.1(8) 

http://acad.vru.ac.th/
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            9.มหาวิทยาลัยจัดอบรมให้ความรู้ทางวิขาการและการจัดบริการให้ค าปรึกษาให้กับนักศึกษาหอพัก ในเรื่อง
การเรียน การปรับตัว การใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยมีนักจิตวิทยาประจ าหอ และแนะน าให้นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ เช่นกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาหอพัก “พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต” ปี 2561 
(กองพัฒนานักศึกษา) (เอกสาร 1.5.1(9) 
เอกสารหลักฐาน 
1.5.1(1)  ค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา                   
1.5.1(2)  คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา 
1.5.1(3)  คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561                
1.5.1(4)  http://acad.vru.ac.th     
1.5.1(5) รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมอาจารย์ท่ีปรึกษา  “ภาวะโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น”    
1.5.1(6)  ตารางการให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพบนักศึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิต            
1.5.1(7)  แบบรายงานการให้ค าปรึกษา 
1.5.1(8)  แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องให้ค าปรึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
1.5.1(9) รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษา กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาหอพัก “พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต”  
1.5.1(10) ภาพถ่ายกิจกรรม 
 ข้อ 2.มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนนิงาน 
           คณะครุศาสตร์มีการให้ข้อมูล ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ดังน้ี 
           มีการให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีให้บริการ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาท้ังกิจกกรมพิเศษนอก
หลักสูตร เช่นแผนการเรียน ทุนการศึกษา ข่าวกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรต่างๆของสาขาวิชา และข่าวสารอื่นๆ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และคณะครุศาสตร์ ตลอดจนมีการจัดส่งข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษาส่งไปท่ี
เจ้าหน้าท่ีงานกิจการนักศึกษาและอาจารย์ท่ีเกี่ยวข้อง โดยแจ้งเวียนทาง e-mail ของอาจารย์แต่ละหลักสูตร และติด
ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบ รวมถึงการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ เช่น  Facebook กลุ่มไลน์  
ดังน้ี 
          1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน่วยงานท่ีให้บริการ  กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ข้อมูลแหล่งงานท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาใหแ้ก่นักศึกษา เช่น ข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียน วิชาการ ทุนการศึกษา,  ทุนวิจัย,และการรับสมัคร
งาน การเข้าร่วมโครงการต่างๆท้ังภายในและภายนอก 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.กรณีเร่งด่วนอาจารย์ท่ีดูแลกิจการนักศึกษาทุกหลักสูตรหรืออาจารย์ท่ีปรึกษา จัดประชุมนักศึกษาเพื่อช้ีแจง
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 

http://acad.vru.ac.th/
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1.5.2(5)  Facebook (กองพัฒนานักศึกษา) 
1.5.2(6)  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 ข้อ 3.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
          คณะครุศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาโดยเชิญวิทยากร
มาให้ความรู้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ดังน้ี 
           1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาช้ันปีท่ี 5 กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เรื่อง แนวทางการสอบบรรจุครู : วิชากฎหมายส าหรับครู     ภาคเรียนท่ี 2/2561 
เมื่อ 14 มีนาคม 2562  (เอกสาร 1.5.3(1) 
           2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาช้ันปีท่ี 5 โดยเชิญศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์มาบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง 
บทบาทหน้าท่ีครูจากครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟูามหาจักรี  วันท่ี 5 เมษายน 2562 
 (เอกสาร 1.5.3(2) 
           3. จัดโครงการครูพัฒนาท้องถ่ิน โดยเชิญศิษย์เก่าท่ีส าเร็จการศึกษา ปี 2560 -2561 เข้าอบรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับครูท่ีสอบคัดเลือกครูพัฒนาท้องถ่ินได้เพื่อการเป็นครูมืออาชีพ (1.5.3 (3) 
เอกสารหลักฐาน 
1.5.3 (1) รายงานผลการด าเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1.5.3 (2) รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ 
1.5.3 (3) รายงานผลการด าเนินโครงการครูพัฒนาท้องถ่ิน 
 ข้อ 4.ประเมินคณุภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบรกิารในขอ้ 1-3 ทุกข้อไมต่่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 
ผลการด าเนินงาน 
      คณะครุศาสตร์มีการติดตามผลการด าเนินโครงการทุกไตรมาสและประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 โดยจัดกิจกรรม ดังน้ี 
      1. มีบริการให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา และห้องให้ค าปรึกษา 
      2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็ม เวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา  
      3. มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา โดย  มหาวิทยาลัยก าหนดให้ใช้
แบบประเมินความพึงพอใจการด าเนินงาน ในหัวข้อการให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
  โดยมีกระบวนการ การประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการข้อ 1-3  ดังน้ี   
      1. ประชุมหัวหน้าโครงการเพื่อติดตามผลการด าเนินโครงการทุกโครงการตามไตรมาส (เอกสาร 1.5.4(1)) 
      2. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการโดยการออกแบบสอบถาม และให้นักศึกษาตอบ                 
มีคะแนนการประเมิน ดังน้ี  (เอกสาร 1.5.4(2) 
         2.1 ด้านการบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ พบว่า คณะครุศาสตร์สามารถ
ให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ได้ชัดเจนและตรงตามความต้องการของ นักศึกษา                  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 
         2.2. ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา พบว่าคณะครุศาสตร์ สามารถให้ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ท่ีให้บริการนักศึกษาได้ครอบคลุมความ 
ต้องการของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 
         2.3 ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  พบว่า                      
คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมสู่การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาได้ท่ัวถึงเพียงพอ  มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ  4.53 
     3. สรุปผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรอบ 12 
เดือน  จากการประเมินท้ัง 3 ข้อ งานกิจการนักศึกษา ได้น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากการประเมิน เสนอ
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 1/2562 โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
รับทราบการด าเนินการดังกล่าว และน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดโครงการกิจกรรมในคราวต่อไป 
(เอกสาร 1.5.4(3) 1.5.4(4) 
เอกสารหลักฐาน 
1.5.4(1) รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามไตรมาส 
1.5.4(2) แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 12 เดือน 
1.5.4(3) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
รอบ 12 เดือน 
1.5.4(4)รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร ์ครั้งท่ี 1/2562 
 ข้อ 5.น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
      งานกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้รายงานผลการประเมินและสรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาใน ท่ี
ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2562 จากการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการของนักศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจในการให้บริการและการให้ข้อมูลของคณะมีคะแนน ดังน้ี   

1. ด้านการบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 
2. ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา

แก่นักศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 
3. ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 

ท้ังน้ี นักศึกษาได้เสนอแนะข้อควรพัฒนาในการจัดกิจกรรมให้ดีข้ึน  ดังน้ี 
           การจัดการบริการข้อมูลข่าวสารบางครั้งมีล่าช้าเกินไป ท าให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารข้อมูลไม่ทันเวลา  
ดังน้ัน ตามท่ีนักศึกษาได้มีข้อเสนอในการจัดกิจกรรม ดังกล่าวข้างต้น กิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้มีแนว
ทางแก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษาไว้ โดยถ้าเป็นข้อมูลท่ีมาจากมหาวิทยาลัยเร่งด่วน ควรหาวิธีการเพื่อให้เกิด
ความรวดเร็วประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน เฟสบุ๊ค ไลน์กลุ่มและควรน าเอกสารตัวจริงส าเนาให้หลักสูตรไป
ประชาสัมพันธ์ในหลักสูตร ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ได้มีมติมอบหมายให้นักศึกษาแต่ละหลักสูตร 
หาแนวทางแก้ไขเพื่อ ปรับปรุงการให้บริการในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 1.5.5 (1) 1.5.5(2) 
เอกสารหลกัฐาน  
1.5.5(1) แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษา 
1.5.5(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 1/2562 
 ข้อ 6.ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
ผลการด าเนินงาน 
          คณะครุศาสตร์มีการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า โดยจัดกิจกรรม
พัฒนาศิษย์เก่าอย่างต่อเน่ืองทุกปีและยังน าข้อเนอแนะในการประเมินปีท่ีผ่านมา ว่า ควรเพิ่มแหล่งสืบค้นข้อมูลความรู้ 
จากการจัดโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการศึกษาหาความรู้ และ
สืบค้นข้อมูล คณะครุศาสตร์ได้จัดให้มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าอย่างต่อเน่ือง โดยผ่าน
ทางเว็บไซต์ของคณะ เพจชมรมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ ไลน์กลุ่มชมรมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ ท้ังน้ี การจัดบริการ
ข่าวสาร ข้อมูลความรู้ ส าหรับศิษย์เก่าของคณะครุศาสตร์ นอกจากการใช้ช่องทางผ่านระบบเว็บไซด์ เพจและไลน์ แล้ว 
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ยังมีการติดต่อผ่านตัวแทนศิษย์เก่าที่เชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าหลายรุ่นได้รวมตัวกันจัดต้ัง
ชมรมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ ตามค าสั่งแต่งต้ังเลขท่ี 140/2562 ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม 2562  
ข้อมูลข่าวสารจากการให้บริการข่าวสารส าหรับศิษย์เก่า เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการให้บริการข่าวสารท่ี
ตรงความต้องการของศิษย์เก่า 
         ปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ได้จัดให้มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ดังน้ี  

1. กิจกรรมพัฒนาศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ 2562 วันท่ี 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะ
วิทยาศาสตร ์โดยท าหนังสือเชิญผ่านเว็บไซต์ เพจและไลน์ (เอกสาร 1.5.6(1)   

2. กิจกรรมค่ายส าหรับศิษย์เก่าจังหวัดสระแก้ว การจัดการเรียนรู้ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง 
“การจัดฐานการเรียนรู้จากครูสู่ผู้เรียน” วันท่ี 3-4 ส.ค. 61 ณ  จ.สระแก้ว โดยท าหนังสือเชิญผ่านเว็บไซต์ 
เพจและไลน์ (เอกสาร 1.5.6(2) 

3. โครงการครูพัฒนาท้องถ่ิน วันท่ี 3-4 ส.ค. 61 ณ โรงแรมกรุงศรีรีฟเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยท าหนังสือ
เชิญผ่านเว็บไซต์ เพจและไลน์(เอกสาร 1.5.6(3) 

      4.  กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “การพัฒนา                 
           เทคนิค PLC กับการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้” วันท่ี 5 ส.ค. 61 ณ โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) โดยท า 
           หนังสือเชิญผ่านเว็บไซต์ เพจและไลน์ (เอกสาร 1.5.6(4) 
     5.  การให้ความรู้ทางด้านการศึกษาและกิจกรรมของคณะผ่าน facebook : faculty of education vru  ไลน์
ศิษย์เก่าครุศาสตร์ (เอกสาร 1.5.6(5) 
เอกสารหลักฐาน 
1.5.6(1)  กิจกรรมพัฒนาศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ 2562 วันท่ี 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะ
วิทยาศาสตร ์ 
1.5.6(2)  กิจกรรมค่ายจัดการเรียนรู้ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “การจัดฐานการเรียนรู้จากครูสู่
ผู้เรียน” วันท่ี 3-4 ส.ค. 61 ณ โรงเรียนบ้านโคกสูง จ.สระแก้ว  
1.5.6(3)  โครงการครูพัฒนาท้องถ่ิน 
1.5.6(4)  กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “การพัฒนาเทคนิค 
PLC กับการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้” วันท่ี 5 ส.ค. 61 ณ โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)  
1.5.6(5)  facebook : faculty of education vru  ไลน์ศิษย์เก่าครุศาสตร์ 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
การบรรลเุป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ผูก้ ากบัดแูลตัวบ่งชี ้: อาจารย์นันทิยา รักตะประจิต 
 

ผู้จัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนนิงาน  
อาจารย์นันทิยา รักตะประจิต 
อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ 
นายกิตติภัค สุดสะกรี 

โทรศพัท์ : 02.-5293099 โทรศพัท์ : 02.-5293099 
E-mail : education@vru.ac.th E-mail : education@vru.ac.th 
วงรอบในการจดัเก็บขอ้มูล : ปีการศึกษา 2561(1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลการด าเนนิงาน 
 ข้อ 1.จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนและการจัดกิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
        คณะครุศาสตร์ ให้ความส าคัญในกิจกรรมนักศึกษาท่ีจะเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้และ  ประสบการณ์ท้ังใน
และนอกห้องเรียน อันจะส่งเสริมให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ท้ังด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ โดยเน้น
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต้ังแต่การวางแผนการด าเนินงาน การประเมินผล และการปรับปรุงแผน โดยใน
ปีการศึกษา 2561 ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังน้ี  

1. แต่งต้ังอาจารย์ทุกหลักสูตรเป็นคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ประจ าปี 2561 
2. แต่งต้ังอาจารย์ทุกหลักสูตรเป็นคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2561 
3. แต่งต้ังนักศึกษาทุกหลักสูตรท่ีได้รับการเลือกต้ังเป็นคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ประจ าปี 2561 
4. จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อ 3 กันยายน 2561 โดยมีอาจารย์และนักศึกษา 

ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อจัดท าแผนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท้ัง 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 ครั้งท่ี 2/2561 
 ข้อ 2.ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  
            1) คุณธรรม จริยธรรม  
            2) ความรู้  
            3) ทักษะทางปัญญา  
            4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
            5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
               คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 6 ด้านและน าหลัก PDCAมาใช้เพื่อ
พัฒนานักศึกษาอย่างยั่งยืน  ซึ่งคณะครุศาสตร์มีมาตรฐานด้านท่ี 6 คือทักษะการจัดการเรียนรู้ ท่ีก าหนดไว้ในแผนงาน
วิชาการ ได้แก่ การจัดท าแผนการสอน การผลิตสื่อ การประเมินผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานครู
ในสถานศึกษา และการปฏิบัติการสอนระหว่างเรียนและในสถานศึกษา   
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ตารางวิเคราะห์แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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เอกสารหลักฐาน 
1.6.2(1) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 วันพุธท่ี 8  สิงหาคม  2561         
ณ บริเวณใต้อาคาร 80 ปี (ช้ันล่าง)  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
1.6.2(2) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมกีฬาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2561 วันพุธท่ี 5 กันยายน  2561 ณ โรงยิม 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
1.6.2(3) รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ วันท่ี 7 กันยายน 2561 
1.6.2(4) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561 วันท่ี 13 กันยายน 2561 ณ บริเวณช้ัน 2 
อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
1.6.2(5) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงสู่อาเซียน วันท่ี 20-22 พฤศจิกายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
1.6.2(6) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมท าบุญคณะครุศาสตร์ ประจ าปี 2562 วันท่ี 16 มกราคม 2562 ณ ลาน
วัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ 
1.6.2(7) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมเลือกต้ังคณะกรรมการฝุายกิจการนักศึกษาชุดใหม่ ประจ าปี 2562 วันท่ี 27 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานวัฒนธรรม 
1.6.2(8) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย “เจ้าฟูาเกมส์”ครั้งท่ี 15  
ระหว่างวันท่ี 12 - 16 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
1.6.2(9) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพัฒนาศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ 2562 วันศุกร์ท่ี 5 เมษายน 2562  ณ ห้องประชุม
ราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ 
1.6.2(10) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมจัดท าซุ้มบัณฑิต 
รายงานผลการด าเนินกิจกรรมอบรมประกันคุณภาพแก่นักศึกษา PDCA ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน  2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (กองพัฒนานักศึกษา) 
1.6.2(11)รายงานผลการด าเนินกิจกรรมครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ าขอพรผู้ใหญ่  วันท่ี 24 เมษายน 
2562 
1.6.2(12) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมกลไกให้ค าปรึกษา 7 พฤษภาคม 2562    
1.6.2(13) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วันท่ี 27 – 31 พฤษภาคม 2562   ณ วัดปัญญานัน
ทาราม  
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1.6.3(14) รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 วันท่ี  5    
ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
1.6.3(15) รายงานผลการด า เนินงานกิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (กองพัฒนานักศึกษา) 
 ข้อ 3.จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
           คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา   เพื่อเป็นการสร้าง
เครือข่ายภายในสถาบัน และเพิ่มพูนความรู้ทักษะเกี่ยวกับระบบกลไกการประกันคุณภาพ รวมท้ังบทบาทหน้าท่ีของ
นักศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (1.6.3(1)) จึงส่งผลให้นักศึกษามีความรู้และ
ทักษะในการประกันคุณภาพ และสามารถน าไปใช้ในการเขียนโครงการและด าเนินโครงการตามกระบวนการประกัน
คุณภาพตามระบบกลไกประกันคุณภาพดังน้ี 
           1. ส่งหัวหน้า และรองหัวหน้านักศึกษาทุกช้ันปีเข้าร่วมการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการจัดโครงการอบรมประกันคุณภาพแก่นักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ความเป็นผู้น าด้านกิจกรรมนักศึกษา ส่งผลให้นักศึกษามีความเข้าใจ PDCA สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียน
โครงการได้ ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
           2. นักศึกษาช้ันปีท่ี 3-4 ทุกคน จะได้เรียนรายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาคเรียนท่ี 2/2561 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.3(1) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมอบรมประกันคุณภาพแก่นักศึกษา PDCA ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 
1.6.3(2) ตารางเรียน 
 ข้อ 4.ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องกิจกรรมและน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
ผลการด าเนินงาน 
             คณะครุศาสตร์ได้ติดตามการด าเนินงานทุกกิจกรรม ท่ีได้วางแผนไว้ผ่านทางการประชุมคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา เพื่อให้ทราบ ความก้าวหน้าในการท างานอย่างเป็นระบบและเป็นไปตาม แผนงานท่ีก าหนดไว้ ในการติดตาม
ผลของโครงการ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการ ด าเนินงานแต่ละโครงการ / กิจกรรม ตลอดจนประเมินผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ การจัดท าข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ  น าเสนอในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์  
             ในการด าเนินกิจกรรมท่ีอยู่ในแผนทุกกิจกรรมเป็นไปตามกระบวนการ PDCA โดยก่อนด าเนินกิจกรรมได้มี
การวางแผนก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมไว้อย่างชัดเจนและท าการสร้างตัวช้ีวัดความส าเร็จของวัตถุประสงค์ของ
การจัดกิจกรรมท่ีต้ังไว้ เมื่อการด าเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการประเมินผลส าเร็จของการจัด
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมท่ีต้ังไว้และสรุปผลการด าเนินงานตามแบบ กนผ.05 และน าผลของการ
ประเมินไปใช้วางแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงโครงการและจัดท าแผนการด าเนินงานส าหรับปีการศึกษา 2562 ต่อไป 
ซึ่งผลการประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามวัตถุประสงค์  มีดังน้ี 

 
โครงการ ความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561 
นักศึกษารับทราบกฏระเบียบ ข้อบังคับต่างของคณะครุศาสตร์  พัฒนา
บุคลิกภาพ 

กิจกรรมแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ครุศาสตร์สัมพันธ์ สายใยรักต้านยาเสพติด 
2561 

กิจกรรมร่วมรณรงค์ ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ 2561 แสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์เกษียณอายุ 

กิจกรรมวันไหว้ครู 2561 

-นักศึกษาทุกคนตระหนักถึง 
ความส าคัญของค าว่าครู และระลึกถึง 
พระคุณของครู 
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โครงการ ความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงสู่อาเซียน 
รักษาและสืบสานประเพณีอันดีงาม ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติให้คงอยู่
สืบไป 

กิจกรรมท าบุญคณะครุศาสตร์ ประจ าปี 2562 
-นักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดกิจกรรมวันส าคัญของผู้ที่อยู่ในวิชาชีพครู 
-ท าบุญคณะครุศาสตร์ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่คณะเนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่ 

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการฝุายกิจการนักศึกษาชุดใหม่ ประจ าปี 2562 
นักศึกษาครูสามารถน ากิจกรรมรูปแบบประชาธิปไตยไปพัฒนาคุณภาพ
ความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคม 

กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเจ้าฟูาเกมส์ ครั้งที ่15 
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้ ใช้เวลาว่างเพ่ือท ากิจกรรมต่าง  ๆ ร่วมกัน  
สามัคคี 
 ร่างกายแข็งแรง 

กิจกรรมพัฒนาศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ 2562 -ให้ความรู้และส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

กิจกรรมจัดซุ้มบัณฑิต 2562 
แสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ส าเร็จ 
การศึกษาทุกคน โดยเฉพาะบัณฑิตคณะครุ 
ศาสตร์ 

กิจกรรมครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ าขอพรผู้ใหญ่ 
-รักษาและสืบสานประเพณีอันดีงาม ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติให้คงอยู่
สืบไป 

กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการให้ค าปรึกษาส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 2562 
อาจารย์ที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจใน 
บทบาทและความจ าเป็นของอาจารย์ที่ 
ปรึกษาในการพัฒนานักศึกษาคร ู

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 2562 

นักศึกษา คณาจารย์มีหลักคุณธรรม 
จริยธรรม บ่มเพาะความเป็นครู มีความสุข 
และยินดีช่วยเหลือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ 
สังคม 

กิจกรรมปฐมนิเทศ สัมมนากลางภาค ปัจฉิมนิเทศ 
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้รับการพัฒนาความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมในการเป็น
นักศึกษาครู  

เอกสารหลกัฐาน  
1.6.4(1) ตารางสรุปการด าเนินการ ปี 2561 
 ข้อ 5.ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
            คณะครุศาสตร์มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมี
ข้ันตอน ดังน้ี 
1. ประชุมหัวหน้าโครงการเพื่อติดตามผลการด าเนินโครงการทุกโครงการตามไตรมาส (เอกสาร 1.6.5 (1) 
2. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในรอบ 12 เดือน โดยใช้แบบประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (เอกสาร 1.6.5 (2) 
3. สรุปผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (เอกสาร 1.5.4(3) 
งานกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้รายงานผลการประเมินและสรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาใน ท่ีประชุม
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2562  
           จากการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามีคะแนน ดังน้ี   

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาครูอย่างรอบด้านทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี โดยผ่านกิจกรรมด้าน
วิชาการ การกีฬาและนันทนาการ    การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การอนุรักษ์ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีค่าเปูาหมายเท่ากับร้อยละ 80 มี
ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 96 

2. จัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข และบังเกิดความพึงพอใจ  มีค่า
เปูาหมายเท่ากับร้อยละ 80 มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 88 

3. ส่งเสริมการท างานร่วมกัน การเป็นผู้น าที่ดี และการเป็นผู้ตามท่ีดี มีประสิทธิภาพ มีค่าเปูาหมายเท่ากับร้อยละ 80 มี
ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 98 
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4. เสริมสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาให้เป็นที่รับรู้ของสังคม มีค่าเปูาหมายเท่ากับร้อยละ 80 มีผลการด าเนินงานคิด
เป็นร้อยละ 95 

      5.   ส่งเสริมให้นักศึกษามีความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ รัก ผูกพันต่อคณาจารย์คณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัย 
            มีค่าเปูาหมายเท่ากับร้อยละ 80 มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 
     ท้ังน้ี นักศึกษาได้เสนอแนะข้อควรพัฒนาในการจัดกิจกรรมให้ดีข้ึน โดยพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้น่าสนใจและเกิด
ประโยชน์           
เอกสารหลักฐาน 
1.6.5(1) รายงานการประชุม 
1.6.5(2) แบบประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
1.6.5(3) รายงานสรุปผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 ข้อ 6.น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
     ในปีท่ีผ่านมา มีข้อเสนอแนะว่าจ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีความซ้ าซ้อนควรรวมเข้าด้วยกัน และผู้ท่ีมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม ไม่ค่อยเล็งเห็นถึงความส าคัญ ในการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมมากเท่าท่ีควร เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คณะครุศาสตร์ได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนและ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา เพื่อสรุปปัญหาท่ีพบในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2561 พบว่ามีการยุบรวมโครงการ ได้แก่ โครงการ
ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนยุบรวมกับโครงการวันลอยกระทง ซึ่งด าเนินงานดีข้ึนกว่า ปี 2560 และมีการปรับ
กระบวนการท างานของคณะกรรมการกิจการนักศึกษา โดยมีการเพิ่มจ านวนนักศึกษาท่ีเป็นแกนน าแต่ละหลักสูตรให้
รับผิดชอบการจัดกิจกรรม และก่อนการท ากิจกรรมมีการช้ีแจงถึงความส าคัญ และความจ าเป็นในการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่ง
มีความร่วมมือกันอย่างดีท าให้การด าเนินงานส่วนใหญ่ประสบความส าเร็จตามจุดประสงค์ มีเพียงกิจกรรมการปฐมนิเทศ
น้องใหม่ท่ีนักศึกษาให้ข้อเสนอแนะว่าควรปรับรูปแบบกิจกรรม เพื่อสร้างจิตส านึกในการเป็นนักศึกษาครูท่ีดีในภาพรวม
ของคณะก่อนแล้วจึงแยกเป็นหลักสูตร ดังน้ันในปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา ได้ประชุมและมีมติให้ คณะกรรมการกิจการนักศึกษาไปจัดท าแผนงานแต่ละหลักสูตร เพื่อปรับรูปแบบ
กิจกรรม ให้เหมาะสมในปีต่อไป 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.6(1) แผนพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 
1.6.6(2) รายงานการประชุม 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
การบรรลเุป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน บรรลุ 
 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.คณะครุศาสตร์มีทีมงาน อาจารย์และนักศึกษาทุก
หลักสูตรท่ีเป็นคณะกรรมการกิจการนักศึกษามีความ
เข้มแข็งให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นครู ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์เป็น
อย่างดี 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้น า
ให้แก่คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ของคณะครุศาสตร์ท่ี
เป็นแกนน านักศึกษาให้มากขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการประกอบ
วิชาชีพและพัฒนาตนเองในอนาคต 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

2.คณะครุศาสตร์มีการจัดกิจกรรมท่ีให้บริการและพัฒนา
นักศึกษา ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ข้อ เช่น 
1. โครงการบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ การใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาและห้องให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีมีปัญหา
ของคณะครุศาสตร์ และมอบหมายให้อาจารย์กลุ่มวิชา
จิตวิทยาการแนะแนวเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ค าปรึกษา 
2. กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา มีการจัดบริการข้อมูล ท่ี เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า  
2. คณะครุศาสตร์มีกิจกรรมเสริมความเป็นครูท่ีชัดเจน
โดยเฉพาะโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  ทุกคน ต้องผ่านค่ายพุทธบุตร 
3.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ช้ันปีท่ี 4 -5 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามปฏิทิน
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู และได้รับความรู้
จากวิทยากรอย่างหลากหลาย 
4.มีคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ของคณะครุศาสตร์ท่ี
เป็นแกนน านักศึกษาและให้ความร่วมมือในการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู ให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์เป็นอย่างดี 
5. มีสถานท่ีส าหรับจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีเหมาะสม 
เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 

2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศบริเวณลาน
วัฒนธรรมท่ีนักศึกษาใช้เป็นสถานท่ีท ากิจกรรมให้ดีข้ึน 
3. จัดหาสิ่งสนับสนุนด้านเครื่องเสียงให้เหมาะสมกับ
จ านวนนักศึกษาท่ีเพิ่มข้ึน 
 4. ประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนารูปแบบการด าเนิน
กิจกรรมให้น่าสนใจและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
1. สถานท่ีจัดเก็บอุปกรณ์ส าหรับการท ากิจกรรม 
 
 
2. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณลานวัฒนธรรม
ห้องกิจการนักศึกษา และบริเวณโดยรอบคณะ 
 
3.ปรับรูปแบบกิจกรรมการปฐมนิเทศน้องใหม่ เพื่อสร้าง
จิตส านึกในการเป็นนักศึกษาครูท่ีดีในภาพรวมของคณะ
ก่อนแล้วจึงแยกเป็นหลักสูตร 

1. จัดท ากิจกรรม 5 ส เพื่อให้นักศึกษาบริหารจัดการ
ห้องกิจกรรมให้เหมาะสมและหาท่ีจัดเก็บอุปกรณ์
เพียงพอเพื่อน าไปใช้ในครั้งต่อไป 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการนักศึกษาเพื่อรับผิดชอบดูแล
บริเวณลานวัฒนธรรม ห้องกิจการนักศึกษาและบริเวณ
โดยรอบคณะ 
3.จัดท าแผนการปฐมนิเทศน้องใหม่ 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
1.การร่วมแรงร่วมใจของคณาจารย์คณะครุศาสตร์ในการพัฒนานักศึกษาให้เป็ นไปตามอัตลักษณ์ของ                
คณะครุศาสตร์ “แต่งกายดี มีความเป็นครู รู้พัฒนา จิตอาสาท้องถิ่น”  
2. คุณลักษณะความเป็นผู้น าคณะกรรมการกิจการนักศึกษาท่ีสามารถเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้องต่อไปได้      
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องคป์ระกอบที่ 2 การวิจัย 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ผูก้ ากบัดแูลตัวบ่งชี ้: ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม ผู้จัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนนิงาน  

ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ 
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม 
นายล้อมพงค์ บริรักษ์ 

โทรศพัท์ : 02.-5293099 โทรศพัท์ : 02.-5293099 
E-mail : education@vru.ac.th E-mail : education@vru.ac.th 
วงรอบในการจดัเก็บขอ้มูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลการด าเนนิงาน 

 ข้อ 1.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินงาน 

คณะครุศาสตร์ มีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้
ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูล  เพื่อให้ทุกคณะ/หน่วยงานและหน่วยงานภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ดังน้ี  
           1. ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดท าระบบการจัดการสารสนเทศการวิจัย  
เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูลนักวิจัย โดยก าหนดให้ลงทะเบียนนักวิจัยผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับ 1) โครงการวิจัย 2) งบประมาณ 3)แหล่งทุน 4) การตีพิมพ์เผยแพร่ 5) ผลงานวิจัยท่ีได้รับรางวัล และ  
6) การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์   
            2. ระบบบรหิารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) ท่ี
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงฐานขอมูลได้  
            3. ระบบการสบืค้น/แหล่งคน้คว้างานวิจัย โดยส านักวิทยบริการจะเป็นผู้ใหบ้ริการฐานข้อมูลออนไลน์
ให้แก่ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา เช่น ฐาน Collection ย่อยแยกตามสาขาวิชา ท้ัง 14 ฐาน  ฐานข้อมูลของ สกอ.  
ฐานข้อมูลท่ีบอกรับเป็นสมาชิก  และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นงานวิจัยท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้บริการ VRU Library VPN เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตจากที่บ้านตนเองเข้ามาสืบค้นท่ี
ส านักวิทยบริการและฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีให้บริการต่างๆได้  
            4. เว็บไซต์ของสถาบันวิจัย www.rd.vru.ac.th ซึ่งมีข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย เช่น  
   1) ระเบียบมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยต่างๆ   
   2) ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทต่างๆ   
   3) คู่มือการวิจัย เพื่อให้ผู้บริการและคณาจารย์ รวมท้ังบุคคลท่ัวไปสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  
            5. ฐานข้อมูล ส าหรบัเผยแพรบ่ทความวิจัยผ่านสารสนเทศทางเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่
สาธารณชน ผ่าน https://www.tci-thaijo.org/index.php เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน เพื่อเป็นแหล่งสืบค้น
ข้อมูล บทความเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ ซึ่งมหาวิทยาลัย และ บุคคลภายนอกซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้  โดย
ดาวน์โหลดเอกสารออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยมีวารสารท่ีอยู่ในระบบ  4  วารสาร คือ 1) วารสารบัณฑิตศึกษา 2) 
วารสารวไลยปริทัศน์ 3) วารสารวิจัยและพัฒนา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 4) วารสารวิจัยและพัฒนา สาย
สังคมศาสตร์ 
 

http://www.rd.vru.ac.th/
https://www.tci-thaijo.org/index.php
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        นอกจากระบบของส่วนกลางมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ละคณะยังส่งเสริมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ของคณะด้านการวิจัย เช่น วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศเว็บไซต์ด้านการส่งเสริมการท าวิจัยของคณะ  มีข้อมูลออนไลน์ มีแหล่งเช่ือมโยงข้อมูลงานวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก มีน าไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และได้รับหนังสือตอบรับขอบคุณในการน าไปใช้ประโยชน์ มี
ข้อมูลท้องถ่ินท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย  มีบทความเผยแพร่
งานวิจัยของคณาจารย์สู่สาธารณชน เป็นต้น 
เอกสารหลักฐาน 
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ท่ีใช้ประโยชน์ได้จริง ดังน้ี 
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 ส านักวิทยบริการ (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) ระเบียบมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย 
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. สนบัสนนุพันธกิจด้านการวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี ้      
             - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์                                                                                                                                                    
             - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
             - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์                    
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ     
             - กิจรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ(visiting professor) 
ผลการด าเนินงาน 
1. ห้องปฏบิัตกิาร ท่ีให้บริการด้านห้องปฏิบัติการ โดย ให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยและมีระบบ
รักษาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ โดยผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ มาตรฐาน ISO/IEC 17025 
: 2005 หมายเลขการรับรองระบบงานท่ี-0102 ออกให้ ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2559  หมดอายุ วันท่ี 16 พฤษภาคม 
2562 ของส านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งมีข้อก าหนด กฎระเบียบ และเง่ือนไข
การรับรองห้องปฏิบัติการครอบคลุมทุกด้าน ต้ังแต่ด้านการเตรียมตัวอย่างไปจนถึงความช านาญในการวิเคราะห์
ทดสอบ การเก็บบันทึกและรายงานผล ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ การควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแก้ไขและ
ปูองกัน สถานท่ีและสภาพแวดล้อม เครื่องมือ รวมถึงการประมาณค่าความไม่แน่นอน เป็นต้น และยังมีระบบรักษา
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการโดยใช้ระบบคีย์การ์ดผ่านเข้า-ออก ภายหลังเวลาราชการ เป็นต้น 
2. ห้องสมุดหรอืแหล่งคน้คว้า คณะครุศาสตร์มีห้องศึกษาค้นคว้า ส าหรับให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าไปศึกษาค้นคว้า
งานวิจัย หรือใช้เป็นห้องประชุมกลุ่มส าหรับการให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ  ห้อง 7101 
3. สิ่งอ านวยความสะดวก มหาวิทยาลัยมีการให้บริการท่ีเอ้ือต่อการเรียนการวิจัย  โดยมี การให้บริการผ่านส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีให้บริการหนังสือใหม่ผ่านทางห้องบรรณาภิรมย์ และหนังสือท่ัวไปอื่นๆ ภายใน
ห้องสมุด มีการส ารวจความต้องการทรัพยากร เช่น เอกสาร ต ารา ท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอน และการวิจัยผ่าน
ทางส านักวิทยบริการและสารสนเทศ ในการด าเนินการจัดซื้อต่อไป  
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        ส าหรับการค้นคว้าข้อมูลการวิจัย  ผ่านรูปแบบต่างๆ และให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ท้ังแบบบอกรับสมาชิก
และแบบได้รับการสนับสนุนจาก สกอ. ตลอดจนฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ฐานข้อมูลการสืบค้นงานวิจัย  เช่น 
Science Direct,   pro Quest และยังมีสัญญาณ WiFi ท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย และติดต้ังภายในห้องต่างๆให้อาจารย์ได้
ศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลงานวิจัย  ผ่านทาง web site  และ web site สถาบันวิจัยและพัฒนา และ web site อื่นๆ   
และเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ในการสืบค้นข้อมูลดังกล่าวจากท่ีบ้าน ผ่านทาง 
VRU Library VPN (เอกสาร 2.1.2(6))   
4. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะครุศาสตร์สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาได้
น าเสนอผลงานระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งท่ี 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี 
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” วันท่ี 18 – 19 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ซึ่งมีผลงานท้ังหมด 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  (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับค้นคว้างานวิจัย) 
2.1.2(5) บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ส านักวิทยบริการ (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 
ผลการด าเนินงาน 
     คณะครุศาสตร์ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์คณะครุศาสตร์ท างานวิจัย โดยการเสนอแบบ วจ.1 หรือ 
วช.1 ไปท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดสรรทุน โดยการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย จ านวน 
2 ช่องทางคือ 
   1.1  งบประมาณแผ่นดิน (ผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ส านักงานสภาวิจัยแห่งชาติ; วช.)และทุน สกอ. 
   1.2  งบประมาณรายได้ (ร้อยละ 2 ของงบประมาณ แต่ละปี) 
         ส าหรับงบประมาณรายได้   ผ่านระบบการบริหารโดยกองทุนวิจัย ซึ่งมีคณะกรรมการกองทุนวิจัย และ
คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยพิจารณาข้อเสนอโครงการ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละคณะ ท าหน้าท่ี
กลั่นกรองและพิจารณาการให้ทุนแต่ละประเภท  ซึ่งทุนวิจัยแบ่งออกเป็น 7 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 1) วิจยัในช้ันเรียน 
2) นักวิจัยรุ่นใหม่ 3) นักวิจัยรุ่นกลาง 4) งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนสังคม 5) งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรม 6) งานวิจัยเพื่อขอผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยสถาบันและ 7) R2R  
     คณะครุศาสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน จ านวน 929,571 บาท ภายนอก 
จ านวน 470,000 บาท รวมท้ังหมด จ านวน 1,399,571 บาท              
เอกสารหลักฐาน 
2.1.3(1) ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย  
2.1.3(2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ีโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินในพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ประจ าปีการศึกษา 2562 
ประกาศ ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562  
2.1.3(3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 ครั้งท่ี 2 ประกาศ ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 
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 ข้อ 4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ผลการด าเนินงาน 
     คณะครุศาสตร์ มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีสนับสนุนให้สาขาวิชาจัดท าโครงการ
ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  อีกท้ังมหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนายังให้การสนับสนุนงบประมาณ
เผยแพร่บทความวิจัย เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังน้ี 
    1. การน าเสนอในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงาน โดยอาจารย์สามารถ
เสนอผ่านคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
พ.ศ. 2558  
     2. การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยอาจารย์สามารถเสนอผ่านคณะมายังสถาบันวิจัยและ
พัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการน า
ผลงานวิจัยบทความวิจัยในวารสารในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  โดยการจัดสรรเงินพิจารณา
สอดคล้องกับระดับของผลงานตีพิมพ์ในวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูล ISI และฐานข้อมูลสากลอื่น และในวารสาร
ระดับชาติท่ี สกอ.ยอมรับ 
    3. สนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดษิฐ์ ท่ีมีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ โดยอาจารย์สามารถเสนอ
ผ่านคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ จากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558  
    4. จัดสรรงบประมาณในการจัดท าวารสารเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
เอกสารหลักฐาน 
2.1.4(1) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 
2.1.4(2) ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและต   พิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ
นานาชาติ พ.ศ. 2561 
2.1.4(3) ส าเนาบันทึกขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัย และขอเบิกเงินการเผยแพร่บทความวิจัย  
 ข้อ 5.มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
ผลการด าเนินงาน 
     คณะครุศาสตร์ สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์คณะครุศาสตร์เข้ารับการพัฒนาทางด้านการวิจัยอย่างต่อเน่ือง และยัง
เสนอช่ือ อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมการพิจารณาเป็นนักวิจัยดีเด่น
ด้านการพัฒนาท้องถ่ิน  ในการประชุมระดับชาติกลุ่มศรีอยุธยา ประจ าปี 2561 เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
และนักวิจัย อีกท้ังยังสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้มีคุณภาพต่อไป   
    ท้ังน้ี คณะครุศาสตร์ได้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ท่ีมีบทความบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  จ านวน 2 เรื่อง 
และอาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ท่ีมีความสามารถและได้รับความไว้ใจจากส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  ให้ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการน าชม
พิพิธภัณฑ์ ส านักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเพราะเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ” 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 หนังสือข้อตกลงการจ้าง เลขท่ี 92/2562 จากส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ลงวันท่ี 19 ม.ค. 2562  และรองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม          
ท่ีมีความสามารถและได้รับความไว้ใจจากส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน) ให้ท าการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561 หนังสือข้อตกลงการจ้าง เลขท่ี 79/2562 จาก
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 2561 
คณะครุศาสตร์ได้แสดงความยินดีกับอาจารย์โดยการท าปูายแสดงความยินดีให้กับอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งจะติด
ประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าคณะครุศาสตร์ และสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.5(1) แบบกรอกประวัติการคัดเลือกนักวิจัยเพื่อรับรางวัล “นักวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาท้องถ่ิน” มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ประจ าปี พ.ศ. 2561  
2.1.5(2) Continuity of the solution mappings to primal and Dual Vector Equilibrium problems 
แหล่งที่เผยแพร ่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 Quasi-
Equilibrium Problem with Domination Structure แหล่งทีเ่ผยแพร ่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) ผลงานส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการน าชมพิพิธภัณฑ์ ส านักงานพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเพราะเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ” ประจ าปีงบประมาณ 2562 หนังสือ
ข้อตกลงการจ้าง เลขท่ี 92/2562 จากส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน) ลงวันท่ี 19 ม.ค. 25622.1.5(6) ผลงานการประเมนิผลการด าเนินงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 -2561 หนังสือ
ข้อตกลงการจ้าง เลขท่ี 79/2562 จากส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน) ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 2561 
 ข้อ 6.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงาน 
     คณะครุศาสตร์ มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์
ตามระบบของมหาวิทยาลัย  โดยมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ เรื่องต่างๆ เช่น 
การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาของนักวิจัย และของมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัย และจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา ประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา  โดยระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์การวิจัย นักวิจัยจะยื่นผลงานผ่าน
การกลั่นกรองระดับคณะ จากน้ันน าเสนอคณบดีเพื่อพิจารณารับรอง และส่งต่อไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่ อ
ด าเนินการตามระบบ จากน้ีมหาวิทยาลัยยังมีมาตรการว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพวิจัย โดยให้ทุกคณะด าเนินการอย่าง
เคร่งครัด เพื่อให้เป็นมาตรฐานของงานวิจัยท่ีถูกต้อง 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.6(1) ข้ันตอนการด าเนินงานจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2.1.6(2) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนและจัดสรรผลประโยชน์ในงานท่ีมี
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 ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
การบรรลเุป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  เงินสนบัสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
ผูก้ ากบัดแูลตัวบ่งชี ้: ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม ผู้จัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนนิงาน  

ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ 
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม 
นายล้อมพงค์ บริรักษ์ 

โทรศพัท์ : 02.-5293099 โทรศพัท์ : 02.-5293099 
E-mail : education@vru.ac.th E-mail : education@vru.ac.th 
วงรอบในการจดัเก็บขอ้มูล : ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562) 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายใน จ านวน 929,571 บาท ภายนอก จ านวน 470,000 บาท รวมท้ังหมด จ านวน 1,399,571 บาท             
มีอาจารย์ประจ าท้ังหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) จ านวน 59 คน  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 929,571 บาท 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 929,571 บาท 

2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบนั 470,000 บาท 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 470,000 บาท 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 59 คน 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 59 คน 

4.จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาต่อ 3 คน 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 คน 
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วิธีการค านวณ  
1.ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

1,399,571 
= 23,721.54 บาท/คน 

59 

2. แปลงจ านวนเงินท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
23,721.54 

x 5 = 4.74 คะแนน 
25,000 

ดังน้ัน จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ าท้ังหมดเท่ากับ 23,721.54 บาท/คน เท่ากับ 4.74 คะแนน  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
การบรรลเุป้าหมาย 

สังคมฯ 22,550 บาท/คน 23,721.54 บาท/คน 4.74 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2(1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การ
สนับสนุนการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ีโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินในพื้นท่ีจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ประจ าปีการศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 

2.2(2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การให้
ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 ครั้งท่ี 2 ประกาศ ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 
2562 

2.2(3) หนังสือข้อตกลงการจ้าง เลขท่ี 92/2562 จากส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ลงวันท่ี 19 ม.ค. 2562 

2.2(4) หนังสือข้อตกลงการจ้าง เลขท่ี 79/2562 จากส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 2561 

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน ผู้วิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 
เร่ือง การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถ่ิน หมู่ 10 ต าบลระแหง อ าเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

154,000 ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม   

เร่ือง การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถ่ิน หมู่ 8 ต าบลเขาฉกรรจ์ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

154,000 อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง   
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ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน ผู้วิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 
เร่ือง การวิเคราะห์สมรรถนะด้านการวัดและ
ประเมินผลของครู : กรณีศึกษาเขตพื้นท่ีภาค
กลาง 

189,000 ผศ.ดร.เมษา นวลศรี 
อ.กุลชาติ พันธุวรกุล 

  

เร่ือง การวิเคราะห์การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ตามวิถีชีวิตไทยของผู้ปกครอง : กรณีศึกษาเขต
พื้นท่ีภาคกลาง 

217,051 อ.คันธรส ภาผล   

เร่ือง การวิเคราะห์สมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : 
กรณีศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

215,520 อ.กุลชาติ พันธุวรกุล   

โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ี
มี ต่ อ กา ร ให้ บริ ก า ร งา นน า ชมพิพิ ธ ภัณ ฑ์ 
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

120,000 อ.จิตเจริญ ศรขวัญ   

โครงการประ เมินผลการด า เ นินงานของ 
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

350,000 รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม   

รวม 1,399,571    
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัย 
 
ผูก้ ากบัดแูลตัวบ่งชี ้: ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม ผู้จัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนนิงาน  

ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสด์ิ 
ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม 
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม 

โทรศพัท์ : 02.-5293099 โทรศพัท์ : 02.-5293099 
E-mail : education@vru.ac.th E-mail : education@vru.ac.th 
วงรอบในการจดัเก็บขอ้มูล : ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2561- 31 ธันวาคม 2561) 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 
จ านวน 72 เร่ือง โดยมีรายละเอียดผลงานค่าน้ าหนัก ดังน้ี 

ค่าน้ าหนัก จ านวนเรื่อง ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 
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 

ผลถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 31.60 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ 
ชื่อผลงานวิชาการ/งาน

สร้างสรรค์ 
คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 คันธรส ภาผล  
อรวรรณ ทองพา 
 

1. ผลการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ที่มีผล
ต่อทักษะพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับเด็กปฐมวัย 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
ในเอกสารสืบเน่ืองการประชุม
วิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 10 
วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

 0.20 วิลินดา พงศ์ธราธิก 
คันธรส ภาผล 
 

2. การพัฒนาชุดกิจกรรมการผลิต
สื่อการสอนผ่านกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดส าหรับ
ครูปฐมวัย 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
นวัตกรรมการจัดการ: การ
ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล” วันที่ 1 มิถุนายน 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ 
ชื่อผลงานวิชาการ/งาน

สร้างสรรค์ 

 

 0.20 นันทิยา รักตประจิต 3. การใช้จิตตปัญญาศึกษา ระบบ
พี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐานเพื่อ
พัฒนานักศึกษาครู สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
นวัตกรรมการจัดการ: การ
ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล” วันที่ 1 มิถุนายน 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

 

 0.20 จิตเจริญ ศรขวัญ 4. การวิเคราะห์โมเดล
องค์ประกอบเชิงยืนยันของทักษะ
การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
การประชุมวิชาการระดับชาติราช
ภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี 2561 
“การบูรณาการภูมิปัญญาสู่
นวัตกรรมและการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน” วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น 2 อาคาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัด
เลย 

 

 0.20 จิตเจริญ ศรขวัญ 5. รูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองอ
โยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 
มกราคม-เมษายน 2561 

 

 0.20 ฐาปนา จ้อยเจริญ 6. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการ
เรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ 
ชื่อผลงานวิชาการ/งาน

สร้างสรรค์ 
การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยเครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คร้ัง
ที่ 18 และล าปางวิจัย คร้ังที่ 4 
“บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ย่ังยืน” วันศุกร์ที่ 20 
กรกฎาคม 2561 ณ อาคารโอฬาร 
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง 

 

 0.20 ศุภมัย พรหมแก้ว 7. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
อย่างมีความสุขของนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยเครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คร้ัง
ที่ 18 และล าปางวิจัย คร้ังที่ 4 
“บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ย่ังยืน” วันศุกร์ที่ 20 
กรกฎาคม 2561 ณ อาคารโอฬาร 
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง 

 

 0.20 วัสส์พร จิโรจพันธุ์  
กันต์ฤทัย คลังพหล  
พนิดา ชาตยาภา  
นันทิยา รักตประจิต 
 

8. ศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน : กรณศีึกษา
ต าบลทัพเสด็จ จังหวัดสระแก้ว. 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาคร้ังที่ 9 
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ปริญญาตรี“วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม” วันที่ 18-
19 ตุลาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 0.20 พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ 9. การเรียนรู้โดยใช้แผนผัง
แบบจ าลองของ VRU สอนเร่ือง 
การประยุกต์ของกราฟส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาคร้ังที่ 9 
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ปริญญาตรี“วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม” วันที่ 18-
19 ตุลาคม 2561 ณ 



48 
 

ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ 
ชื่อผลงานวิชาการ/งาน

สร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 0.20 จิตตรี  จิตแจ้ง 10. รูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่ส่งผล
พฤติกรรมอาสาของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
การประชุมวิชาการระดับชาติราช
ภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี 2561 
“การบูรณาการภูมิปัญญาสู่
นวัตกรรมและการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน” วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2561 ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น 
2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และ
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย จังหวัดเลย 

 

 0.20 พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ ์
กาญจนา เวชบรรพต  
ณัฐวัตร สุดจินดา 

11. การสะท้อนผลของครู
คณิตศาสตร์ที่ใช้แนวทางการสอน
ที่เน้นการแก้ปัญหา 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
คณิตศาสตรศึกษา คร้ังที่ 4. วันที่ 
2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
ปทุมธานี หน้า 16-23 

 

 0.20 สุชาวดี เกษมณี 12. กลวิธีทางภาษาในลิลิต
พระลอ 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
นวัตกรรมการจัดการ: การ
ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล” วันที่ 1 มิถุนายน 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

 

 0.20 มณฑา วิริยางกูร  
ชาตรี พนเจริญสวัสด์ิ 

13. กลยุทธ์การเรียนรู้เชิงรุก
ส าหรับการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
นวัตกรรมการจัดการ: การ
ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล” วันที่ 1 มิถุนายน 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ 
ชื่อผลงานวิชาการ/งาน

สร้างสรรค์ 

 

 0.20 อรัญญา มุดและ     
ชยพล ใจสูงเนิน  
นิตย์ เน่ียงน้อย 
ยุภาพร นอกเมือง 

14. การวิจยัและพัฒนาเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก
เยาวชนและครูในจังหวัดสระแก้ว 
: กรณีศึกษาต าบลหนองแวง 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาคร้ังที่ 9 
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ปริญญาตรี“วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม” วันที่ 18-
19 ตุลาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 0.20 เสริม พงศ์ทอง 
ชนิสรา เสาไธสง 
สิริรัตน์ พรมทอง  

15. การด ารงอยู่ของการแสดง
ลิเกปุา จังหวัดตรัง 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาคร้ังที่ 9 
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ปริญญาตรี“วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม” วันที่ 18-
19 ตุลาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 0.20 เสริม พงศ์ทอง 
ศิริลักษณ์ ยืนยาว 
พรปวีณ์ เพ็ชรโกมล  

16. การรับรู้ประเพณีร าตรุษ
สงกรานต์ (เรือมตรด) 
(กรณีศึกษา : อ าเภอห้วยราช 
จังหวัดบุรีรัมย์) 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาคร้ังที่ 9 
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ปริญญาตรี“วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม” วันที่ 18-
19 ตุลาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 0.20 เสริม พงศ์ทอง  
ณัฐภัค ภักดีณรงค ์
จินตนา มุยน้อย  

17. ศึกษาการด ารงอยู่ของเพลง
โคราชในจังหวัดนครราชสีมา 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาคร้ังที่ 9 
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ปริญญาตรี“วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม” วันที่ 18-
19 ตุลาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ 
ชื่อผลงานวิชาการ/งาน

สร้างสรรค์ 
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 0.20 แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ  
เลอลักษณ์ โอทกานนท์  
ศศิธร จันทมฤก 
ดนุชา สลีวงศ ์

18. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สง่เสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและ
เยาวชนในจังหวัดสระแก้ว: 
กรณีศึกษาต าบลตาพระยา 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
วิจัยร าไพพรรณี คร้ังที่ 12 เน่ือง
ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี 
ครบ 114 ปี วันที่ 19 ธันวาคม 
2561 

 

 0.20 ประพรรธน์ พละชีวะ   
ณัฐวัตร สุดจินดา  
ศัสยมน สังเว 

19. ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในจังหวัดสระแก้ว : 
กรณีศึกษา ต าบลทัพไทย อ าเภอ
ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาคร้ังที่ 9 
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ปริญญาตรี“วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม” วันที่ 18-
19 ตุลาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 0.20 อังคนา กรัณยาธิกุล 
สุภัชฌาน์ ศรีเอ่ียม 
กนกวรรณ ปานสุขสาร 
สายนภา วงศ์วิศาล 

20. ผลของการจัดกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้ปกครองและผู้น าชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบลโคกสูง จ.
สระแก้ว. รายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยาคร้ังที่ 9 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” 
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 0.20 สายนภา   วงศ์วิศาล 
 
 

21. การศึกษาการเรียนการสอน
ภาษาจีนในโรงเรียนบางปะอิน(รา
ชานุเคราะห์๑) 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
นวัตกรรมการจัดการ: การ
ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล” วันที่ 1 มิถุนายน 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ 
ชื่อผลงานวิชาการ/งาน

สร้างสรรค์ 

 

 0.20 ยุภาพร  นอกเมือง  
Guo YUhui 
Cai Shuying 
ธรรมปวัลย์ เกษมทะเล 

22. วัฒนธรรมการด่ืมชาของชาว
ไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราช 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาคร้ังที่ 9 
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ปริญญาตรี“วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม” วันที่ 18-
19 ตุลาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 0.20 ชาญชัย วงษ์สวัสด์ิ 23. การด าเนินงานการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ คร้ังที่ 47 วันที่ 7 
ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมพูล
แมน ขอนแก่น ราชา ออคิด 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 

 0.20 พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ 24. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เร่ือง นวัตกรรมและกาคิด
ทางวิทยาศาสตร์ 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 
คร้ังที่ 12 “สานพลงัเครือข่าย
อุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง
และย่ังยืน” วันที่ 27-29 
พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม
ธรรมรินทน์ ธนา จังหวัดตรัง 

 

 0.20 ธนัชพร บรรเทาใจ 25. Continuity properties of 
solution maps of parametric 
split equilibrium problems 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
The 10th Asian conference 
on Fixed Point Theory and 
Optimization (ACFPTO2018) 
on July 16-18, 2018, Chiang 
Mai, Thailand 
 

 

 0.20 สุภัชฌาน์ ศรีเอ่ียม 
อภิเชษฐ์ ศรีงามเมือง 
ธีรวัฒน์ พรรณนิยม 
สุทิวัส อ่อนน้อม 

26. กลวิธีการประพันธ์นวนิยาย
แปลเร่ือง ตลอดกาลน่ะนานแค่
ไหน พระราชนิพนธ์แปลใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ 
ชื่อผลงานวิชาการ/งาน

สร้างสรรค์ 
วันทนา บุตรอุดม 
 

สยามบรมราชกุมารี 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาคร้ังที่ 9 
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ปริญญาตรี“วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม” วันที่ 18-
19 ตุลาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 0.20 พิทักษ์ นิลนพคุณ 
เรขา อรัญวงศ์  
นิติยา หอมชาลี 

27. การเปรียบเทียบ
ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 
ที่ได้รับการสอนแบบตอบสนอง
ด้วยท่าทางและกลุ่มที่ได้รับการ
สอนตามปกติ 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
คร้ังที1่5 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน วันที่ 6-7 
ธันวาคม 2561 

 

 0.20 สุวรรณา จุ้ยทอง 
ชนนิกานต์ กองแก้ว 

28. การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7E ร่วมกับเทคนิค LT 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
คร้ังที่ 6 ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง 

 

 0.20 เรขา อรัญวงศ์  
เกษมณี เตชพาหพงษ์  

29. ผลของการใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิด
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
คร้ัง15มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน วันที่ 6-7 
ธันวาคม 2561 

 

 0.20 สุวรรณา จุ้ยทอง 
อุษา คงทอง 
กาญจนา การสมทรัพย์ 

30. การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ 
ชื่อผลงานวิชาการ/งาน

สร้างสรรค์ 
ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของ
โพลยา 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
คร้ังที่ 6 ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง 

 

 0.20 สุวรรณา จุ้ยทอง 
อุษา คงทอง 
รจนา  ต่อน้อง 

31. ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ 
SSCS ร่วมกับกระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยาที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
คร้ังที่ 6 ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง 

 

 0.20 สุธี พรรณหาญ 
ศักด์ิ สุวรรณฉาย 
กนกวลัย ส าเร็จผล 

32. การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติที่
เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ คร้ังที่ 9 ในวันที่ 20 
มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

 

 0.20 สุวรรณา โชติสุกานต์ 
อรสา จรูญธรรม 
ทัดดาว รัตนชาติ 

33. ความสัมพันธ์ระหว่างการ
เสริมสร้างพลังอ านาจกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กรในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
นวัตกรรมการจัดการ: การ
ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล” วันที่ 1 มิถุนายน 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

 

 0.20 นิติกร อ่อนโยน 34. การศึกษาลักษณะมุ่งอนาคต
และควบคุมตน ความเชื่ออ านาจ
ในตนเอง การเห็นตัวแบบ จาก
เพื่อน เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม และ
พฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนระดับ ประถมศึกษาตอน
ปลาย 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
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สร้างสรรค์ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
นวัตกรรมการจัดการ: การ
ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล” วันที่ 1 มิถุนายน 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

 

 0.20 นิติกร อ่อนโยน 
ผดุงศักด์ิ ระภานุสิทธิ์ 

35. ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วย 
Thinking map ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
นวัตกรรมการจัดการ: การ
ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล” วันที่ 1 มิถุนายน 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

 

 0.20 เมษา นวลศรี 36. การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของความมีจิตอาสาของนักศึกษา
ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
นวัตกรรมการจัดการ: การ
ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล” วันที่ 1 มิถุนายน 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

  0.20 เมษา นวลศรี 
ศิริวรรณ สมจิตร 

37. ผลของการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยเกมทางวิทยาศาสตร์ที่
มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
นวัตกรรมการจัดการ: การ
ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล” วันที่ 1 มิถุนายน 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 
 

2 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเ น่ืองจากการประชุมวิ ชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐ านข้ อมู ล  ตามประกาศ  ก .พ . อ .  ห รือระ เบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

0.40 พิมพ์ลักษณ์  มูลโพธิ์  
กาญจนา เวชบรรพต 
 

1. An Adaptive Lesson Study 
as a tool to elicit students'  
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
Difficulties. 23-26 November 
2018 : P D13-2. China. Beijing 
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สร้างสรรค์ 
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

Normal University in Beijing. 

  0.40 ฐิติพร  พิชญกุล 2. Modwel for Preparing 
Rajabhat University Students 
Development in the Central 
Region for the ASEAN 
Community 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
2nd International Conference 
on Social 
Sciences,Education and 
Humanities (Sosehum 2018). 
16-18 March 2018 Krabi, 
Thailand 

  0.40 ศัสยมน  สังเว 3. Task-Based Language 
Teaching in Education in 
ASEAN Course for Student 
Teachers Mathematics 
English Program 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
The Asian Conference on 
Education October 13 – 15, 
2018 TOKYO, JAPAN 

  0.40 พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ 4. Using GSP in Creating 
Concept Image on the Topic 
Theory Graph for Eighth 
Grade Students 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
The Asian Conference on 
Education 2018 ระหว่างวันที่ 
13 – 16 ตุลาคม 2561 ณ The 
Toshi Center, Tokyo ประเทศ
ญี่ปุุน 

 - ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   
3 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
0.60 นันทิยา รักตประจิต 1. การบริหารงานที่มีประสิทธิผล

ของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะ 
วรรณาลัย 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
บัณฑิตศาสน์ ปทีี่ 16   ฉบับที่ 1. 
มกราคม-มิถุนายน. 2561: 193-
203 

  0.60 วราพร  วราธิพร 2. การศึกษาความต้องการในการ
จัดการเรียนการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษผ่าน E-Learning  
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
วารสารวิชาการหลักสูตรและการ
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ 
ชื่อผลงานวิชาการ/งาน

สร้างสรรค์ 
สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 
มกราคม-เมษายน 2561 

  0.60 ดนุชา  สลีวงศ ์ 3. การพัฒนาสื่อการสอน เร่ือง 
การรู้เท่าทันสื่อ ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 
35 ฉบบัที่ 98 กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2561 

  0.60 นพพล  จันทร์กระจ่างแจ้ง 4. การศึกษาค้นคว้าของไหว้เจ้า
ในเทศกาลส าคัญของชาวไทยเชื้อ
สายจีนในประเทศไทย 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่๑๓ ฉบับที่
๒ เดือนมกราคม – มิถุนายน 
๒๕๖๑ หน้าที่ ๓๙-๕๒           

  0.60 กันต์ฤทัย  คลังพหล 5. การประเมินผลหลักสูตร
การศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – 
ธันวาคม 2561 

  0.60 ประยูร บุญใช้ 6. การสังเคราะห์งานวิจัยที่ใช้
รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมเดลซิป
ปา (CIPPA Model) ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
วารสารวิชาการหลักสูตรและการ
สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปีที่ 10 ฉบับที่ 28 
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 
2561 

  0.60 สุภัชฌาน์  ศรีเอ่ียม 7. การสร้างชุดเสริมทักษะการ
เขียนทางวิชาการส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปี
ที่ 8 ฉบบัที่ 2 พฤษภาคม –
สิงหาคม 2561 

  0.60 จิตเจริญ  ศรขวัญ 8. รูปแบบความสัมพันธ์เชิง
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สร้างสรรค์ 
สาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองอ
โยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 
(เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 
2561) 

  0.60 ชาญชัย วงศ์สิรสวัสด์ิ 
กันต์ฤทัย คลังพหล 
กมลรัจน์  ทองสว่าง 

9. ตัวบ่งชี้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - 
สิงหาคม 2561 

  0.60 สุวรรณา โชติสุกานต์ 
สมบัติ คชสิทธิ ์  
Chum Lay 

10. The development of 
leadership trait model for 
university administrators in 
Cambodia 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
วารสาร มจร พุทธปัญญา
ปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 
กันยายน – ธันวาคม 2561 

  0.60 พิทักษ์ นิลนพคุณ 
สุวรรณา จุ้ยทอง 
ภูมิภัทร พันธ์ทองหลาง 

11. การศึกษาองค์ประกอบการ
พัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม 
เพื่อสร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาวิชาชีพ
ครู สถาบันการพลศึกษา 
แหล่งทีเผยแพร่ 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี
ที่ 6 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม-
ธันวาคม 2561 

  0.60 สุวรรณา จุ้ยทอง 
อุษา คงทอง 
กาญจนา การสมทรัพย์ 

12. การศึกษาความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาร่มกับ
กระวนการแก้ปัญหาของโพลยา 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี
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สร้างสรรค์ 
ที่ 8 ฉบบัที่ 2 พฤษภาคม-
สิงหาคม 2561 

  0.60 สุวรรณา จุ้ยทอง 
ชนนิกานต์ กองแก้ว 

13. การศึกษาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7E ร่วมกับเทคนิค LT  
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี
ที่ 6 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม-
ธันวาคม 2561 

  0.60 สุวรรณา จุ้ยทอง 
อุษา คงทอง 
รจนา ต่อน้อง 

14. ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ 
SSCS ร่วมกับกระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยาที่มีต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี
ที่ 8 ฉบบัที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 
2561 

  0.60 ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง  
ธนาศักด์ิ กองโกย  
สิทธิเชษฐ์ บุณประพันธ์
พงศ์  
ชนาธิป จันทร์สอง  
จีระวรรณ เกษสิงห์ 

15. วัฒนธรรมไม่ใช่หลักสูตร: สิ่ง
ที่ท าให้เกิดความเป็นเลิศทาง
การศึกษาวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออก 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์. ปีที ่
33 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 
2561: หน้า 1 – 7     

4 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 คันธรส ภาผล 
 
 

1. การผลิตหุ่นเชิดโดยใช้วัสดุพื้น
ถิ่นมาประกอบการเล่านิทาน
อาเซียนในชุมชนบึงบอน 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-
สงิหาคม 2561 

  0.80 เมษา นวลศรี 
 
 
 
 

2. การพัฒนาและตรวจสอบ
คุณสมบัติด้านจิตมิติของมาตรวัด
ความมีจิตอาสาของนักศึกษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
วารสารบัณฑิตศึกษา 
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ 
ชื่อผลงานวิชาการ/งาน

สร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน – 
ธันวาคม 2561 

  0.80 ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง 
ธนิกา วศินยานุวัฒน์ 
ชาตรี ฝุายค าตา 

3. แนวโน้มปัจจุบันของการผลิต
และพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-
สงิหาคม 2561 

  0.80 ศรัณยา ฤกษ์ข า 4. อิทธิพลของความพึงพอใจใน
งานต่อความผูกพันในวิชาชีพครู: 
กรณีศึกษาครูในระบบการศึกษา
ภาคบังคับ 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-
สงิหาคม 2561 

  0.80 อรสา จรูญธรรม 5. การประเมินผลการด าเนินงาน
ของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556-
2558 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-
เมษายน 2561 

  0.80 จิตตรี  จิตแจ้ง 6. การวิเคราะห์องค์ประกอบ
พฤติกรรมความเป็นพลเมืองที่มี
ความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น : กรณีศึกษา
เขตพื้นที่ภาคกลาง 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 
มกราคม – มิถุนายน 2561 

  0.80 กาญจนา เวชบรรพต 
ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ 
นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ 

7. ผลของการฟังของครูในการ
สอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบ
เปิดที่มีต่อบทบาทการสอนของครู 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ 
ชื่อผลงานวิชาการ/งาน

สร้างสรรค์ 
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-
เมษายน 2561 

  0.80 เลอลักษณ์ โอทกานนท์  
 

8. มหาวิทยาลัย 4.0: การศึกษา
เชิงผลิตภาพ.  
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-
ธันวาคม 2561 

  0.80 กันต์ฤทัย  คลังพหล 9. การพัฒนาคู่มือเพื่อสร้าง
กฎเกณฑ์การให้คะแนนในการ
ประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ 
ระดับประถมศึกษา 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 
เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

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

10. รูปแบบการจัดการศึกษาว
ไลยอลงกรณ์ส าหรับการศึกษายุค 
4.0 : การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และผลิตภาพ 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-
สงิหาคม 2561 

  0.80 สุวรรณา จุ้ยทอง 11. การศึกษาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพรายวิชา
หลักการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อ
ความสามารถในการเรียนรู้ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-
สงิหาคม 2561 

  0.80 ฐิติพร พิชญกุล 12. รูปแบบการพัฒนานักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
กลาง เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ 
ชื่อผลงานวิชาการ/งาน

สร้างสรรค์ 
วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-
ธันวาคม 2561 

5 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1.00 อ.ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ 1. Continuity of the solution 
mappings to primal and 
Dual Vector Equilibrium 
problems 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
Thai Journal of Mathematics 
Special Issue (2019) The 23rd 
Annual Meeting in 
Mathematics (AMM 2018) 

  1.00 อ.ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ 2. Painleve’-Kuratowski 
Convergence of Solution 
Sets for Generalized Strong 
Vector Quasi-Equilibrium 
Problem with Domination 
Structure 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
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 

 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   
 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์

การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
1.00   

 - ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00 จิตเจริญ ศรขวัญ 3. ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
น า ชมพิ พิ ธ ภัณฑ์  ส า นั ก ง าน
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จเพราะ
เจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ” 
ประจ าปี ง บประมาณ  2562 
หนังสือข้อตกลงการจ้าง เลขที่ 
9 2 / 2 5 6 2  จ า ก ส า นั ก ง า น
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน) ลงวันที่ 19 ม.ค. 
2562 

  1.00 อรสา จรูญธรรม 4. การประเมินผลการด าเนินงาน
ของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ 
ชื่อผลงานวิชาการ/งาน

สร้างสรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-
2561 หนังสือข้อตกลงการจ้าง 
เลขที่ 79/2562 จากส านักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน) ลงวันที่ 18 ธ.ค. 
2561 

 - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
การจดทะเบียน 

1.00   

 - ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   

 - ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

คุณภาพงานสร้างสรรค์ 
6 - งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online      
   

7 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน    
8 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ    
9 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
   

10 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

   

11 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ 

   

12 จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อ 

   

วิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ตามสูตร 

31.60 
= x 100 50.97 % 
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2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
50.97 

x 5 = 5 คะแนน 
20 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
การบรรลเุป้าหมาย 

สังคมฯ 18.40 % ร้อยละ 50.97  5.00 คะแนน บรรลุ 
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องคป์ระกอบที่ 3 การบรกิารวิชาการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม  
 
ผูก้ ากบัดแูลตัวบ่งชี ้: ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ ผู้จัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนนิงาน  

อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน 
นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส 
นางเพชรรัตน์ จึงสวัสด์ิ 

โทรศพัท์ : 02-5293099 โทรศพัท์ : 02-5293099 
E-mail : education@vru.ac.th E-mail : education@vru.ac.th 
วงรอบในการจดัเก็บขอ้มูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลการด าเนนิงาน 
 ข้อ 1.จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ผลการด าเนินงาน 

คณะครุศาสตร์ได้มีการประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการและประเมินผลโครงการ ตามค าสั่ง คณะ           
ครุศาสตร์ (3.1.1(1)) โดยด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ซึ่งได้มีการส ารวจความต้องการการรับบริการวิชาการ ท้ังในรูปแบบการตอบแบบสอบถาม และการพบปะพูดคุย อาทิ
เช่น ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ท่ีเคยเข้ารับการบริการวิชาการในปีการศึกษาท่ีผ่านมา เพื่อ
จัดท าแผนงาน โครงการ การบริการวิชาการแก่โรงเรียนและสังคม ชุมชน น าเสนอแผนงาน โครงการ การบริการวิชาการ 
เมื่อท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติแผนงานและโครงการบริการวิชาการซึ่งมีท้ังโครงการบริการวิชาการท่ีจัดอย่างต่อเน่ือง 
และโครงการบริการวิชาการท่ีจัดท าข้ึนใหม่ (3.1.1(2))  เพื่อรองรับการให้บริการวิชาการแก่บุคคล ชุมชน ท้องถ่ิน 
หน่วยงานต่างๆ  นอกจากน้ีได้ก าหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการวิชาการ เพื่อให้บุคลากรทุก
คนใช้แนวปฏิบัติเดียวกัน โดยอ้างอิงจากคู่มือการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ ของส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ (3.1.1(3)) 

โดยได้น าตัวช้ีวัดความส าเร็จในระดับแผนของมหาวิทยาลัย ท้ังในส่วนของโครงการบริการวิชาการท่ีคณะรับผิดชอบ 
และงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบ มาเป็นเกณฑ์ ดังน้ี 

1. ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินท่ีเป็นพื้นท่ีเปูาหมายร่วมท่ีบูรณาการภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

2. ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching 

และได้มีการก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จในระดับแผนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ดังน้ี 
     1.  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1.1 จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการในแต่ละโครงการ โดยคิดเป็นร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ   
1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับบริการวิชาการในแต่ละโครงการ ท่ีได้รับความรู้ความเข้าใจจากโครงการ 

     2.  ตัวช้ีวัดระดับคุณภาพ  
2.1 ความพึงพอใจในการการจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมโครงการ 
2.2 ความรู้ ความเข้าใจ ท่ีได้รับจากกิจกรรมการบริการวิชาการ 
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2.3 การน าความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการไปปฏิบัติใช้จริง 
       ซึ่งในการด าเนินโครงการ ได้น าเสนอคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ให้รับทราบถึงผลการด าเนินโครงการและ
กิจกรรมทุกเดือน 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.1(1) ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการและประเมินผลโครงการ คณะครุศาสตร์ ท่ี 008/2562 ลงวันท่ี 12 
มกราคม 2562 
3.1.1(2) แผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 
3.1.1(3) คู่มือการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
 ข้อ 2.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
ผลการด าเนินงาน 
       คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ได้น าผลการส ารวจความต้องการของชุมชน โรงเรียน และจากผล
การด าเนินโครงการ (กนผ.05) ในปีท่ีผ่านมา มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ (3.1.2(1)) 
โดยจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ (3.1.2(2)) เพื่อศึกษาถึงประโยชน์ของการให้บริการ และการ
ปรับปรุงการบริการให้ดีและทันสมัยต่อเหตุการณ์เพื่อให้นักศึกษา ชุมชน หรือสังคมได้รับประโยชน์มากท่ีสุด จากการ
บริการวิชาการแก่สังคมในส่วนท่ีคณะครุศาสตร์รับผิดชอบ ในการพัฒนานักเรียน และนักศึกษา ดังน้ี 

1. กิจกรรมบริการวิชาการโรงเรียน ตชด. เพื่อบริการวิชาการด้านการเรียนการสอนให้กับครูและนักเรียนโรงเรียน
ตชด. โดยให้สามารถน าความรู้ความเข้าใจท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ต่อไป  ท้ังยังได้
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ในคณะครุศาสตร์ให้เป็นท่ีรู้จักของครูและนักเรียน และเป็นการสนับสนุนปัจจัย
ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนตชด. ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ตามแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารฉบับท่ี 5 ตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

2. กิจกรรม English Camp for English Education Students เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้แลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ด้านภาษาและการจัดค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อน าไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และเพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสารับผิดชอบต่อสังคมในการแบ่งปันความรู้ด้านภาษาให้กับ
โรงเรียนเครือข่ายหรือโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี 

3. กิจกรรมครูวิทย์เพื่อพ่อ และพอเพียง ครั้งท่ี 4 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการทางด้านเคมีและ
วิทยาศาสตร์ท่ัวไปให้แก่นักศึกษา นักเรียน คณาจารย์ และสมาชิกในชุมชน และให้มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์เป็นการน้อมน าแนวทางด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 

4. กิจกรรมภาษาอังกฤษจากห้องเรียนสู่ชุมชน : ชุมชนชาวมอญ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อจัดกิจกรรม
ในรายวิชา English for Tourism ให้กับนักศึกษาโดยน าความรู้ งานสร้างสรรค์ วิจัย และนวัตกรรมไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนชาวมอญ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียน 
พัฒนาศักยภาพด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหา ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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6. กิจกรรมส ารวจบริบทชุมชนและจัดท าฐานข้อมูลในพื้นท่ีบ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์  
จ.สระแก้ว เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถ่ิน และจัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน เพื่อร่วมกัน
ศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถ่ินท่ีเป็นพื้นท่ีเปูาหมายร่วมท่ีบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย 

7. กิจกรรมส ารวจบริบทชุมชนและจัดท าฐานข้อมูลในพื้นท่ีคลองถ้ าตะบัน หมู่ 10 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว        
จ.ปทุมธานี เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถ่ิน และจัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน เพื่อร่วมกัน
ศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถ่ินท่ีเป็นพื้นท่ีเปูาหมายร่วมท่ีบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ในส่วนของงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ด าเนินการให้บริการวิชาการต่อการพัฒนา
ชุมชนและสังคม โดยมีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ (3.1.2(2))  ประกอบกับน าผลสรุปการ
ส ารวจความต้องการรับการพัฒนาของครูและบุคลากรทางศึกษา ร่วมกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (3.1.2(4))  แผนยุทธศาสตร์วไลยอลงกรณ์ ระยะ20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
(3.1.2(5)) มาศึกษาประโยชน์ของการให้บริการวิชาการท่ีเกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม และมีการ
ออกแบบการจัดกิจกรรมบริการวิชาการท่ีสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ได้แก่ 

1. กิจกรรมการประชุมเครือข่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ เพื่อรองรับการด าเนินการประชุม
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ ให้ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

2. กิจกรรมพัฒนาสื่อต้นแบบนวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ เพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบอ่านออกเขียนได้ให้กับโรงเรียนใน
จังหวัดปทุมธานีและโรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว จ านวน 40 โรงเรียน และเพื่อทดลองใช้สื่อต้นแบบให้แก่เด็กนักเรียนท่ี
อ่านไม่ออกเขียนได้ได้ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีข้ึน 

3. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ เพื่อเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching และพัฒนาครูในโรงเรียนท่ีเข้าร่วม มีวิธีการ
จัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาการอ่านและการเขียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ MOU   
ระหว่างครูในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ในการพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ เพื่อวิจัยและพัฒนาครู เพื่อ
ส่งเสริมให้ครูน าไปพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 

4. กิจกรรมการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET เพื่อเพื่อสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาครูประจ าการแบบ 
Coaching เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมให้มีวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
กระบวนการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา เพื่อสร้างความร่วมมือ MOU ระหว่างครูในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และเพื่อวิจัยและพัฒนาครู เพื่อส่งเสริมให้ครูน าไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
กาเรียน O-NET 

  5. กิจกรรมการพัฒนาครูด้วยการจัดการเรียนรู้ O-NET คณิตศาสตร ์เพื่อเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-NET   ให้กับโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีและโรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว จ านวน 40 โรงเรียน เพื่อ
ทดลองใช้สื่อต้นแบบให้แก่เด็กนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีข้ึน 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.2(1) แผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
3.1.2(2) แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2562 
3.1.2(3) แผนบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2562 
3.1.2(4) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 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 
ผลการด าเนินงาน 
     ผลการด าเนินงาน งานบริการวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ซึ่งเป็นโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่าท้ังสิ้น คือ  

1. การด าเนินงานบริการวิชาการของคณะครุศาสตร์ร่วมกับชุมชน 
2. การด าเนินงานบริการวิชาการของคณะครุศาสตร์ภายใต้การสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของ

ชุมชนท้องถ่ิน และเสริมพลังให้ชุมชนสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  
3. การด าเนินงานบริการวิชาการของคณะครุศาสตร์ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้

รองรับการปฏิรูปการศึกษาและสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจ าการแบบ coaching 
ได้แก่ 
        1.1  กิจกรรมภายใต้การด าเนินงานบริการวิชาการของคณะครุศาสตร์ร่วมกับชุมชน 
              1.1.1  กิจกรรมภาษาอังกฤษจากห้องเรียนสู่ชุมชน : ชุมชนชาวมอญ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
              1.1.2  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
        2.1 กิจกรรมภายใต้การด าเนินงานบริการวิชาการของคณะครุศาสตร์เพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถ่ิน และเสริมพลังให้ชุมชนสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
              2.1.1  กิจกรรมบริการวิชาการโรงเรียน ตชด. 
              2.1.2  กิจกรรม English Camp for English Education Students 
              2.1.3  กิจกรรมครูวิทย์เพื่อพ่อ และพอเพียง ครั้งท่ี 4 
              2.1.4  กิจกรรมอบรมครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
        2.2  กิจกรรมการพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ เพื่อ
สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถ
ด ารงอยูไ่ด้อย่างยั่งยืน 
              2 . 2 . 1  กิ จ ก ร รม ส า ร ว จ บ ริ บ ท ชุ มช นแ ล ะ จั ดท า ฐ า น ข้ อ มู ล ใ น พื้ น ท่ี บ้ า น พ ร ส ว ร ร ค์  หมู่  8  
ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 
              2 . 2 . 2  กิ จ ก ร รมส า ร ว จ บริ บท ชุมชนและ จั ดท า ฐ า น ข้ อมู ล ในพื้ น ท่ี คลอ ง ถ้ า ต ะ บัน  หมู่  1 0  
ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 
              2.2.3  กิจกรรมพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 
          2.3  กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 
โรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 
                2.3.1  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน : สื่อการเรียนเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 
                2.3.2  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน : สื่อการเรียนเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 
                2.3.3  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน : สื่อการเรียนเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โรงเรียนวัดธรรมนาวา 
                2.3.4  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน : นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบ
เปิดโรงเรียนสังข์อ่ าวิทยา 
                2.3.5  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน : นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบ
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  กิจกรรมภายใต้การด าเนินงานบริการวิชาการของคณะครุศาสตร์ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เกิดการเรียนรู้รองรับการปฏิรูปการศึกษาและสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจ าการแบบ coaching 
              3.1.1 กิจกรรมค่ายจัดการเรียนรู้ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “การจัดฐานการเรียนรู้จากครูสู่
ผู้เรียน” 
              3.1.2. กิจกรรมค่ายจัดการเรียนรู้ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ภาษาพาน้องเพลิน: บ้านบุ
กะสัง 
              3.1.3  กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “การพัฒนา
เทคนิค PLC กับการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้” 
              3 . 1 . 4   พั ฒนา ข้ า ร า ชก ารครู แ ล ะ บุ คล า ก รทา งก าร ศึ กษ า ก่ อนแ ต่ ง ต้ั ง ใ ห้ มี แล ะ เ ลื่ อ น เป็ น 
วิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
              3.1.5  กิจกรรมการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ินภาคกลางตอนบน ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ 
(Induction Period)  
              3.1.6 กิจกรรมพัฒนาสื่อต้นแบบนวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ 
              3.1.7  กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ อบรมปฏิบัติการ เร่ือง “เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ สร้างได้
ด้วยมือคร”ู จังหวัดปทุมธานี 
              3.1.8  กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้  อบรมปฏิบัติการ เรื่อง “เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ สร้าง
ได้ด้วยมือคร”ู จังหวัดสระแก้ว 
              3.1.9  กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ อบรมปฏิบัติการ เร่ือง “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) แบบสรุปผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2562 
3.1.3(3) แบบสรุปผลการด าเนินโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2562 
3.1.3(4) แผนบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2562 
 ข้อ 4.ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1  และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
ผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการบริการวิชาการได้มีการประเมินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จากแบบสรุปผลการด าเนิน
โครงการ (กนผ.05) ซึ่งได้จัดท าข้ึนหลังจากการด าเนินโครงการเสร็จสิ้นในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยมีการประเมินผลลัพธ์
ความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการ ในรูปแบบการประเมิน แบบ 3 มิติ คือ ความรู้ความเข้าใจ 
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ความพึงพอใจ และการน าไปปฏิบัติหลังการได้รับบริการ หลังจากน้ัน น าผลการประเมินการบริการวิชาการมาพิจารณา
และเสนอโครงการบริการวิชาการต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตามล าดับข้ันตอน เพื่อพิจารณาผลการ
ด าเนินงาน และความส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้ในตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการ ส าหรับใช้ในการก าหนดแผน
ฯ ในปีต่อไป เช่น 

1. กิจกรรมภาษาอังกฤษจากห้องเรียนสู่ชุมชน : ชุมชนชาวมอญ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ด าเนินการ
วันท่ี 18 ธันวาคม 2561 ณ วัดศาลาแดงเหนือ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 50 คน การ
ประเมินความส าเร็จของโครงการ พบว่า มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 88.4 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 91 และมีการน า
ความรู้ไปใช้ ร้อยละ 89 โดยบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวช้ีวัดของแผน 

2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ด าเนินการวันท่ี 12 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 100 คน การประเมิน
ความส าเร็จของโครงการ พบว่า มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 92.50 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 82 และมีการน าไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 78 โดยบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวช้ีวัดของแผน 

3. กิจกรรมบริการวิชาการโรงเรียน ตชด. ด าเนินการวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 และ 9 มกราคม 2562 ณ 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านการบินไทย จังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 160 คน การประเมิน
ความส าเร็จของโครงการ พบว่า มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 88.74 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 91.20 และมีการน าไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 90.17 โดยบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวช้ีวัดของแผน 

4. กิจกรรม English Camp for English Education Students ด าเนินการวันท่ี 5 – 7 มกราคม 2562 ณ 
โรงเรียนวัดกลางคลองสิบ จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 48 คน การประเมินความส าเร็จของโรงการ 
พบว่า มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 94 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 95.4 และมีการน าไปใช้ ร้อยละ 95.2  โดยบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามตัวช้ีวัดของแผน 

5. กิจกรรมครูวิทย์เพื่อพ่อและพอเพียง ครั้งท่ี 4 ด าเนินการวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนวัดธรรม
นาวา ต าบลคลองหน่ึง จังหวัดปทุมธานี มีผู้ เข้าร่วมโครงการจ านวน 100 คน การประเมินความส าเร็จของโครงการ 
พบว่า มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 96.8 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 91.8 และมีการน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 93 โดย
บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวช้ีวัดของแผน 

6. กิจกรรมอบรมครู โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ด า เนินการวันท่ี 2  – 3 พฤษภาคม 2562  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ศูนย์สระแก้ว) จังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 
55 คน การประเมินความส าเร็จของโครงการ พบว่า มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 92.65 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 93.46 
และมีการน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90.15 โดยบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวช้ีวัดของแผน 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.4(1) สรุปผลประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการ คณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 
 ข้อ 5.น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
ผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการบริการวิชาการของคณะครุศาสตร์ได้จัดประชุมเพื่อน าผลการประเมินตามข้อ 4 มาประเมินเพื่อ
ปรับปรุงแผนในการพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมในการบริการครั้งต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้ารับ
บริการ น าผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีท่ีก าหนดไว้ในแผนและโครงการบริการวิชาการท่ีผ่านคณะกรรมการ
ประเมินโครงการระดับคณะแล้ว ในรูปแบบ 3 มิติ มาปรับปรุงแผนในการพัฒนางานบริการวิชาการในครั้งต่อไป ตาม
แนวทางของ PDCA  

โดยได้ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จในระดับแผน ได้แก่  
1) ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบั ติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอก

มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินท่ีเป็นพื้นท่ีเปูาหมายร่วมท่ีบูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  
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2) ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching 

จากการจัดกิจกรรมพบว่าบรรลุเปูาหมายตามตัวช้ีวัด คือ ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินท่ี
เป็นพื้นท่ีเปูาหมายร่วมท่ีบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย ระดับ 5 

และได้ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก ่ 
1) ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการในแต่ละโครงการ  
2) ตัวช้ีวัดระดับคุณภาพ คือร้อยละความพึงพอใจในการการจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละของ

ความรู้ ความเข้าใจ ท่ีได้รับจากกิจกรรมการบริการวิชาการ และร้อยละของการน าความรู้ท่ีได้จากการบริการวิชาการไป
ปฏิบัติใช้จริง  
จากการจัดกิจกรรมทุกโครงการพบว่าบรรลุเปูาหมายตามตัวช้ีวัด คือ ผู้เข้ารับการจัดกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และมีการน าไปปฏิบัติใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ซึ่งปัญหา
อุปสรรคท่ีพบและข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2562 ได้น ามาสรุปและหาแนวทางแก้ไข
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 
ผลการด าเนินงาน 
      คณะครุศาสตร์ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
       การให้บริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เช่น  
      1. คณะครุศาสตร์ ร่วมกับส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ในการด าเนินโครงการสร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
ในกิจกรรมส ารวจบริบทชุมชนและจัดท าฐานข้อมูลในพื้นท่ีบ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ต าบลเขาฉกรรจ์ อ าเภอเขาฉกรรจ์ 
จังหวัดสระแก้ว และพื้นท่ีคลองถ้ าตะบัน หมู่ 10 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อด าเนินกิจกรรม
พัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถ่ินมาพัฒนาและต่อยอดให้
มั่งคง และยั่งยืน และเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชน โดยการลงพื้นท่ีพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดสระแก้ว ยังได้รับความ
ร่วมมือในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากอาจารย์จุฑามาศ เถียรเวช และอาจารย์ธนัง            ชาญกิจชัญโญ อาจารย์คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
      2.  คณะครุศาสตร์ ร่วมกับส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ในการด าเนินโครงการนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสร้างความตระหนักการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ 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 ท่ี  1 0 )  แ ล ะ  
4) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
      การให้บริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น  
      1. คณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็น
พี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน โดยมีโรงเรียนท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปีงบประมาณ 
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2559 คือ โรงเรียนสังข์อ่ าวิทยา และโรงเรียนท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปีงบประมาณ 2560 ได้แก่ 1 ) 
โรงเรียนวัดพืชนิมิต 2) โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 3) โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง 4) โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 5) 
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 6) โรงเรียนวัดธรรมนาวา และ 7) โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1" 8) โรงเรียนสังข์
อ่ าวิทยา 9) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนการบินไทย 10) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านน้ าอ้อม และ 11) 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านทุงกบินทร์ และในปีงบประมาณ 2561 มีจ านวนโรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาภาค
กลางตอนบนท่ีได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึนอีก 2 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนวัดลาดทราย 2) โรงเรียนบ้านคลองขวางบน และ
ได้ด าเนินการต่อเน่ืองในปีงบประมาณ 2562 โดยจ านวนโรงเรียนเครือข่ายท้ังสิ้น 6 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบางชวด
อนุสรณ์ 2) โรงเรียนวัดลาดทราย 3) โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 4) โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 5) โรงเรียนสังข์
อ่ าวิทยา และ 6) โรงเรียนบ้านคลองขวางบน  ซึ่งมีกระบวนการในการด าเนินกิจกรรม เริ่มจากการส ารวจความต้องการ
รับการพัฒนาของครูและผู้บริหารสถานศึกษา ในด้านการจัดการเรียนการสอนให้ได้ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
หลักสูตร และนักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ จนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงข้ึน ระยะเวลาในการด าเนินโครงการต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 แบ่งออกเป็น 3 ระยะภายหลัง
จากได้ผลการส ารวจ โดยเริ่มจากการด าเนินการจัดการกิจกรรม ติดตามผล และสรุปผลการด าเนินงาน 
      2. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการด าเนินกิจกรรมอบรมครูโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน ประจ าปีการศึกษา 2561 ให้แก่ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 12 จังหวัดสระแก้ว ในสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้ครูโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนได้รับความรู้ ในเร่ืองการผลิตสื่อการสอน และเทคนิคการสอน 
โดยการน าทักษะความรู้ และหลักกระบวนการคิดไปประยุกต์ใช้ในการสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษา และช้ันปฐมวัย ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
      3. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสถาบันฝุายผลิตนักศึกษาครูอีก 9 แห่ง ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 6. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 7. สถาบันการพลศึกษา วิทยา
เขตอ่างทอง 8. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี 9. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์
อ่างทอง และร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้ครูในพื้นท่ี 8 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี 
สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง ในการด าเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ินภาคกลางตอนบน ระยะเข้าสู่วิชาชีพ 
(induction Period) เพื่อพัฒนาครูให้มีคุณภาพท้ังด้านความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ มีบทบาทและมีส่วน
ร่วมพัฒนาสถานศึกษาและชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
     4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ เขต  2 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ เขต 2 ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาในเด็กนักเรียนท่ีอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้ โดยการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและประสานงานโรงเรียน และน ารายช่ือโรงเรียนท่ีมีนักเรียนท่ีอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้มาเป็นฐานข้อมูล เพื่อร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาโรงเรียนท่ีมีเด็กนักเรียนกรณีดังกล่าว โดยการ
ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ในโรงเรียนท่ีมีปัญหาการอ่านการเขียนจากข้อมูลส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาท้ัง 2 จังหวัด จากกิจกรรมดังกล่าวทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเล็งถึงความส าคัญในการพัฒนาคะแนน O-Net จึงมีการ
ประสานงานและข้อความร่วมมือ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ เขต 2 และ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ เขต 2 ในการร่วมมือเพื่อจัดกิจกรรมสร้างชุดฝึก
ทักษะทางด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ส าหรับการพัฒนาคะแนน O-Net ใน
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โรงเรียนท่ีมีคะแนนO-Net ต่ า โดยจัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสร้างชุดฝึกทักษะ และแผนการด าเนินงานร่วมกัน
อย่างเป็นรูปธรรม 
      5. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเขตพื้นท่ีการศึกษาในท้องถ่ินและจังหวัดใกล้เคียง คือ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ เขต 2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 
2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ เขต 2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1 และ เขต 2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และ เขต 2 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครนายก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และเขต 7 เป็นต้น จัดโครงการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ หลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ เพื่อ
ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.6(1) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 
3.1.6(2) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ิน เสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน ท่ี 2891/2561 ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 
3.1.6(3) หนังสือออก ท่ี ศธ 0551.02/ว718 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออก
เขียนได้ อบรมปฏิบัติการ เร่ือง “เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ สร้างได้ด้วยมือครู” ลงวันท่ี 3 ตุลาคม   2561 
3.1.6(4) ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสร้างชุดฝึกทักษะทางด้านภาษาวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 
และวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับการพัฒนาคะแนน O-NET 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
การบรรลเุป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีเครือข่ายครู บุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียน 
ท่ีเข้มแข็ง ท่ีสามารถพัฒนาการให้บริการวิชาการ และ
การประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการ
ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
2. มีบุคลากรอาจารย์ท่ีมีความรู้ ความช านาญ และมี
ประสบการณ์ในการด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับการยอมรับจากท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
3. มีฐานข้อมูล (Database) สถานศึกษาต่างๆ ท่ีเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ  
 
4. มีการสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาต่างๆ เพื่อเป็น
แหล่งงานของนักศึกษา และประชาสัมพันธ์การบริการ
วิชาการแบบมีรายได้เพื่อสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย 

1. สรา้งเครือข่ายครู บุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียน 
ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนมากข้ึน เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ด้านการให้บริการวิชาการอย่างต่อเน่ือง 
 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรอาจารย์ ได้รับการ
อบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้และประสบการณ์ ท่ีจะสามารถ
พัฒนาให้มีความเช่ียวชาญในการด าเนินกิจกรรมท่ีมี
ประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับเพิ่มมากข้ึน 
 
3. พัฒนาฐานข้อมูลให้เป็นระบบ (Database System) ท่ี
มีความเสถียร และสามารถใช้งานแบบออนไลน์ร่วมกันกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก 
4. สร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและเกิด
การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองอันน าไปสู่ความยั่งยืนในการ
บริการวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. อาจารย์ และบุคลากรอีกหลายท่านเป็นผู้มีความรู้
ความเช่ียวชาญ แต่ขาดประสบการณ์ในการด าเนิน
กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 

1. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
ให้ด าเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้
และประสบการณ์อันจะน ามาสู่การพัฒนาตนเอง หลักสูตร 
และกิจกรรมการบริการวิชาการท่ีสามารถบูรณาการเพื่อ
น ามาใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัย รวมท้ังพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ให้
เพิ่มมากข้ึน 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
1. ในการอบรมแต่ละหลักสูตร ได้เชิญวิทยากรท้ังภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ท าให้ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้ที่หลากหลาย 
     2. มีการจัดโครงการบางโครงการอย่างต่อเน่ืองในทุกๆปี ท าให้มีการต่อยอดความรู้ได้อย่างต่อเน่ือง 
     3. ผู้เข้าอบรมสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานได้ทุกเรื่อง ท้ังทางเบอร์โทรศัพท์ Social media และสื่อ
สังคมอื่นๆ ท าให้สามารถด าเนินงานได้อย่างเบ็ดเสร็จในท่ีเดียว ท าให้ได้รับความสะดวกในการประสานงาน 
     4. มีการสร้างเครือข่ายระหว่างเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียนและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง และสร้างเครือข่ายท้ัง
ก่อนและหลังการอบรม เช่น การตรวจเยี่ยมติดตาม การส่งภาพถ่ายบรรยากาศการอบรม หรือรายงานสรุปผลการ
อบรมต่างๆ รวมถึงการส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนไปยังโรงเรียนท่ีได้รับการบริการวิชาการ เพื่อเป็นการพัฒนาการ
สร้างเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง  
 
 
 
 
 
องคป์ระกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ผูก้ ากบัดแูลตัวบ่งชี ้: อาจารย์นันทิยา รักตประจิต ผู้จัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนนิงาน  

อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ข า 
นายกิตติภัค สุดสะกรี 

โทรศพัท์ : 02-5293099 โทรศพัท์ : 02-5293099 
E-mail : education@vru.ac.th E-mail : education@vru.ac.th 
วงรอบในการจดัเก็บขอ้มูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลการด าเนนิงาน 
 ข้อ 1.ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ผลการด าเนินงาน 
      คณะครุศาสตร์มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยมีการ
แต่งต้ังผู้รับผิดชอบและก าหนดหน้าท่ีในการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในแต่ละกิจกรรม  โดยเน้นให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต้ังแต่การวางแผนการด าเนินงาน การด าเนินงาน การประเมินผล และการปรับปรุง
แผน โดยในปีการศึกษา 2561 ได้ด าเนินการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังน้ี  

1. แต่งต้ังอาจารย์ทุกหลักสูตรเป็นคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ประจ าปี 2561 
2. แต่งต้ังอาจารย์ทุกหลักสูตรเป็นคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2561 
3. แต่งต้ังนักศึกษาทุกหลักสูตรท่ีได้รับการเลือกต้ังเป็นคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ประจ าปี 2561 
4. จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อ 3 กันยายน 2561 โดยมีอาจารย์และนักศึกษา 

ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อจัดท าแผนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาและงานศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมรักษาและสืบสานประเพณีอันดี
งาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติให้คงอยู่สืบไป (เอกสาร 4.1.1(1) 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.1(1) ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ 
 ข้อ 2.จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
ผลการด าเนินงาน 
      คณะครุศาสตร์จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการด าเนินงานด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและก าหนดตัวบ่งช้ี วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน  รวมท้ังจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน โดยด าเนินการ ดังน้ี(เอกสาร 4.1.2(1) 4.1.2(2) 
      1. ก าหนดวัตถุประสงค์โครงการแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน และ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
     2. ก าหนดตัวบ่งช้ีของโครงการเพื่อให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีท่ี ก าหนด โดยในแต่ละโครงการมีรายละเอียดดังน้ี 

โครงการ ตัวชี้วดั กิจกรรม งบประมาณ 
1 โครงการบริหารจัดการ 
งานส่งเสริมศาสนา  ท านุ 
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และ   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ระดับความส าเร็จของการ 
ด าเนินงานบริหารจัดการงาน 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับ 5 

กิจกรรม 1. วันไหว้ครู              ปี
การศึกษา 2562)   
 

งบแผน่ดิน 
งบด าเนินงาน 10,000 บาท 
รวม 10,000 บาท 
 

 ระดับความส าเร็จของการ 
ด าเนินงานบริหารจัดการงาน 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ 

กิจกรรม 2.  มุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้
เกษียณอายุ 

● งบแผน่ดิน 
งบด าเนินงาน 5,000 บาท 
รวม 5,000 บาท 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับ 5  
 ระดับความส าเร็จของการ 

ด าเนินงานบริหารจัดการงาน 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับ 5 

กิจกรรม 3 ท าบุญ 
คณะครุศาสตร์ ประจ าปี 2562 

งบแผน่ดิน 
งบด าเนินงาน 25,000 บาท 
รวม 25,000 บาท 
 

 ระดับความส าเร็จของการ 
ด าเนินงานบริหารจัดการงาน 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับ 5 

กิจกรรม 4 ครุศาสตร์รวมใจ สืบทอด
ประเพณีไทย รดน้ าขอพรผู้ใหญ่ 

● งบแผน่ดิน 
งบด าเนินงาน 15,000 บาท 
รวม 15,000 บาท 
 

 ระดับความส าเร็จของการ 
ด าเนินงานบริหารจัดการงาน 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับ 5 

กิจกรรม 5 สืบสาน 
วัฒนธรรมประเพณีลอย 
กระทงสู่อาเซียน 

● งบแผน่ดิน 
งบรายจ่ายอ่ืน 50,000 บาท 
รวม 50,000 บาท 
  

เอกสารหลักฐาน 
4.1.2(1)  แผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.1.2(2)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
   ประจ าปีงบประมาณ 2561 
4.1.2(3)  สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทุกกิจกรรม 
 ข้อ 3.ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
       คณะครุศาสตร์ได้มีการก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามตัวช้ีวัดและค่า
เปูาหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยให้คณะกรรมการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
รายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุมตามไตรมาสทุกไตรมาส (เอกสาร 4.1.3(1) 4.1.3(2) 4.1.3(3)   
      คณะได้มอบหมายให้ผู้ท่ีรับผิดชอบโครงการ ท าหน้าท่ีด าเนินกิจกรรมโดยมีอาจารย์ท่ีรับผิดชอบก ากับติดตามการ
ด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการท่ีก าหนดไว้โดยมีเปูาหมายในการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบ
สานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณชน โดยน าเสนอแผนการด าเนินงานและสรุปผลการด าเ นินงานต่อท่ีประชุม
กรรมการและคณะกรรมการบริหารคณะตามล าดับ 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.3(1) แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
4.1.3(2) รายงานผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามไตรมาส 
4.1.3(3) ตารางสรุปผลการทบทวนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 ข้อ 4.ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
       คณะครุศาสตร์มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 
1. ประชุมหัวหน้าโครงการเพื่อติดตามผลการด าเนินโครงการทุกโครงการตามไตรมาส (เอกสาร 4.1.4 (1) 
2. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้แบบประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ แผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (เอกสาร 4.1.4 (2) 
3. สรุปผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ทุกกิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ (เอกสาร 4.1.4 (3) 
 

โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์
กิจกรรม 1. วันไหว้ครู   ปีการศึกษา 2562)   
 

นักศึกษาทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของค าว่าครู และระลึกถึง
พระคุณของครู 

กิจกรรม 2.  มุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุ นักศึกษาตระหนัก และระลึกถึงพระคุณของครู 
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กิจกรรม 3 ท าบุญ 
คณะครุศาสตร์ ประจ าปี 2562 

นักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดกิจกรรมวันส าคัญของผู้ที่อยู่ใน
วิชาชีพครู 

กิจกรรม 4 ครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ าขอพรผู้ใหญ่ รักษาและสืบสานประเพณีอันดีงาม ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ
ให้คงอยู่สืบไป 

กิจกรรม 5 สืบสาน 
วัฒนธรรมประเพณีลอย 
กระทงสู่อาเซียน 

รักษาและสืบสานประเพณีอันดีงาม ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ
ให้คงอยู่สืบไป  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.4 (1) รายงานการประชุม 
4.1.4 (2) แบบประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
4.1.4 (3) สรุปผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 ข้อ 5.น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
     คณะครุศาสตร์มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนและปรับปรุงการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา จากการ
ประเมินพบว่ามีกิจกรรมท่ีซ้ าซ้อนกัน และมีการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมต่อเน่ืองกัน นักศึกษาขาดความเข้าใจในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการในช้ันปี 2-4 เข้าร่วมน้อยซึ่งอาจเกิดจากเป็นช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เช่น 
โครงการครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณี รดน้ าขอพรผู้ใหญ่ ดังน้ันจึงควรปรับช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมให้มีความ
เหมาะสมเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน และบางกิจกรรมมีงบประมาณในการด าเนินงานไม่
เพียงพอ เช่น กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 จึงได้มีการจัดงบประมาณเพิ่มและกระตุ้นให้นักศึกษาท าพานโดยใช้
วัสดุเหลือใช้อย่างสร้างสรรค์เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดกิจกรรม 
       โครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นโครงการท่ีดีส าหรับนักศึกษา ทางคณะจึงเห็นว่าควรมีโครงการต่อเน่ือง
ต่อไปเพือ่เป็นการเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมต่อไป 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.5 (1) สรุปผลการด าเนินกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 
4.1.5 (2) บันทึกการประชุม 
 ข้อ 6.เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
ผลการด าเนินงาน 
     คณะครุศาสตร์มีการเผยแพร่กิจกรรม การบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  เป็นไปตาม
นโยบายของคณะ ท่ีให้มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในลักษณะท่ีเป็นวิถีชีวิต ได้แก่
ประเพณีไทยในวาระต่างๆท่ีอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทย สอดแทรกวัฒนธรรม เพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียนเข้ามา
ผสมผสาน เพื่อเสริมสร้างเจตคติท่ีดีและสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมนานาชาติท่ีอาจมีความคล้ายและความแตกต่างกัน 
โดยหวังว่าความเข้าใจความแตกต่างกันจะน ามาซึ่งการยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  การถ่ายทอดสืบ
สานศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่นักศึกษาน้ัน คณะครุศาสตร์ใช้กลยุทธ์ของการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
โครงการหรือกิจกรรมโดยมีการด าเนินกิจกรรม ดังน้ี 
   1.บูรณาการและสอดแทรกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้าไปในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆตาม
ความเหมาะสม เช่น รายวิชานาฏลีลาส าหรับเด็กปฐมวัย ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิชาวิทยาศาสตร์ท้องถ่ิน ของ
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป และนักศึกษาน าผลงานไปจัดกิจกรรมเผยแพร่ ณ โรงเรียนเครือข่าย 
   2.จัดต้ังชมรมศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาแคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชากา รศึกษา
ปฐมวัย  สาขาคณิตศาสตร์ เป็นต้น การจัดโครงการและกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงาม
เผยแพร่กิจกรรม ไปสู่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและสาธารณชน  โดยใช้พื้นท่ีลานวัฒนธรรมของคณะครุศาสตร์เพื่อ
การจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมและใช้พื้นท่ีของมหาวิทยาลัย   โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของคณะ
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ครุศาสตร์  บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
  3. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและบริการด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ เช่นการท าบุญตักบาตรใน
วันส าคัญของมหาวิทยาลัย ของจังหวัดและของชาติ  
  4. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม บริการและเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนและจังหวัดปทุมธานี เช่น ประเพณี
แห่เทียนพรรษา ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง  
  5. ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ นางสาวพรทิพย์
วิเศษสิงห์ เข้าร่วมกับคณะอื่นๆเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมโดยปี 2561เดินทางไปเผยแพร่ ท่ีประเทศ
เวียดนาม 
  6. นักศึกษาสาขาภาษาจีนช้ันปีท่ี 3 ท่ีไปเรียนท่ีประเทศจีน 1 เดือน ก่อนการเดินทางกลับได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ไทยท่ีประเทศจีน 
  7. นักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกโครงการ sea teacher ก่อนการเดินทางกลับได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีประเทศ
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ในวันท่ีส าเร็จการศึกษา (เอกสาร 4.1.6(1) 4.1.6(2) 4.1.6(3) 
 คณะครุศาสตร์มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ได้แก่ 

1. วันท่ี 8 สิงหาคม 2561 บายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2561 

2. วันท่ี 12 สิงหาคม 2561 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ร่วมกับส านักศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัย 
3. วันท่ี 13 กันยายน 2561 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561 
4. วันท่ี  7 กันยายน 2561 การแสดงวันมุฑิตาจิตอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปีการศึกษา 2561 
5. วันท่ี 20-22 พฤศจิกายน 2561 การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และอาเซียน ในงานลอยกระทงของมหาวิทยาลัย 

และการประกวดกระทงของนักศึกษาสาขาภาษาไทย 
6. วันท่ี   5   ธันวาคม 2561  งานวันพ่อแห่งชาติ  
7. วันท่ี 16 มกราคม 2562  ท าบญุปีใหม่คณะครุศาสตร์ และงานกตัญญูครูในดวงใจ ประจ าปี 2561  
8. วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562  งานวางพวงมาลาเจ้าฟูาวไลยอลงกรณ์ 
9. วันท่ี 16 มีนาคม 2562  งานแสดงวัฒนธรรมไทยในขบวนพาเหรดงานกีฬาเจ้าเกมส์ 
10. วันท่ี 24 เมษายน 2562  งานประเพณีสงกรานต์ ครุศาสตร์รวมใจสืบทอดประเพณีไทยรดน้ าขอพร 
11. วันท่ี 27 – 31 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดปัญญานันทาราม 
12. วันท่ี 20 มิถุนายน 2562  บายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี

การศึกษา 2562 
13. วันท่ี 29 มิถุนายน 2562  งานทอดผ้าปุาการศึกษา 

วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.6(1) เว็บไซด์ส านักศิลปวัฒนธรรม 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) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงสู่อาเซียน วันท่ี 20-22 พฤศจิกายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
4.1.6(5) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ วันท่ี 13 กันยายน 2561  ณ 
อาคาร 80 ปี ช้ัน 2      
4.1.6(6) รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ วันท่ี 15 กันยายน 2560 
4.1.6(7) รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมท าบุญคณะครุศาสตร์ วันท่ี 16 มกราคม 2562 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุ
ศาสตร ์

http://www.vru.ac.th/index.htm
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4.1.6(8) รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทยรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ วันท่ี 24 เมษายน 
2562  ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
การบรรลเุป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน บรรลุ 
 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.คณะครุศาสตร์มีจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ของนักศึกษา คณาจารย์  บุคลากรและชุมชน ร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเน่ือง 
2.คณะครุศาสตร์มีผู้รับผิดชอบงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
รับผิดชอบและประสานการท างานกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มีห้องปฏิบัติการ และลานวัฒนธรรม 
ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้นักศึกษาได้
แสดงออกตามความสามารถอย่างเหมาะสม 
3.คณะครุศาสตร์มีคณะกรรมการกิจการนักศึกษา นักศึกษา
ชมรมศิลปวัฒนธรรมและนักศึกษาชมรมพุทธศาสตร์ 
ช่วยงานกิจกรรมของคณะและของมหาวิทยาลัย 
4.คณะครุศาสตร์มีการบูรณาการงานด้านบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

1.การน านักศึกษาทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมภายนอกควรเพิ่มให้มากข้ึนและทุก
หลักสูตรควรสนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกิจกรรม 
 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
1.สร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณะครุ
ศาสตร์ให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

1. คณะควรหาแนวทางร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อก าหนด
หรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ           
ครุศาสตร์ให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

 

 

 

 

 

 
องคป์ระกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ   
 
ผูก้ ากบัดแูลตัวบ่งชี ้: ผศ.พนิดา ชาตยภา ผู้จัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนนิงาน  

ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสด์ิ 
ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล 
ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล 
ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์ 
นางสาวสายพิน ทาทอง 
นางสมฤดี คัชมาตย์ 
นายล้อมพงค์ บริรักษ์ 

โทรศพัท์ : 02-5293099 โทรศพัท์ : 02-5293099 
E-mail : education@vru.ac.th E-mail : education@vru.ac.th 
วงรอบในการจดัเก็บขอ้มูล : 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) 

ผลการด าเนนิงาน 
 ข้อ 1.พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
และเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ผลการด าเนินงาน 
        คณะครุศาสตร์ มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติงาน ในปีการศึกษา 2561  
ตลอดจนการพัฒนาคณะให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

1) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และบุคลากร ให้มีความสอดคล้อง  
             สัมพันธ์กัน 

2) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ดูแล ควบคุมและติดตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเปูาประสงค์ 
             และโครงการท่ีก าหนดไว้ 

3) เพื่อให้เกิดกระบวนการด าเนินกิจกรรมตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ 
             กระบวนการพัฒนางานตามวงจร P-D-C-A  
        การจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของคณะครุศาสตร์ มาจากการรวบรวมข้อมูล
สถานการณ์ภายในและภายนอกของคณะ มาท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อก าหนดกลยุทธ์ และกิจกรรมท่ี
เช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงเอกลักษณ์ของคณะ     ท่ีมุ่งเน้นการผลิต
และพัฒนาครู รวมท้ังการหล่อหลอมบัณฑิตของคณะให้มีคุณภาพท้ังด้านการเรียนและ     การปฏิบัติตน ตามอัต
ลักษณ์ท่ีว่า “แต่งกายดี มีความเป็นครู รู้พัฒนา จิตอาสาท้องถ่ิน” ซึ่งจะมีการเพิ่มกลยุทธ์และกิจกรรมท่ีมีความ
สอดคล้องกับคณะครุศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 5.1.1(1))   
 
        คณะครุศาสตร์ ได้น าข้อมูลท่ีได้จากการจัดท าแผนกลยุทธ์ พัฒนาไปสู่การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ  (เอกสารหมายเลข 5.1.1(2))  เพื่อควบคุมแผนกลยุทธ์ทาง
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การเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา ให้บรรลุตามตัวบ่งช้ี และเปูาหมายของแผนกลยุทธ์  โดยใช้ข้อมูล
การจัดสรรงบประมาณของปี 2561 เป็นฐานในการค านวณการประมาณการแนวโน้มของรายรับ-รายจ่าย ใน
ปีงบประมาณ 2562  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเงินรายได้ของคณะครุศาสตร์ ตลอดจนเป็นเครื่องมือใน
การจัดท าค าของบประมาณประจ าปีในปีงบประมาณต่อไป 
        คณะครุศาสตร์ ได้วางกระบวนการการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการบนพื้นฐานของการมี ส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกระดับ โดยจัดโครงการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2562 เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2561 (เอกสารหมายเลข 5.1.1(3)-(6))  โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการควบคุม ก ากับ 
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน  ในการด าเนินงานจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี  จะมีการติดตามและรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การอย่างต่อเน่ือง  ผู้เข้าร่วมประชุมจะมีการให้ข้อเสนอแนะและแนวทาง   การด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมาย เพื่อให้ผล
การด าเนินงานของตัวช้ีวัดเกิดผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ  (เอกสารหมายเลข 5.1.1(7))  และรายงานต่อ
มหาวิทยาลัย  (เอกสารหมายเลข 5.1.1(8)) 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.1(1) ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์ ท่ี 218/2561  
ลงวัน 6 มิถุนายน 2561 
5.1.1(2) ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ ท่ี 287/2561 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2561 
5.1.1(3) ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561  
ท่ี 229/2561 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2561 
5.1.1(4) รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ  
ปีงบประมาณ 2562  วันท่ี 15  มิถุนายน 2561 
5.1.1 (5) แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560 - 2564 
5.1.1 (6) แผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
5.1.1(7) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 16 มกราคม 2562 
            รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2562 
            รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 27 มีนาคม 2562 
            รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 24 เมษายน 2562 
            รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 5/2562 วันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
            รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 6/2562 วันท่ี 17  มิถุนายน 2562 
5.1.1(8) รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562  และระบบรายงานการ
ติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ VRU Projects  
 ข้อ 2.ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
ผลการด าเนินงาน 
          คณะครุศาสตร์ได้มีการจัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีต้องการใช้                   
คณะครุศาสตร์ เลขท่ี 471/2560 วันท่ี 21 ธันวาคม 2560 (5.1.2 (1))  จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการทบทวน และ
จัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ เลขท่ี450/2560 วันท่ี 14 ธันวาคม 2560 (5.1.2 (2))  จัดท าค าสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 เลขท่ี 1920/2561 วันท่ี 9 สิงหาคม 2561 (5.1.2 (3)) 
และจัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ คณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561                      
เลขท่ี 243/2560 วันท่ี 21 กรกฏาคม 2560 (5.1.2 (4))  จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผน                 
กลยุทธ์ทางการเงิน คณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 เลขท่ี 472/2560 วันท่ี 21 ธันวาคม 2560                    
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(5.1.2 (5))  และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 6/2560  วันท่ี 23 มิถุนายน 2560                 
ได้มีการทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ ตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์ และงบประมาณท่ี
ได้รับ จ านวนเงิน 7,626,700 บาท และมีแนวทางในการจัดสรร ดังน้ี  แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมพิเศษของ 3 หลักสูตร                       
คือคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และภาษาจีน รวมเป็นเงิน  
2,648,200 บาท  ท่ีเหลือ 4,978,500 คณะจัดสรรให้กับหลักสูตรและบริหารจัดการคณะตลอดจนใช้เกี่ยวกับวัสดุ
การศึกษา  การจัดสรรงบประมาณลงโครงการจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับความจ าเป็นของโครงการ โดยเน้นความ
ประหยัด ถูกต้อง โปร่งใส และการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคณบดีให้แนวทางในการด าเนินงาน
จัดท าแผนปฏิบัติการ ดังน้ี  
          1) โครงการ/กิจกรรมท่ีตอบตัวช้ีวัดควรท าแล้วตอบได้หลายตัวช้ีวัด หรือการจัดร่วมกันระหว่างหลักสูตร            
หรือคณะจัดและให้หลักสูตรเข้ามามีส่วนร่วม    
          2) ดูโครงการย้อนหลัง 2 ปี โครงการใดท่ีไม่ได้ด าเนินการให้ยกเลิก   
          3) ใช้งบประมาณน้อยแต่ได้ผลส าเร็จท่ีคุ้มค่า  
          4) การควบคุมให้นักศึกษาใช้วัสดุในการฝึกอย่างคุ้มค่า (5.1.2 (6))   
     คณะครุศาสตร์ได้รับงบประมาณจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวนเงิน 7,626,700 บาท                     
และได้รับจัดสรรเพิ่ม 182,799 บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น 7,809,499 บาท (5.1.2 (7))  ท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2561 แยกตามพันธกิจของ คณะครุศาสตร์ (5.1.2 (8))  คณะครุศาสตร์จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 เลขท่ี 473/2560 วันท่ี 21 ธันวาคม 2560              
(5.1.2 (9))  จัดท ารายงานใช้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน , รอบ 12 เดือน และรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน ,            
รอบ 12 เดือน  (5.1.2 (10))  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ 2561                  
ประชุมครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 18 เมษายน 2561 เพื่อติดตามการใช้เงิน และการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ                  
ปี 2561  การด าเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสท่ี 2 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 –  31 มีนาคม 
2561)  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดิน, งบ บ.กศ. และ งบ กศ.ปช. รวมท้ังสิ้น 
7,626,700 บาท ได้รับจดัสรรเพิ่ม 182,799 บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น 7,809,499 บาท ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
เบิกจ่ายไปแล้ว 1,394,621.62 บาท  คิดเป็นร้อยละ 17.86%  ยอดคงเหลือท้ังสิ้น 6 ,414,877.38 บาท  และรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ไตรมาสท่ี 2 รอบ 6 เดือน ก าหนดกิจกรรมไว้ 
66 กิจกรรม ด าเนินการแล้ว  61 กิจกรรม ขยายเวลาในการด าเนินโครงการ 4 กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ 1 
กิจกรรม  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ท้ัง 5 ยุทธศาสตร์ ,  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ
งบประมาณ 2561 ประชุม ครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 12 กันยายน 2561  การด าเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตร
มาสท่ี 4 รอบ 12 เดือน(1 ตุลาคม 2560–30 กันยายน 2561) ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเบิกจ่ายไปแล้ว 
7,580,726.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.70% ยอดคงเหลือท้ังสิ้น 228,772.37 บาท และรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4 มีกิจกรรมท้ังหมด 121 กิจกรรม สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ  มีกิจกรรมท้ังหมด              117 กิจกรรม  ยังไม่ได้ด าเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมสาน
สัมพันธ์พัฒนาทักษะทางด้านสังคมและภาษาอังกฤษ  เน่ืองจากได้มีการด าเนินการร่วมกับโครงการคณะต่างๆ ท่ีมีการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน  2. กิจกรรมงานวิจัยสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน  เน่ืองจากได้มีการจัดกิจกรรมร่วมน าเสนองานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินวิชาการได้ด าเนินการแล้วโดยไม่ใช้งบประมาณ  3. กิจกรรมงานวิชาการโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน  เน่ืองจากได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริ การวิชาการโดยไม่ใช้
งบประมาณ และ4. กิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู เน่ืองจากได้มีการด าเนินกิจกรรมการให้บริการ
วิชาการ และสร้างชุมชนการเรียนรู้แบบ PLC ซึ่งจะไม่ได้ทับซ้อนกันตามประเด็นยุทธศาสตร์ ท้ัง 5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
(5.1.2 (11))  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต  
 คณะมีการก าหนดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม คุณลักษณะ ความรู้ ทักษะวิชาชีพและ

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และบรรลุเปูาหมายของมหาวิทยาลัยโดยมีการวางแผนงานโครงการ
จ าแนกดังน้ี จ านวน 6 โครงการ  และกิจกรรม 70 กิจกรรม  และจัดสรรเงินงบประมาณ จ านวน 4,332,783.31 บาท 
จ าแนกเป็นงบแผ่นดิน จ านวน 549,517.55 บาท และงบเงินรายได้ จ านวน 3,783,265.76 บาท รวมท้ังสิ้น 
4,332,783.31 บาท ได้แก่โครงการดังต่อไปน้ี  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะได้มีการด าเนินโครงการตามและกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 
1 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณไปแล้ว จ านวน 6 โครงการ และด าเนินกิจกรรม 69 กิจกรรม  ไม่ได้ด าเนินงานโครงการ - 
โครงการ และไม่ได้ด าเนินกิจกรรม 1 กิจกรรม ใช้เงินงบประมาณท้ังสิ้น  4,238,900.54 บาท อาทิเช่น โครงการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาต่อ โครงการส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานสู่ประชาคมอาเซียน+3+ I  โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาสากล โครงการสร้างเครือข่าย
ในรูปแบบประชารัฐภายในประเทศ 
ตารางที่ 1. สรุปความส าเร็จของตัวบ่งช้ีและการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 

รายการ จ านวนโครงการ/กจิกรรม 
จ านวน 

ตัวชี้วดัโครงการ/กิจกรรม 
 

จ านวนงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน 6/70 8/140 4,332,783.31 
ผลการด าเนินงานตามแผน 6/69 8/139 4,238,900.54 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดและการใช้
งบประมาณ 

100/98.58 100/99.29 97.83 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 การวิจัยและสะสมองคค์วามรู้เพื่อพฒันาท้องถ่ิน  
                 คณะมีการก าหนดโครงการเพื่อพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา วิจัย การบริการวิชาการ                

การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และพัฒนาอาจารย์ละ
บุคลากรมืออาชีพซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และบรรลุเปูาหมายของ
มหาวิทยาลัยโดยมีการวางแผนงานโครงการ จ าแนกดังน้ี จ านวน 2 โครงการ และกิจกรรม 3 กิจกรรม และจัดสรรเงิน
งบประมาณ  จ านวน 6,646.00บาท จ าแนกเป็นงบแผ่นดิน จ านวน - บาท และงบเงินรายได้ จ านวน                      
6,646.00 บาท รวมท้ังสิ้น 6,646.00 บาท ได้แก่โครงการดังต่อไปน้ี  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะได้มีการด าเนินโครงการตามและกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณไปแล้ว จ านวน 2 โครงการ และด าเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม ไม่ได้ด าเนินงานโครงการ - 
โครงการ และไม่ได้ด าเนินกิจกรรม 1 กิจกรรม ใช้เงินงบประมาณท้ังสิ้น 6,646.00 บาท อาทิเช่น โครงการส่งเสริม
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งฯ โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
ตารางที่ 2. สรุปความส าเร็จของตัวบ่งช้ีและการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 

รายการ จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

จ านวน 
ตัวชี้วดัโครงการ/กิจกรรม 

จ านวนงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน 2/3 3/3 6,646.00 
ผลการด าเนินงานตามแผน 2/2 2/2 6,646.00 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดและการใช้
งบประมาณ 

100/66.67 66.67/66.67 100.00 

 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
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                คณะมีการก าหนดโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม  ท้องถ่ิน  ชุมชน  สถานประกอบการและระบบ
นิเวศชานเมือง  เพื่อให้ชุมชน ท้องถ่ินมีศักยภาพ  มีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง
ยั่งยืน และท านุบ ารุง เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ินและของชาติ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชนในประชาคมอาเซียนในด้านแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และบรรลุเปูาหมายของมหาวิทยาลัยโดยมีการ
วางแผนงานโครงการ จ าแนกดังน้ี จ านวน 4  โครงการ  และกิจกรรม 15 กิจกรรม และจัดสรรเงินงบประมาณ จ านวน 
379,098.00 บาท จ าแนกเป็นงบแผ่นดิน จ านวน 261,799.00 บาท และงบเงินรายได้ จ านวน 117,299.00 บาท รวม
ท้ังสิ้น 379,098.00 บาท ได้แก่โครงการดังต่อไปน้ี  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะได้มีการด าเนินโครงการตามและกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 
3 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณไปแล้ว  4 โครงการ และด าเนินกิจกรรม 13 กิจกรรม ไม่ได้ด าเนินงานโครงการ - โครงการ 
และไม่ได้ด าเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม ใช้เงินงบประมาณท้ังสิ้น 316,389.07 บาท  อาทิเช่น โครงการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญญาหาชุมชนฯ โครงการพัฒนาจิตอาสาให้กับนักศึกษา                    ในการ
ด าเนินการฯ โครงการบริหารศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของ คก.พอเพียง โครงการจัด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  
ตารางที่ 3. สรุปความส าเร็จของตัวบ่งช้ีและการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 

รายการ 
จ านวนโครงการ/

กิจกรรม 
จ านวน 

ตัวชี้วดัโครงการ/กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน 4/15 6/50 379,098.00 
ผลการด าเนินงานตามแผน 4/13 6/42 316,389.07 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดและการใช้
งบประมาณ 

100/86.67 100/84.00 83.46 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านบุ ารุง สบืสานศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่นและชาติ  
                คณะมีการก าหนดโครงการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังการอนุรักษ์  สืบสาน  ฟื้นฟู

ศิลปวัฒนธรรมไทย ก าหนดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  โครงการบูรณาการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
และโครงการด้านเครือข่ายและจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินในต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษา 
บัณฑิต และบุคลากรในท้องถ่ินแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท้องถ่ิน ของชาติ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิต ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่สู่ประชาคมอาเซียนและบรรลุเปูาหมายของมหาวิทยาลัย  โดยมีการวางแผนงาน  โครงการ จ าแนกดังน้ี 
โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 1 โครงการ  และกิจกรรม 9 กิจกรรม  และจัดสรรเงินงบประมาณ 
จ านวน 193,040.00 บาท  จ าแนกเป็นงบแผ่นดิน จ านวน 74,430.00บาท และงบเงินรายได้ จ านวน 118,610.00 
บาท รวมท้ังสิ้น 193,040.00 บาท ได้แก่โครงการดังต่อไปน้ี  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะได้มีการด าเนินโครงการตามและกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 
4 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณไปแล้ว จ านวน 1 โครงการ และด าเนินกิจกรรม 9 กิจกรรม ไม่ได้ด าเนินงานโครงการ  - 
โครงการ และไม่ได้ด าเนินกิจกรรม - กิจกรรม ใช้เงินงบประมาณท้ังสิ้น 183,489.24 บาท อาทิเช่น โครงการบริหาร
จัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุ บ ารุงศิลปะฯ 
ตารางที่ 4. สรุปความส าเร็จของตัวบ่งช้ีและการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 

รายการ จ านวนโครงการ/กจิกรรม จ านวน 
ตัวชี้วดัโครงการ/กิจกรรม 

จ านวนงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน 1/9 1/10 193,040.00 
ผลการด าเนินงานตามแผน 1/9 1/10 183,489.24 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดและการใช้
งบประมาณ 

100/100.00 100/100.00 95.05 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล  
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  คณะมีการก าหนดโครงการบริหารจัดการงบประมาณท่ีมุ่งผลส าเร็จ มีการปรับปรุงระบบงาน                 
การบริการสู่ความเป็นเลิศและธรรมาภิบาล มีการประชาสัมพันธ์ สื่อสารและแผนการตลาดเชิงรุก และโครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้นักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรในท้องถ่ินแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจ
ในคุณค่า  ความส านึก  และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถ่ินของชาติ   สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพและการด าเนินชีวิต    ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่สู่ประชาคมอาเซียนและบรรลุเปูาหมายของมหาวิทยาลัยโดย
มีการวางแผนงานโครงการ จ าแนกดังน้ี จ านวน 6 โครงการ  และกิจกรรม 24 กิจกรรม  และจัดสรรเงินงบประมาณ จ านวน 
2,897,931.69 บาท จ าแนกเป็นงบแผ่นดิน จ านวน 449,052.45  บาท และงบเงินรายได้ จ านวน 2,448,879.24 บาท รวม
ท้ังสิ้น 2,897,931.69 บาท ได้แก่โครงการดังต่อไปน้ี  
              ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะได้มีการด าเนินโครงการตามและกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณไปแล้ว จ านวน 6 โครงการ และด าเนินกิจกรรม 24 กิจกรรม ไม่ได้ด าเนินงานโครงการ - 
โครงการ และไม่ได้ด าเนินกิจกรรม - กิจกรรม ใช้เงินงบประมาณท้ังสิ้น 2,835,301.77บาท อาทิเช่น โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบต่อสังคมฯ 
โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
มหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง และโครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัยฯ 
ตารางที่ 5. สรุปความส าเร็จของตัวบ่งช้ีและการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 

รายการ จ านวนโครงการ/กจิกรรม จ านวน 
ตัวชี้วดัโครงการ/กิจกรรม 

จ านวนงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน 6/24 6/41 2,897,931.69 
ผลการด าเนินงานตามแผน 6/24 6/37 2,835,301.77 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดและการใช้
งบประมาณ 

100/100.00 100/94.24 97.84 

          เมื่อได้รายงานผลการด าเนินงานการเบิกจ่าย และการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ 2561 พิจารณาแล้ว ก็จะด าเนินการน าข้อมูล                 
น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 4/2561 วันท่ี 25 เมษายน 2561 รายงานผล                  
การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 คณะครุศาสตร์  ประจ าไตรมาส 2 งบประมาณแผ่นดิน                    
และงบรายได้  เบิกจ่าย 1,394,621.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.86%  และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน             
ปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561                  
คณะครุศาสตร์ ประจ าไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ก าหนดกิจกรรมไว้ 66 กิจกรรม ด าเนินการแล้ว 61 กิจกรรม ขยาย
เวลาในการด าเนินโครงการ 4 กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ 1 กิจกรรม  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ท้ัง 5 ยุทธศาสตร์ 
,  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 9/2561 วันท่ี 27 กันยายน 2561  การรายงานไตรมาสท่ี 4 
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
คณะครุศาสตร์   ไตรมาส 4 งบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้  งบประมาณท่ีคณะได้รับจัดสรรท้ังสิ้น                   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 7,809,499 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 7,580,726.63 บาท คิดเป็น ร้อยละ 97.70 
เปอร์เซ็นต์ และรายงานแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 คณะครุศาสตร์               
ไตรมาสท่ี 4 มีกิจกรรมท้ังหมด 121 กิจกรรม สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ   มีกิจกรรมท้ังหมด 117 
กิจกรรม  ยังไม่ได้ด าเนินการ 4 กิจกรรม เน่ืองจากกิจกรรมบางกิจกรรมได้มีการด าเนินการร่วมกับโครงการคณะต่างๆ 
ท่ีมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน มีกิจกรรมร่วมน าเสนองานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินวิชาการได้ด าเนินการแล้วโดยไม่ใช้งบประมาณ กิจกรรมงานวิชาการ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  เน่ืองจากได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการโดย
ไม่ใช้งบประมาณ และกิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู เน่ืองจากได้มีการด าเนินกิจกรรมการให้บริการ
วิชาการ และสร้างชุมชนการเรียนรู้แบบ PLC ซึ่งจะไม่ได้ทับซ้อนกัน  ซึ่งผลการด าเนินงานเป็นการร่วมกันท ากิจกรรม
ไม่ซับซ้อนและใช้งบประมาณ ทรัพยากร ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด 
การจัดกิจกรรมเล็งเห็นถึงกิจกรรมท่ีไม่ซับซ้อนเพื่อจะได้น างบประมาณท่ีเหลือไปจัดกิจกรรมอื่นๆ ท่ีตอบโจทย์ตัวช้ีวัด
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ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อไม่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการอย่างคุ้มค่า ครบทุก
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท้ัง 5 ยุทธศาสตร์ การติดตามผลการเบิกจ่ายและการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ เพื่อตรวจสอบ
การใช้งบประมาณ และการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2561 เป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ และสามารถน า
ข้อมูลการใช้จ่ายไปวางแผนและการตัดสินใจการบริหารจัดการต่อไป (5.1.2 (12))  
       การด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเน่ือง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน โดยน าระบบฐานข้อมูล FTES 
ของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 9 สาขาวิชาคณะครุศาสตร์ มาจัดท าต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร                    
(5.1.2 (13))   
        คณะครุศาสตร์ได้มีการจัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ท้ัง 9 สาขาวิชาตามสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ปีงบประมาณ 2561 (5.1.2 (14))   
         รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ ผลวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน และการ
น าผลการวิเคราะห์มาจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณต่อไป ครั้งท่ี 3/2561 วันท่ี 10 ตุลาคม 2561 (5.1.2 
(15))  และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน รวมถึงการจัดท า
แผนเพิ่มประสิทธิภาพในปีถัดไป ครั้งท่ี 10/2561 วันท่ี 24 ตุลาคม 2561 (5.1.2 (16)) 

ตารางการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลติของคณะและหลักสูตร (ปริญญาตร)ี  ปีงบประมาณ 2561 

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร ์  (ปริญญาตรี) 

คณะ/หลกัสตูร 
งบบุคลากร ค่าใช้จา่ย ค่าใช้จา่ย 

ต้นทนุรวม ปริมาณ 
จ านวน 

ต้นทนุตอ่หน่วย บคุลากรใน
หลักสูตร 

กิจกรรมหลักสตูร ทางอ้อม 
หน่วย
นับ 

 1. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย  

       
1,348,780.00        135,257.80       10,096,650.21  

     
11,580,688.01    119.00  

  ค่า 
FTES  

       97,316.71  
2. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์

       
1,553,600.00        160,301.40        6,424,523.98  

      
8,138,425.38      75.72  

  ค่า 
FTES  

     107,480.53  
3. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

       
2,238,750.00        268,317.58        8,965,655.70  

     
11,472,723.28    105.67  

  ค่า 
FTES  

     108,571.24  
4. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย 

       
1,356,940.00        169,777.89       17,133,760.87  

     
18,660,478.76    201.94  

  ค่า 
FTES  

       92,406.06  
5. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน 

       
1,120,320.00      1,175,708.18        4,002,176.39  

      
6,298,204.57      47.17  

  ค่า 
FTES  

     133,521.40  
6. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมีและ
วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

       
2,158,690.00        239,251.54        7,572,487.66  

      
9,970,429.20      89.25  

  ค่า 
FTES  

     111,713.49  
7. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

       
1,032,560.00        132,027.60        7,150,804.03  

      
8,315,391.63      84.28  

  ค่า 
FTES  

       98,663.88  

คณะ/หลกัสตูร งบบุคลากร ค่าใช้จา่ย ค่าใช้จา่ย ต้นทนุรวม ปริมาณ จ านวน ต้นทนุตอ่หน่วย 



85 
 

บคุลากรใน
หลักสูตร 

กิจกรรมหลักสตูร ทางอ้อม 
หน่วย
นับ 

8. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 

       
1,198,640.00        966,398.09        3,488,010.84  

      
5,653,048.93      41.11  

  ค่า 
FTES  

     137,510.31  
9. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรท์ั่วไป 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

       
1,021,210.00      1,048,795.21        3,662,793.19  

      
5,732,798.40      43.17  

  ค่า 
FTES  

     132,795.89  

รวมทั้งสิ้น 13,029,490.00 4,295,835.29 68,496,862.87 85,822,188.16 807.31 
 

106,306.36 

 
            สรุป  ผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหลักสูตร (ปริญญาตรี )  ปี งบประมาณ 2561                               
ได้แสดงต้นทุนแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุค ลากร การจัดการเรียน                 
การสอน ท้ัง 9 หลักสูตร ดังน้ี 
                   ต้นทุนรวมท้ังหมดของคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 85 ,822,188.16 บาท ประกอบด้วย งบบุคลากร 
บุคลากรในหลักสูตร เป็นเงิน 13,029,490.00บาท ค่าใช้จ่ายกิจกรรมหลักสูตร 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 

เมื่อวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ท้ัง 9 สาขาวิชา ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า               
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักสูตรท่ีมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูงสุด คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ  137,510.31 บาท รองลงมา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน ต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 133,521.40 บาท และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ท่ัวไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 132,795.89 บาท เน่ืองจากจ านวนนักศึกษา เต็มเวลาเทียบเท่า 
(FTES) ลดลง และหลักสูตรท่ีมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่ าสุด คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 92,406.06 บาท รองลงมา  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ต้นทุนต่อ
หน่วยเท่ากับ 97,316.71 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ต้นทุนต่อหน่วย
เท่ากับ 98,663.88  บาท ตามล าดับ                       
                     ซึ่งในการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของคณะและหลักสูตร ประกอบด้วย  
                     - ต้นทุนทางตรง ได้แก่ เงินเดือน และ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมหลักสูตร 
                     - ต้นทุนทางอ้อม ได้แก่ ค่าไฟฟูา ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าเสื่อมราคารวมถึงหน่วยงานสนับสนุน 

ตารางการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลติของหลักสตูรปริญญาโทและปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2561  
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์   (ปริญญาโท และปริญญาเอก ) 

คณะ/หลกัสตูร ค่าใช้จา่ย
กิจกรรมหลักสตูร ต้นทนุรวม ปริมาณ 

จ านวน 
หน่วยนับ 

ต้นทนุตอ่หน่วย 

10. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 77,890.98 77,890.98 79.20 ค่า FTES 983.47 
11. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 68,560.98 68,560.98 35.78 ค่า FTES 1,916.18 
12. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 109,561.05 109,561.05 111.38 ค่า FTES 983.67 
13. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 109,561.05 109,561.05 4.05 ค่า FTES 27,052.11 

 
 
 
         
            สรุป ผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2561                                
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ได้แสดงต้นทุนแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่า ใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน                 
การสอน ท้ัง 4 หลักสูตร  ต้นทุนรวมท้ังหมด เป็นเงิน 365 ,574.05 บาท ต้นทุนต่อหน่วย 1,586.62 บาท เห็นได้ว่า   
แต่ละหลักสูตร มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการ เรียนการสอน อย่างชัดเจน 
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารหลักสูตรได้อย่างคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขันต่อไป  
                   เมื่อวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ท้ัง 4 สาขาวิชา ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า               
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักสูตรท่ีมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูงสุด คือ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ  27,052.11  บาท และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน ต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 1,916.18 บาท ตามล าดับ เน่ืองจากจ านวนนักศึกษา เต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ลดลง 
และหลักสูตรท่ีมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่ าสุด คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 983.47 บาท และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ต้นทุนต่อ
หน่วยเท่ากับ 983.67 บาท ตามล าดับ 

ตารางการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลติของหลักสตูรประกาศนียบตัรชาชีพครู (ป.บัณฑติ)  ปีงบประมาณ 2561  
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์   (หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพครู ป.บัณฑิต) 

คณะ/หลกัสตูร 
ค่าใช้จา่ย 

ต้นทนุรวม ปริมาณ 
จ านวน 

หน่วยนับ 
ต้นทนุตอ่หน่วย 

กิจกรรมหลักสตูร 
14. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) 2,028,145.09 2,028,145.09 208.80 ค่า FTES 9,713.34 

รวมทั้งสิ้น 2,028,145.09 2,028,145.09 208.80 ค่า FTES 9,713.34 
 
                   สรุป ผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหลักสูตรประกาศนียบัตรชาชีพครู (ป.บัณฑิต)  
ปีงบประมาณ 2561 ได้แสดงต้นทุนสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน                 
การสอน ต้นทุนรวมท้ังหมด  2 ,028 ,145.09 บาท ต้นทุนรวมต่อหน่วยผลผลิต เท่ากับ 9,713.34 บาท                                 
เห็นได้ว่าหลักสูตร มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างชัดเจน 
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารหลักสูตรได้อย่างคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขันต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เปรียบเทียบการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลติของคณะครุศาสตร์และหลักสตูร ระดับปริญญาตรี  9 สาขาวิชา  
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กบั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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คณะ/หลกัสตูร 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เพิ่มขึ้น / ลดลง 
FTES ต้นทนุตอ่หน่วย FTES ต้นทนุตอ่หน่วย 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 100.89 114,152.76 119.00 97,316.71 -(16,836.05) 
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ 73.25 120,707.97 75.72 107,480.53 -(13,227.44) 
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 120.92 118,657.32 105.67 108,571.24 -(10,086.08) 
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 132.61 110,297.44 201.94 92,406.06 -(17,891.38) 
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 47.06 129,128.57 47.17 133,521.40 +4,392.83 
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวทิยาศาสตร์
ทั่วไป 

69.08 133,911.90 89.25 111,713.49 -(22,198.41) 

7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววทิยาและ 
วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

83.39 109,785.91 84.28 98,663.88 -(11,122.03) 

8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 

62.11 123,858.72 41.11 137,510.31 
 

+13,651.59 
 

9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

30.67 140,643.40 43.17 132,795.89 -(7,847.51) 

รวมทั้งสิ้น 719.98 119,200.79 807.31 106,306.36 -(12,894.43) 
 

                ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยจากตารางข้างต้น ในภาพรวมจะเห็นได้ว่า ต้นทุนต่อหน่วย                     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะมีต้นทุนลดลงจากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เท่ากับ –(12,894.43) บาท                
แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการของคณะและหลักสูตรได้มีการบริหารจัดการได้อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน   
                เมื่อได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเน่ือง พบว่า ส่วนใหญ่ต้นทุนลดลง จากมากไปหาน้อย ได้แก่ หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเท่ากับ -(22,198.41) บาท รองลงมา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ต้นทุนต่อหน่วยลดเท่ากับ -(17,891.38) บาท,  หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เท่ากับ -(16,836.05) บาท,หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเท่ากับ -(13,227.44) บาท , หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
และวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เท่ากับ -(11,122.03) บาท ,หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เท่ากับ -(10,086.08) บาท และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ท่ัวไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เท่ากับ -(7,847.51) ตามล าดับ เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน ส่วนต้นทุนต่อหน่วยท่ีมีต้นทุน
สูงข้ึน มีอยู่ 2 หลักสูตร จากมากไปหาน้อย ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มข้ึนเท่ากับ +13,651.59 บาท และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มข้ึนเท่ากับ +4,392.83 บาท  เน่ืองจากจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ลดลง ท าให้มี
ผลกระทบต่อต้นทุนหน่วยผลผลิตเพิ่มข้ึน รวมถึงค่าใช้จ่ายทางอ้อมแฝงอยู่ประเภทค่าไฟฟูา ค่าน้ า ค่าโทรศัพท์ ค่าเสื่อม
ราคาจากการซื้อครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการภายในคณะและหลักสูตรก็ยังสามารถ
ด าเนินการบริหารจัดการให้สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อให้บรรลุตัวช้ีวัดให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เน่ืองจากคณะและหลักสูตร ได้ด าเนินการปรับลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นและปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการ
ท ากิจกรรม เช่น จากเดิมมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ก็มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม
เพื่อให้อยู่ในช่วงเวลาท่ีไม่ต้องมีการเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว หรือมีการเบิกแต่ให้ปรับลดอัตราเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
รวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ท่ีขอความร่วมมือบุคลากรให้ปฏิบัติงานให้แล้ว
เสร็จในเวลาราชการหรือถ้าไม่แล้วเสร็จบุคลากรก็ให้ความร่วมมือโดยไม่เบิกค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นต้น 
              คณะและหลักสูตรได้ด าเนินการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน ดังน้ี 
   1. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตท่ีส าเร็จ
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การศึกษา ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 โดยแบบสอบถามมีเนื้อหาสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย                 
6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีค่าเฉล่ีย 4.91 2.ด้านความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการ/วิชาชีพ ค่าเฉล่ีย 4.82  3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.81  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ค่าเฉล่ีย 4.86 5. ด้านการส่ือสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเฉล่ีย 4.84                       
6. ด้านทักษะพิสัย/ทักษะการจัดการเรียนรู้/ความเช่ียวชาญเฉพาะวิชาชีพ ค่าเฉล่ีย 4.91 
             2.   ผลการประเมินร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
จากบัณฑิตปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 –          
31 กรกฎาคม 2561 ค่าเฉล่ียรวม 3.36 
            3. ผลการด าเนินงานเป็นไปตามโครงการ/กิจกรรม ท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ได้ด าเนินการ
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 ท่ีก าหนดได้อย่างทันเวลา งบประมาณเป็นไปตามแผนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
            4. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้บัณฑิต ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการเรียน
การสอนเป็นไปตามแผน และเป็นท่ีพึงพอใจต่อผลการท างานของบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต 
            5. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ท าให้สามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสในการแข่งขันได้อย่าง              
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานท าให้ทราบความคุ้มค่าในการลงทุน 
 

              สรุปผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิ ผลในการผลิตบัณฑิต                   
จากผลของการส ารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้ส าเร็จการศึกษา และภาวการณ์มีงานท าและ พบว่า           
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 6 ด้าน มีค่าเฉลี่ย 4.85 และภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ย 3.36 จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการบริหารหลักสูตรภายใต้ต้นทุนการผลิต
ต่อหน่วยของสาขาวิชามีความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตร เน่ืองจากท าให้การผลิตบัณฑิตท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ท าให้ผู้ประกอบการเกิดความพึงพอใจและผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า  และการด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ 

คณะครุศาสตร์ ได้น าผลจากการวิเคราะห์มาจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
1. จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีตอบโจทย์ตัวช้ีวัดได้หลายตัวช้ีวัด 
2. ลดการใช้ไฟฟูา 
3. ลดการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง เป็นต้น 

                    คณะครุศาสตร์จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในการบริหาร
จัดการ โดยมีวัตถุประสงค์ 
                    1. เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบั ติ ท่ี เป็นรูปธรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพ การด า เนินงานของ                   
คณะครุศาสตร์ 
                    2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลในการประหยัดค่าใช้จ่ายของคณะครุศาสตร์                   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                     3. เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการติดตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานมาศึกษาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงพัฒนาวิธีการประหยัดค่าใช้จ่ายในปีต่อๆ ไป  
                   แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 3 ข้อ ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารการเงินและ
งบประมาณได้มีการส่งเสริม สนับสนุน ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติ ท่ีชัดเจน ถูกต้อง                        
เป็นรูปธรรม และยังมีอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดท าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางหรือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณในปีถัดไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังน้ี  
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                   1. จัดกิจกรรมท่ีตอบโจทย์ตัวช้ีวัดได้หลายตัวช้ีวัด โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรม 1 โครงการท่ีสามารถ
ตอบโจทย์ตัวช้ีวัดได้หลายตัวท าให้การใช้จ่ายงบประมาณประหยัดและคุ้มค่า หรือ การด าเนินการปรับลดค่าใช้จ่าย                
ท่ีไม่จ าเป็นและปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการท ากิจกรรม เช่น จากเดิมมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม ก็มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อให้อยู่ในช่วงเวลาท่ีไม่ต้องมีการเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว หรือมีการเบิก
แต่ให้ปรับลดอัตราเพื่อให้เกิดความเหมาะสม รวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ท่ี
ขอความร่วมมือบุคลากรให้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จในเวลาราชการหรือถ้าไม่แล้วเสร็จบุคลากรก็ให้ความร่วมมือ               
โดยไม่เบิกค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นต้น จ านวนโครงการ/กิจกรรมลดลงจากเดิมตามแผนท่ีวางไว้ 
                   2  ลดการใช้ไฟฟูา โดยก าหนดมาตรการ เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศเป็นเวลา ต้ังแต่ 9.00 น.ถึง 16.00 
น. ปิดไฟฟูาบริเวณท่ีไมได้ใช้งาน ใช้หลอดไฟฟูาท่ีเป็นหลอดผอมเบอร์ 5 (TS) ขนาด 28 วัตต์  ตามโครงการของ
กระทรวงพลังงาน  เป็นต้น ลดการใช้ไฟฟูาร้อยละ 5 ลดลงจากเดิมตามแผนท่ีวางไว้ 
                   3. ลดการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง  โดยก าหนดมาตรการการใช้รถส่วนราชการร่วมกันในกรณีไปราชการท่ี
เดียวกัน จัดรถให้เหมาะสมกับปริมาณคน จ ากัดความเร็วตามเส้นทางท่ีใช้เดินทาง บ ารุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ เป็นต้น ลดการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงร้อยละ 5 ลดลงจากเดิมตามแผนท่ีวางไว้ 

จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงกิจกรรมการด าเนินการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสตูร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                       
กิจกรรม วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย 

1. จัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์ตัวชี้วัด
ได้หลายตัวชี้วัด  

โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรม 1 โครงการที่สามารถตอบโจทย์ตัวชี้วัดได้หลายตวัท าให้การใช้
จ่ายงบประมาณประหยัดและคุ้มค่า หรือ การด าเนินการปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นและ
ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการท ากิจกรรม เช่น จากเดิมมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน และ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ก็มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพ่ือให้อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ต้องมีการ
เบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว หรือมีการเบิกแต่ให้ปรับลดอัตราเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม รวมถึง
การประหยัดค่าใช้จ่ายในการเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่ขอความร่วมมือ
บุคลากรให้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จในเวลาราชการหรือถ้าไม่แล้วเสร็จบุคลากรก็ให้ความ
ร่วมมือโดยไม่เบิกค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นต้น  

จ านวนโครงการ/กิจกรรมลดลง
จากเดิมตามแผนที่วางไว้ 

2. ลดการใช้ไฟฟูา โดยก าหนดมาตรการ เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศเป็นเวลา ตั้งแต่ 9.00 น.ถึง 16.00 น. ปิด
ไฟฟูาบริเวณที่ไมได้ใช้งาน ใช้หลอดไฟฟูาที่เป็นหลอดผอมเบอร์ 5 (TS) ขนาด 28 วัตต์ 
ตามโครงการของกระทรวงพลังงาน  เป็นต้น  

ลดการใช้ไฟฟูาร้อยละ 5 

3. ลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง   โดยก าหนดมาตรการการใช้รถส่วนราชการร่วมกันในกรณีไปราชการที่เดียวกัน จัดรถให้
เหมาะสมกับปริมาณคน จ ากัดความเร็วตามเส้นทางที่ใช้เดินทาง บ ารุงรักษารถยนต์ให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอ เป็นต้น  

ลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงร้อยละ 5 

 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.2(1) ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีต้องใช้ คณะครุศาสตร์ เลขท่ี 471/2560               
วันท่ี 21 ธันวาคม 2560 
5.1.2(2) จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการทบทวน และจัดท าแผนกลยุ ทธ์ แผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์              
เลขท่ี450/2560 วันท่ี 14 ธันวาคม 2560  
5.1.2(3)  ค าสั่ งแ ต่ ง ต้ั งคณะกรรมการบริหารคณะครุ ศาสตร์  ปี กา ร ศึกษา  2561  เลข ท่ี  1920/2561                         
วันท่ี 9 สิงหาคม 2561 
5.1.2(4) ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร์             
เลขท่ี 243/2560 วันท่ี 21 กรกฎาคม 2560 
5.1.2(5) ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
2561  เลขท่ี 472/2560  วันท่ี 21 ธันวาคม 2560 
5.1.2(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้ง ท่ี 6/2560  วันท่ี 23 มิถุนายน 2560                    
การทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ แนวทางในการจัดสรรงบประมาณ               
5.1.2(7) งบประมาณจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561            
5.1.2(8) แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 
5.1.2(9)  ค าสั่ งแต่งต้ังคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561                          
เลขท่ี 473/2560 วันท่ี 21 ธันวาคม 2560   
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5.1.2(10) จัดท ารายงานใช้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน, รอบ 12 เดือน  และรายงาน
ความก้าวหน้า การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน ,    
รอบ 12 เดือน 
5.1.2(11) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 18 เมษายน 2561, 
ครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 12 กันยายน 2561 
5.1.2(12) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์  ครั้งท่ี 4/2561 วันท่ี 25 เมษายน 2561 , 
ครั้งท่ี 9/2561 วันท่ี 27 กันยายน 2561 
5.1.2 (13) ข้อมูล FTES ของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 9 สาขาวิชา คณะครุศาสตร์ 
5.1.2 (14) มีการจัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ท้ัง 9 สาขาวิชา ตามสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ปีงบประมาณ 2561 
5.1.2 (15) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ ครั้งท่ี 3/2561 วันท่ี 10 ตุลาคม 2561 
5.1.2 (16) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 10/2561 วันท่ี 24 ตุลาคม 2561 
 ข้อ 3.ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 
ผลการด าเนินงาน 
     คณะครุศาสตร์ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2561   เลขท่ี  311/2561                  
วันท่ี 2 สิงหาคม 2561 โดยมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีการด าเนินงานอย่างชัดเจน (5.1.3 (1)) มีหน้าท่ี พัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและด าเนินการตามแผน ติดตามประเมิน                 
การด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ                   
ไปปรับแผนในรอบปีถัดไป  คณะครุศาสตร์ได้จัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
อย่างถูกต้อง  โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมพิจารณาคู่มือการบริหารความเสี่ยง รายงานประชุม                    
ครั้ง ท่ี 1/2561 วันท่ี 9 สิงหาคม 2561 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้ง ท่ี 8/2561                    
วันท่ี 15 สิงหาคม 2561 (5.1.3 (2))  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกันวิ เคราะห์ และระบุความเสี่ยง                 
ปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาส ผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง เพื่อด าเนินการจัดท าแผนบริหาร               
ความเสี่ยง ปีการศึกษา 2561 รายการประชุม ครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 5 กันยายน 2561 ผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง                
ปัจจัยเสี่ยง  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้วิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุม
ได้ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะครุศาสตร์ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงของปีการศึกษา 2561 พบว่า ความเสี่ยง                   
ท่ีเกิดข้ึนมีอยู่ ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซ่ึงแยกเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ เกิดจากปัจจัยภายนอกและ                 
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ (ปัจจัยภายใน)  ได้แก่  
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พันธกิจ ยกระดับการผลิต
ครูและพัฒนา ศักยภาพมนุษย์  โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ เ ชิ งผลิตภาพ ( Productive Learning)                       
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถ่ินโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปัจจัยภายนอก 
     1. จ านวนนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2561 ลดลง 
ปัจจัยภายใน 
     2. อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการคณะครุศาสตร์ น้อย 
 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถ่ิน พันธกิจ ส่งเสริมงานวิจัยและ
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งานสร้างสรรค์และเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน และพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดม
ปัญญา 
ปัจจัยภายในและภายนอก 

     1. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะครุศาสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์                      
จากภายใน และ ภายนอก ต่อจ านวนอาจารย์ได้รับน้อย 
      ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  พันธกิจ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาคณะครุศาสตร์อย่างยั่งยืน  
ปัจจัยภายนอก 
      1. งบประมาณได้รับจัดสรร ได้รับงบประมาณแผ่นดิน 65 เปอร์เซ็นต์ งบประมาณรายได้ 35 เปอร์เซ็น ต์                    
ซึ่งงบประมาณมีผลต่อการด าเนินงานตามภารกิจของคณะและสาขาวิชา (5.1.3 (3))  
            คณะครุศาสตร์ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ ระบุความเสี่ยง ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบ                  
ของความเสี่ยง ตลอดจนจัดล าดับความเสี่ยง เพื่อด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ ประจ าปี 
การศึกษา 2561 พบว่า  
             ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   พันธกิจ 
ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถ่ินโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. จ านวนนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2561 ลดลง (ปัจจัยภายนอก) 
                    จ านวนนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 359 คน  ท่ีรายงานตัวและอยู่ในสถานภาพ               
การเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์  ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีจ านวน 410 คน สาเหตุท่ีจ านวนนักศึกษาลดลง                   
มาจากโควตาจ านวนนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน และด้วยระบบ TCAS ท าให้การรับนักศึกษา                
มีถึงรอบท่ี 4 คณะครุศาสตร์ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการรับนักศึกษาโดยแจ้งไปท่ีส านักงานคณะกรรมการ                  
การอุดมศึกษาว่า ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยขอประกาศรับสมัครเอง โดยการเปิดรับสมัคร 5 รอบ ประกอบ    
ไปด้วย รอบ Portfolio 1/1 , รอบ Portfolio 1/2, รอบโควตา ,รอบรับตรงราชภัฏ (ครั้งท่ี 1) และรอบรับตรงราชภัฎ 
(ครั้งท่ี 2)  ซึ่งจ านวนนักศึกษาปีการศึกษา 2562 จ านวน 423 คน จัดอยู่ในระดับความเสี่ยง 9 (จัดอยู่ในระดับ 1 
ความเสี่ยงยอมรับได้ (ต่ า)) (มีค่าระหว่าง 1-9) 

2. อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการคณะครุศาสตร์น้อย (ปัจจัยภายใน) 
อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2561 เปูาหมายต้ังไว้ 52.15                       

คณะครุศาสตร์ได้ร้อยละ 32.26  ซึ่งเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560  ได้ร้อยละ 30.23  อย่างไรก็ตามคณะครุศาสตร์   
ก็ยังมีผลงานทางวิชาการน้อย เน่ืองจากอาจารย์บางท่านยังมีอายุราชการ ไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดในการขอต าแหน่งทาง  
      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถ่ิน พันธกิจ ส่งเสริมงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์และเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน และพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดม
ปัญญา 
                1. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะครุศาสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ                    
งานสร้างสรรค์ จากภายใน และ ภายนอก ต่อจ านวนอาจารย์ได้รับน้อย (ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน) 
                  คณะครุศาสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน จ านวน 929 ,571 บาท 
ภายนอก จ านวน 470,000 บาท รวมท้ังหมด จ านวน 1 ,399,571 บาท  มีอาจารย์ประจ าท้ังหมด (ไม่นับรวม                         
ผู้ศึกษาต่อ) จ านวน 59 คน ดังน้ัน จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อ                  
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าท้ังหมดเท่ากับ 23,721.54 บาท/คน เมื่อเทียบกับปี 2560 ได้เท่ากับ 
20,852.80 บาท  ถือว่าได้มีได้รับการสนับสนุนวิจัยท้ังภายในและภายนอกเพิ่มข้ึน ถึงจะไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ี
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ก าหนดไว้  25,000 บาท จัดอยู่ ในระดับความเสี่ยง 9 (จัดอยู่ในระดับ 1 ความเสี่ยงยอมรับได้ (ต่ า))                      
(มีค่าระหว่าง 1-9) 
      ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  พันธกิจ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาคณะครุศาสตร์อย่างยั่งยืน  
      1. งบประมาณได้รับจัดสรร ได้รับงบประมาณแผ่นดิน 65 เปอร์เซ็นต์ งบประมาณรายได้ 35 เปอร์เซ็นต์  
(ปัจจัยภายนอก) ซึ่งงบประมาณมีผลต่อการด าเนินงานตามภารกิจของคณะและสาขาวิชา  ซึ่งงบประมาณแผ่นดิน              
จะใช้ในกิจกรรมของนักศึกษาเบิกได้บางส่วนส่วนท่ีเบิกไม่ได้จะน าไปเบิกงบประมาณรายได้ อย่างไรก็ตามการบริหาร
จัดการภายในคณะฯ ก็ยังสามารถด าเนินการบริหารจัดการให้สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อให้
บรรลุตัวช้ีวัดให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเน่ืองจากคณะฯ ได้ด าเนินการปรับลดค่าใช้จ่ายท่ีไปจ าเป็นและ
ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการท ากิจกรรม เช่น จากเดิมมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
ก็มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อให้อยู่ในช่วงเวลาท่ีไม่ต้องมีการเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว หรือมีการเบิกแต่ให้ปรับลดอัตรา
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม จัดอยู่ในระดับความเสี่ยง 9 (จัดอยู่ในระดับ 1 ความเสี่ยงยอมรับได้ (ต่ า)) (มีค่าระหว่าง 
1-9) 
        จากผลการวิเคราะห์การประเมินระดับความเสี่ยงทั้ง 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า มีความเสี่ยงสูง                     
ซ่ึงอยู่ในระดับความเสี่ยง 16 ระดับ 2  ซ่ึงจัดว่าเป็นความเสี่ยงที่อยู่ ในระดับสูง (มีค่าระหว่าง 10-19)                      
มีอยู่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ (ปัจจัยภายใน) คือ  
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พันธกิจ ยกระดับ                  
การผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)                      
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถ่ินโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            - อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการคณะครุศาสตรน์้อย อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2561 เปูาหมายต้ังไว้ 52.15  คณะครุศาสตร์ได้ร้อยละ 32.26  ซึ่งเมื่อเทียบกับ               
ปีการศึกษา 2560  ได้ร้อยละ 30.23  อย่างไรก็ตามคณะครุศาสตร์ ก็ยังมีผลงานทางวิชาการน้อย เน่ืองจากอาจารย์
บางท่านยังมีอายุราชการไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดในการขอต าแหน่งทางวิชาการ จัดอยู่ในระดับความเสี่ยง 16                   
(จัดอยู่ในระดับ 2 ความเสี่ยง (สูง) (มีค่าระหว่าง 10-19) คณะครุศาสตร์ได้น ามาจัดท าแผนและด าเนินการตามแผน 
โดยการสร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงใช้เทคนิค 4T คือ Take การยอมรับ ความเสี่ยง Treat การลดหรือ                 
การควบคุมความเสี่ยง Transfer  การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate  การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 3/2561 วันท่ี 12 กันยายน 2561 (5.1.3 
(4))                              
            คณะครุศาสตร์ได้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และมาตรการควบคุมความเสี่ยง (5.1.3 (5))  และ                     
ได้มีการให้ผู้บริหารและประธานสาขาวิชาต่างๆได้เข้าร่วมการประชุมในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง รายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 9/2561 วันท่ี 27 กันยายน 2561 (5.1.3 (6))     
              คณะครุศาสตร์มีการติดตามผลการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง         
ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฏาคม 2562)  จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2561  ได้น าผลการด าเนินงานตามแผนมาวิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงการ              
ควบคุมความเสี่ยง 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ ลดลงจากเดิม ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนา
ท้องถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  - ความเสี่ยงเรื่องของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง               
ทางวิชาการคณะครุศาสตร์น้อย (ปัจจัยภายใน) แนวทางการควบคุมจัดการความเสี่ยงโดยการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรในการขับเคลื่อนคณาจารย์สายวิชาการเร่งท าผลงานวิชาการตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด พร้อม                 
จัดกิจกรรมการควบคุมโดยการจัดท าฐานข้อมูลคณาจารย์สายวิชาการแต่ละท่าน ในข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ                  
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เป็นเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดการขอต าแหน่งทางวิชาการ ระดับความเสี่ยง 16 (ความเสี่ยงสูง) (มีค่าระหว่าง 
10-19) ลดลงจากเดิมเหลือระดับความเสี่ยง 12 (ระดับความเสี่ยง 2 (ความเสี่ยง (สูง)) (มีค่าระหว่าง 10-19) 
(5.1.3 (7))   
              คณะครุศาสตร์ได้มีการติดตามและประเมินการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีการศึกษา 
2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์  ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 12 มิถุนายน 2562 
(5.1.3 (8))  และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 6/2562 วันท่ี 17 มิถุนายน 2562                 
(5.1.3 (9))  คณะครุศาสตร์ได้น าผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหาร
คณะครุศาสตร์ มาวิเคราะห์ หาแนวทางในการปรับปรุงการควบคุมความเสี่ยงให้สอดคล้องกับภารกิจ ตัวช้ีวัด                  
ปรับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุ้มค่าในการด าเนินงานโครงการ /กิจกรรมต่างๆ และ
สามารถตอบโจทย์การประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง ปีถัดไป “ร่าง” แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 19 มิถุนายน 2562 (5.1.3 (10))   คณะครุศาสตร์จัดท า   
“ร่าง” แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจ าปี 2561 (5.1.3 (11)))    
เอกสารหลักฐาน 
5.1.3(1) ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์/บทบาทหน้าท่ี เลขท่ี  311/2561                  
วันท่ี 2 สิงหาคม 2561 
5.1.3(2) คู่มือการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2561 , รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ครั้งท่ี 
1/2561 วันท่ี 9 สิงหาคม 2561 , รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 8/2561                  
วันท่ี 15 สิงหาคม 2561 
5.1.3(3) รายงานการประชุมผลการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง เพื่อด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2561  ครั้งท่ี 2/2561               
วันท่ี 5 กันยายน 2561 
5.1.3(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์  การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ
มาตรการควบคุมความเสี่ยง ครั้งท่ี 3/2561 วันท่ี 12 กันยายน 2561 
5.1.3(5) แผนบริหารความเสี่ยง 
5.1.3(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงครั้งท่ี 9/2561  วันท่ี 27 กันยายน 2561 
5.1.3 (7) รายงานการติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2561 
5.1.3 (8) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 12 มิถุนายน 2562 
5.1.3 (9) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 6/2562 วันท่ี 17 มิถุนายน 2562                  
5.1.3 (10) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เรื่องแนวทางในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง              
ปีถัดไป “ร่าง” แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 ครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 19 มิถุนายน 
2562 
5.1.3 (11) “ร่าง” แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
 ข้อ 4.บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
ผลการด าเนินงาน 
      การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนท้ัง 10 ประการ  โดยมีการท างานส าคัญ ดังน้ี กรรมการบริหารคณะ
ปฏิบัติหน้าท่ี ก าหนดนโยบาย พัฒนาระบบบริหารจัดการ มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงาน มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคระ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีมอบหมาย มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การตัดสินใจ การถ่ายทอดความรุ้ และ
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ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม            
ตามท่ีก าหนดในค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ เลขท่ี 1920/2561  วันท่ี 9  สิงหาคม 2561 
(5.1.4(1)),  จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนแกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2561 คณะครุศาสตร์ เลขท่ี 229/2561 วันท่ี 12 มิถุนายน 2561 (5.1.2 (2))                         
ผู้ บ ริห า รคณะครุศาสตร์   มี วิ สั ย ทัศน์ ในการวางแผนกลยุท ธ์ และมีก า ร ถ่ ายทอดนโยบาย  วิ สัย ทัศน์                       
และแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการ ให้บุคลากรทุกระดับคณะครุศาสตร์ทราบท่ัวไปรวมถึงความเข้าใจ แนวทาง                  
การปฏิบัติร่วมกัน  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 8 /2561 วันท่ี 15 สิงหาคม2561 ,  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 9 /2561 วันท่ี 27 กันยายน 2561  และรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์  ครั้งท่ี 10 / 2561 วันท่ี 24 ตุลาคม 2561  โดยการจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ เป็นแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ และแผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน                       
และพัฒนาสถาบัน และน าแผนปฏิบัติกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ให้ทราบท่ัวกันท้ังองค์กร                  
คณะครุศาสตร์ (5.1.4(3)),(5.1.4(4)) 

     คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 ในการ
บริหารงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ดังนี้ 
     1. หลักประสิทธิผล คณะได้น านโยบาย คณะครุศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการ มีการก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เปูาประสงค์ ตัวช้ีวัดในการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม เปูาหมาย อย่างชัดเจน                
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ คณะมีการติดตามผลการด าเนินงาน และประเมินผล                     
จ า กก า รด า เ นิ น ง า น เป็ น ไปตา ม แผ นปฏิ บั ติ ก า ร  ร า ย ง า นผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น  รอ บ  6  เ ดื อน  แล ะ                                  
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน และน าผลจากการด าเนินงานมาพัฒนา ปรับปรุง อย่างต่อเน่ือง                    
และเป็นระบบ ในเร่ืองของการจัดสรรงบประมาณ  ให้ตรงกับทิศทางประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
     2. หลักประสิทธิภาพ  คณะมีนโยบายในการด า เนินงานตามแผนปฏิบั ติการ และมีการจัดท า คู่มือ                           
ในการปฏิบั ติงาน  ท่ี ชัดเจน  ก าหนดผู้รับผิดชอบ  มอบหมายงานเหมาะสมกับภาระงาน  อย่างชัดเจน                         
เพื่อให้การด า เนินงานเป็น   แนวทางเดียวกัน ท าให้ เกิดการคุ้มค่าทางทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ                             
รวมถึงมีการติดตามผลการด าเนินงาน  การใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องกับเปูาประสงค์/ ตัวช้ีวัด /เปูาหมาย/
โครงการ/กิจกรรม ในการด าเนินงานคณะครุศาสตร์ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  
     3. หลักการตอบสนอง คณะได้มีการด าเนินงานเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                    
เ ช่น การให้บริก าร นัก ศึกษา ในการลงทะ เบี ยน เพิ่ ม -ถอน อย่ า งรวดเร็ ว ทัน ไ ด้ ไ ด้ รับความพึ งพอ ใจ  ,                                   
การให้บริการคณาจารย์และบุคลากร ผู้ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ โดยการแนะน า                         
แนวทางในการด าเนินงานให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เปูาประสงค์ ตัวช้ีวัดในการด าเนินโครงการ/ 
กิจกรรม เปูาหมาย อย่างชัดเจน  คณาจารย์และบุคลากรได้รับความพึงพอใจความรู้ความเข้าใจสามารถน าไปปฏิบัติ     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  คณะมีกระบวนการ  ระบบ  และข้ันตอน  ท่ีรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ             
โดยการจัดท าข้อมูลข่าวสารต่างๆ ลงเว็บไซต์คณะประกาศให้ทราบทั่วท้ังองค์กร เป็นต้น 
     4. หลักภาระความรับผิดชอบ  คณะได้มีการก าหนดบทบาทหน้า ท่ีอย่ างชัดเจนของคณะผู้บริหาร                          
ในการด าเนินงานตามนโยบายท่ีก าหนดไว้ โดยเน้น 5 พันธกิจ แต่ละภารกิจด าเนินการเกิดผลตรงตามความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ ดังน้ี 
        4.1  ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถ่ินโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ผลท่ีได้จากการด าเนินงาน ดังน้ี 
            1)  ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 คณะครุ ศาสตร์มุ่งสร้างพื้นฐาน 4 ด้าน                  
(1) มีทัศนคติท่ีถุกต้องต่อบ้านเมือง (2) มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่งคง (3) มีงานท า มีอาชีพ (4) เป็นพลเมืองดี 
            2)  มีโครงการเรียนรู้ท่ีเน้นการแก้ปัญหาโดยใช้ PLC การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้บ่มเพาะนักศึกษา
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ใหม่ด้วยกระบวนการทางจิตตปัญญาศึกษา 
            3)  มีโครงการปฐมนิเทศ สัมมนากลางภาคและปัจฉิมนิเทศ อบรมสัมมนาใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติ
วิชาชีพครู นิเทศติตามและช่วยเหลือ  แนะน ากับนักศึกษา 
             4)  มีโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาท่ีลดลงและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
             5)  ส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาการ ท้ังท่ีเชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับอาจารย์และบุคลากร ตลอดจนส่งเสริม
ให้อาจารย์เป็นวิทยากรเพื่อให้บริการวิชาการกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
             6)  มีห้องให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยาเป็นผู้บริหารงาน 
             7)  มีโครงการร่วมมือระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยโครงการ SEA-Teacher 
แลกเปลี่ยนนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพช้ันปีท่ี 4 กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
มาเลเซีย เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยมีทุนสนับสนุนในสาขาวิชาคริตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาจีน เป็นต้น 
             8)  มีโครงการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย เรื่อง Education 4.0 โดยการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน กระบวนการ PLC ในการ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมให้นักศึกษาผลิตงานทางวิชาการ วิจัย เพื่อน าเสนอในเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
             9)  มีคณะกรรมการกิจการนักศึกษาของคณะ เป็นผู้น านักศึกษาให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม 
พัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู ส าเร็จวัตถุประสงค์ 
            10)  บัณฑิตจบการศึกษาตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ 
            11)  ความร่วมมือ เรื่องการใช้โปรแกรม KSP BUNDIT ระหว่างคุรุสภา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (คณะครุศาสตร์) 
            12)  ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการท าผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

   13)  ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
5 ประการ ประกอบด้วย (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้  (3) ด้านทักษะทางปัญญา                                   
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
            14)  ความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการระหว่างโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระบรมราชูปถัมภ์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ -             
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
           15) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ-
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
           16) Southeast Asian Ministers of Education Organization) หรือเรียกโดยย่อว่า ซีมีโอ (SEAMEO)              
ได้ร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ SEA TEACHER  
ในบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย Indonesia – Thailand – Philippines ภายใต้โครงการ Pre-
service teacher education students in southeast asia for practicum ได้แก่ โครงการแลกเปลี่ยน               
นักศึกษาไทย อินโดนีเซีย และประเทศในกลุ่มอาเซียน , โครงการพัฒนาทักษะการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)) และ โครงการพัฒนาทักษะการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้
ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)) 
            17)  มีโครงการให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมกลุ่มเพื่อให้เกิดสังคมมติ ส่งเสริมความรู้ความสามัคคีในหมู่คณะ 
            18)  มีโครงการศิษย์เก่า เล่าประสบการณ์ สานสายใยรวมใจครุศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวอย่างแนวท่ีดีปฏิบัติใน            
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
             19)  มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกสาขาวิชา 
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อาจารย์มีการด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและจัดกระบวนการเรียนท่ีค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของ
นักศึกษาจัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ให้มากท่ีสุดเช่นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนได้
หลากหลายสามารถเลือกเรียนท้ังในและนอกคณะครุศาสตร์เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าวิจัยได้โดยอิสระใน
รูปโครงการวิจัยส่วนบุคคลมีการจัดฝึกประสบการณ์ภาคสนามมีการจัดสัมมนาหรือการฝึกปฏิบัติรวมท้ังมีการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูและการจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นและหลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียนโดยมีการเรียนการสอนแบบอภิปรายมีการฝึกปฏิบัติจริงภาคสนามเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือก
เสรีได้นักศึกษามีการออกแบบสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเองเป็นต้น 
              20)  คณะครุศาสตร์ให้ความส าคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนถึงวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของการจัดการศึกษาทุกสาขาวิชา โดยจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยให้กับอาจารย์ท้ังมหาวิทยาลัย 

 21) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองและผู้เรียน โดยส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการอบรมท้ังท่ีหน่วยงานภายในภายนอกจัดข้ึนอย่างต่อเน่ืองท าให้
สามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้อื่นท้ังในรูปการสืบค้นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์มีการใช้ 
e-learning, PowerPoint เป็นต้น 

 22)  มีการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ท่ีจัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน 
และสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้ของสาขาวิชา โดยเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการประเมินเพื่อตัดสิน
ผลการการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและทุกสาขาวิชามีการทวนสอบโดยรายงานการทวนสอบของ
สาขาวิชาใน มคอ.7 
             23)  คณะครุศาสตร์ ให้ความส าคัญกับความรู้ความสามารถด้านภาษาของบัณฑิตท่ีจบออกไป จะต้องมี
ความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษข้ันต่ าตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดจึงได้ มีการจั ดสอบวิชาการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ (4000009) ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ มีการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD 
ENGLISH TEST) ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
              24) คณะครุศาสตร์ มีแผนและผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
              25)  คณะครุศาสตร์  มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดและแข่งขันอยู่เสมอมีแนว
ปฏิบัติระเบียบเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดและแข่งขันมีกองทุนพัฒนานักศึกษาและ
กองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะครุศาสตร์มีนักศึกษาท่ีได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการวิชาชีพคุณธรรมจริยธรรมกีฬาสุขภาพศิลปะและวัฒนธรรมและด้าน
สิ่งแวดล้อม 
             26)  คณะครุศาสตร์ส่งเสริมให้หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  โดย
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามปรัชญาการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning Philosophy) ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงผลิตภาพ               
การคิดด้านคุณธรรม และความรับผิดชอบ และมีผลงานเชิงประจักษ์น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือสร้างการ
เปลี่ยนแปลง 

4.2  ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน และพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา ผลทีได้จากการด าเนินงาน ดังน้ี 

  1)  บัณฑิตได้รับการเรียนรู้แนวทางในการท าวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
  2)  มีคลินิกวิจัยให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมท้ังมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการท า

วิจัย การใช้สถิติเพื่อการวิจัยในเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ 
  3)  คณะครุศาสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน ภายนอก  
  4)  คณะครุศาสตร์มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย โดยพัฒนาและเช่ือมโยงร่วมกับเว็บไซต์คณะ
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ครุศาสตร์ สถาบันวิจัยและบัณฑิตวิทยาลัย และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ภาย ใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 2                   
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการรับทุนวิจัยท้ังภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ                   
การตีพิมพ์บทความทางวิชาการ การน าเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ และแหล่งเงินทุน
สนับสนุนงานวิจัยท้ังภายในและภายนอก 
                5)  คณะครุศาสตร์ มีการจัดท าระบบจัดเก็บข้อมูลของนักวิจัย มีการเผยแพร่ผลการวิจัย และมีระบบ
ข้ันตอนการท าวิจัย http://edu.vru.ac.th ท้ังน้ีเพื่อให้นักศึกษาท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกมี
ฐานข้อมูลในการสืบค้นด้านการศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ คณาจารย์สามารถใช้เป็นเวทีในการเผยแพร่ความรู้ 
อีกท้ังเป็นแหล่งสนับสนุนข้อมูลในการท าวิจัยด้วย 
                6)  คณะครุศาสตร์มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาทุน มีหน้าท่ีพิจารณาโครงการวิจัยของผู้ขอรับทุน
ระดับคณะ   
                7)  คณะครุศาสตร์มีการจัดท าคู่มือการวิจัยประกอบด้วยทิศทางการวิจัย นโยบาย ข้ันตอนการขอทุนวิจัย 
การเขียนรายงานการวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ระเบียบมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยต่างๆ ตลอดจนระบบ
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ในเว็บไซต์ของคณะ 
                8) คณะครุศาสตร์สนับสนุนด้านการเงินเป็นทุน และกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเป็นหลักและส่งเสริม
งานวิจัยของอาจารย์ และนักศึกษา  ดังน้ี 
                      - การจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
            - การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
                       - การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น      
                      - การบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการ  แก้ไขปัญหา และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในรูปของ
โครงการ/กิจกรรมผ่านกระบวนการวิจัย 
                 9) คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเว็บไซต์ด้านการส่ง เสริมการท า
วิจัยของคณะ   
                10) คณะครุศาสตร์สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปน้ี 
                     - มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย โดยมีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่ง
สืบค้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
          - มีฐานข้อมูลและสารสนเทศทางเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน   
          - มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย  
          - มีบทความเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ 
          - มีคลินิกวิจัย 
          - มีข้อมูลท้องถ่ินท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย  
                  11)  คณะครุศาสตร์สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปีงบประมาณ 2561 คณะครุศาสตร์ ได้รับเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน จ านวน 1,183,300.00  บาท ภายนอก จ านวน 120,000.00  บาท 
รวมท้ังหมด จ านวน 1,303,300.00 บาท มีนักวิจัยท้ังหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) จ านวน 61.50 คน 
คิดเป็นจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนนักวิจัยประจ าท้ังหมด
เท่ากับ 21,191.87 บาท/คน 
                  12) คณะครุศาสตร์ได้รับทุนในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทุนภายใน วิจัยการพัฒนารูปแบบ                        
การเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูประถมศึกษา งบประมาณ 
150,000 บาท 
                  13) คณะครุศาสตร์ได้รับทุนในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทุนภายใน วิจัยการพัฒนาชุดการสอนเสริม
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ทักษะการเขียนสะกดค าด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี๑ 
งบประมาณ 150,000 บาท 
                  14) คณะครุศาสตร์ได้รับทุนในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทุนภายใน วิจัยเจตคติทางวิทยาศาสตร์             
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  งบประมาณ 20,500.00 บาท 
                  15) คณะครุศาสตร์ได้รับทุนในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทุนภายใน วิจัยความสามารถในการคิดแบบมี
วิจารณญาณของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ งบประมาณ   
20,500.00 บาท 
                  16) คณะครุศาสตร์ได้รับทุนในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทุนภายใน วิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุข               
ในการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ งบประมาณ   
40,000.00 บาท 
                  17) คณะครุศาสตร์ได้รับทุนในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทุนภายใน วิจัยการสร้างชุดการเรียนรู้ เร่ือง 
เรขาคณิตวิเคราะห์และปริภูมิสามมิติ โดยใช้โปรแกรมเรขาคณิตพลวัต งบประมาณ   513,500.00 บาท 
                  18) คณะครุศาสตร์ได้รับทุนในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทุนภายใน วิจัยการศึกษาสมรรถนะของสะ
เต็มศึกษาท่ีเหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยใช้โครงการสร้างท้องฟูาจ าลองขนาดเล็ก
งบประมาณ 288,800.00 บาท 
                  19) คณะครุศาสตร์ได้รับทุนในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทุนภายใน วิจัยโครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ท่ีมีต่อการให้บริการฯ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
(องค์การมหาชน) งบประมาณ 120,000 บาท 

4.3 ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนางานพั นธกิจสัมพันธ์ และ
ถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถ่ินอย่างเป็น
รูปธรรม ผลท่ีได้การด าเนินงาน ดังน้ี  
              1)  คณะได้แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะท างาน และหน่วยงานด าเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมตาม
แผนท่ีก าหนดอย่างชัดเจน เพื่อรองรับการให้บริการวิชาการแก่บุคคล ชุมชน ท้องถ่ิน หน่วยงานต่างๆท้ัง ภาครัฐและ
เอกชน นอกจากน้ีได้ก าหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการวิชาการ เพื่อให้บุคลากรทุกคนใช้
เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยจัดท าเป็นคู่มือการบริการวิชาการ 
              2)  มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่าร่วมกับชุมชน โดยมีการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ิน 
และเสริมพลังให้ชุมชนสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน และนอกจากน้ันยังพัฒนาสังคมในด้านการเรียนการสอนโดย
พัฒนาครูประจ าการแบบโค้ชช่ิง และสร้างเครือข่ายในจังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
              3)  มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม ท าให้นักเรียนได้รู้จักมหาวิทยาลัย นักศึกษา อาจารย์และชุมชนได้
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ เพื่อน าไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และนักศึกษามีจิตอาสา
รับผิดชอบต่อสังคม 
               4)  มีโครงการท่ีท าให้เยาวชน ชุมชน มีความตระหนักในด้านสุขภาพ ทักษะการใช้ภาษา การด ารงชีวิต
ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวันและโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
               5)  คณะครุศาสตร์ มีศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดโคตงการจากการท าแผนการใช้
ประโยชน์การบริการวิชาการ รวมท้ังส ารวจความต้องการรับการพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อท าให้
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน สังคม โดยการใช้ Smart Device มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
และการให้ความรู้แก่สังคม โดยเฉพาะการใช้ Smart Device เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค ให้เข้ากับ
ชีวิตประจ าวัน และทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบันมากข้ึน 
                6)  มีโครงการสอนภาษา โดยน้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
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พระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มาประยุกต์กับการ
พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในจังหวัดสระแก้ว โดยการปลูกต้นไม้หายากในวรรคดีไทย และต้นไม้ใน
ท้องถ่ินท่ีให้ผลผลิตกับโรงเรียน 
                7)  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะได้จัดสรรงบประมาณจ านวน 1 ,379,098 บาท เพื่อด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนจ านวน 33 กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ชุมชน และท้องถ่ิน ให้กับกลุ่มเปูาหมายจ านวน 2,970 คน กลุ่มเปูาหมายในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  
ได้แก่  นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ข้าราชการ และประชาชนท่ัวไป 
                8)  คณะได้ด าเนินการส ารวจความต้องการของชุมชนหรือหน่วยงานท่ีจะไปให้บริการวิชาการก่อน                  
เพื่อน ามาประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนบริการวิชาการ 
                9)  คณะสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น โรงเรียนวัดธรรมนาวา โรงเรียนวัด
คุณหญิงส้มจีน โรงเรียนวัดพืชนิมิต โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ โรงเรี ยนวัดชุมพลนิกายาราม โรงเรียนบางปะอิน                 
(ราชานุเคราะห์ 1) โรงเรียนกลางคลองสิบ โรงเรียนสังข์อ่ าวิทยา โรงเรียนวัดลาดทราย โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) 
และโรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ โรงเรียนโคกสูง โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนการบินไทย โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านน้ าอ้อม โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้าน
ทุ่งกบินทร์ ฯลฯ 
               10)  คณะได้ด าเนินการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการ  แก้ไขปัญหา และเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง  ในรูปของโครงการ/กิจกรรมต่างๆรวมท้ังสิ้น 14 กิจกรรม ในส่วนของคณะ และ 18 กิจกรรม ในส่วนของศูนย์
ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมงบประมาณท่ีใช้ไปท้ังสิ้น 1 ,344,832.22  บาท คิดเป็นร้อยละ 
97.52 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ให้กับกลุ่มเปูาหมายจ านวน 2,810  คน 
               11)  คณะได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการเรียนสอน การวิจัย และ
ศิลปวัฒนธรรม จ านวน 5 โครงการ คณะครุศาสตร์ ด าเนินโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน 
ได้แก่  1 English Camp for English Education Students , 2.การพัฒนาโรงเรียนชุมชนเพื่อเสริมสร้างความรู้
มาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืนเพื่อการด ารงชีวิตสู่สังคม AEC , 3 .จิตอาสา ครูภาษาจีน , 4.โครงการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและครูในจังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษา และ 5.โครงการวิจัยและพัฒนา
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้น าชุมชนและผู้ปกครองในจังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษา  
               12) คณะได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ได้แก่ โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชน
และครูในจังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษา  และ โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้น าชุมชนและ
ผู้ปกครองในจังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษา 
                 13)  คณะมีแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแต่ยังไม่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ 1 แห่ง คือ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อท าหน้าท่ีเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
อีกท้ังแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การสอน 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 ท้องถ่ิน และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว โดยเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับ
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ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ในสาระวิชาวิทยาศาสตร์และการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                       -   คณะครุศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ โดยมี อาจารย์ ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง อาจารย์
ประจ าคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอาจารย์ประจ าส านักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คืออาจารย์                    
ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ และอาจารย์พิมพ์ชนก โพธิปัสสา ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในกิจกรรมการฝึกอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการพัฒนาชุดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง ณ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 
เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนานักเรียนสนองตอบต่อนโยบายการศึกษาชาติ 
ในเร่ืองของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และพัฒนาความคิด และความสามารถในการสร้างชุดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ใน
ศตวรรษท่ี 21 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง 
                      -  คณะครุศาสตร์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์ เป็นวิทยากรให้
ความรู้ ภายใต้หัวข้อกิจกรรม ปฏิบัติการจัดท าแผนการสอนรายวิชา ในโครงการส่งเสริมจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) เพื่อพัฒนาแผนการสอน และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เกิดผลลัพธ์เชิงผลิตภาพ 
                     -  คณะครุศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ โดยมี ผศ.ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์ เซ่น 
Dr.Robert William Larsen อาจารย์ ดร.วราภรณ์ วราธิพร และอาจารย์ศัสยมน สังเว ซึ่งเป็นบุคลากรท่ีมีความรู้
สามารถและประสบการณ์ ในการเป็นวิทายกรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “One Belt and One Road 2018 : 
Connecting China and Thailand” เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาระหว่างนักวิชาการและ
กลุ่มเปูาหมาย โดยมีอาจารย์ และนักศึกษาจาก Central China Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน                 
เป็นกลุ่มเปูาหมาย 
                15)  การให้บริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น 
                       -  คณะครุศาสตร์ ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง ในการด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ใน 6 ต าบล คือ ต าบลโคกสูง ต าบลหนองแวง ต าบลทัพเสด็จ ต าบลทัพไทย ต าบลหนอง
ม่วง และต าบลตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของเด็ก เยาวชน ครู ผู้น าชุมชน และ
ผู้ปกครองในท้องถ่ิน จังหวัดสระแก้ว 
                  -  คณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเครือข่าย
เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ินโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน โดยมีโรงเรียนท่ีได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 คือ โรงเรียนสังข์อ่ าวิทยา และโรงเรียนท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี
การศึกษา 2560 ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดพืชนิมิต 2) โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 3) โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง  4) 
โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 5) โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 6) โรงเรียนวัดธรรมนาวา และ 7) โรงเรียนบางปะอิน "รา
ชานุเคราะห์ ๑" และ 8) โรงเรียนสังข์อ่ าวิทยา และในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนโรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาภาค
กลางตอนบนท่ีได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึนอีก 3 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนวัดลาดทราย 2) โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 3) 
โรงเรียนกลางคลองสิบ ซึ่งมีกระบวนการในการด าเนินกิจกรรม เริ่มจากการส ารวจความต้องการรับการพัฒนาของครู
และผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนให้ได้ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร และนักเรียน
ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ จนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงข้ึน ระยะเวลาใน
การด าเนินโครงการต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 แบ่งออกเป็น 3 ระยะภายหลังจากได้ผลการส ารวจ 
โดยเริ่มจากการด าเนินการจัดการกิจกรรม ติดตามผล และสรุปผลการด าเนินงาน ซึ่งอยู่ในระยะท่ี 1 คือ การจัด
กิจกรรมให้กับโรงเรียน 
                 -  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ  
ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในการเป็นวิทยากรเรื่อง นวัตกรรม
เพื่อการเรียนรู้ ส าหรับโครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ให้แก่นักศึกษาช้ันปีท่ี 5 
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ท่ีก าลังอยู่ในช่วงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ และกระบวนการท่ีจะใช้ประกอบการ
ส าหรับการสอนในช้ันเรียน  
                  -  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ อ.ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ และผศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรในกิจกรรมพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา “การอบรมปฏิบัติการเทคนิคการใช้ Smart Device เพื่อการวิจัยในช้ันเรียน” ให้ความรู้ทาง
เทคนิคแก่ผู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากหลากหลายโรงเรียน ในการพัฒนาการท าวิจัยในช้ันเรียนด้วยโปรแกรม
ในเทคโนโลยี Smart Device  
                 -  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไล ย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเขตพื้นท่ีการศึกษาในท้องถ่ินและจังหวัดใกล้เคียง คือ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ เขต 2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 และ เขต 2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ เขต 2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และ เขต 2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และ เขต 2 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และเขต 7 เป็น
ต้น จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ เพื่อด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ 

4.4 ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์
ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ผลท่ีได้จากการด าเนินงาน ดังน้ี 

    คณะครุศาสตร์ มีนโยบายในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการให้ความส าคัญต่อการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์  ด าเนินการบูรณาการโครงการท านุบ ารุง             
ศิลปวัฒนธรรม  ดังน้ี   

1) กิจกรรมสร้างจิตส านึกนาฎศิลป์จิตอาสาสู่ท้องถ่ิน 
2) กิจกรรม อบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน (ChineseNew Year) 
3) กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา 2562 
4) กิจกรรมมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุ 
5) กิจกรรมท าบุญคณะครุศาสตร์ ประจ าปี 2562 
6) กิจกรรมครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ าขอพรผู้ใหญ่ 
7) กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงสู่อาเซียน 
8) กิจกรรมการสร้างจิตส านึกนาฏศิลป์ จิตอาสาสู่ท้องถ่ิน 
9) กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
10) กิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน Chinese New Year 2019 ตรุษจีนสุขสันต์ มหัศจรรย์แดน

มังกร 
         4.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาคณะครุศาสตร์อย่าง
ยั่งยืน  ผลท่ีได้จากการด าเนินงาน ดังน้ี  
             1) บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนางานตามศาสตร์ต่างๆ  เช่น                        
                 -  กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์ 
                 -  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์งานเพื่อก าหนดต าแหน่งและเส้นทางความก้าวหน้า 
สายอาชีพ 
                 -  โครงการอบรมเขียนบทความวิจัย 
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                 -  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing Day                      
ประจ าปีการศึกษา 2561  
                 -  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                      
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560-2564  แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พ.ศ. 2561” 
                 -  โครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านประกันคุณภาพ :  การทวนสอบ 
                 -  โครงการวิจัยเชิงคุณภาพ  
                 -  โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
                 -  โครงการอบรม”การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R 
                 -  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อจัดท าแผน
กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 
                 -  กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ 
          2)  การจัดสรรงบประมาณการในการบริหารจัดการ  เช่น  
                - โครงการอบรมการใช้ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับ ห้องปฏิบัติการสอน ทางไกล  ไทมไลน์ และ
ห้องปฏิบัติการ ต่างๆ 
                -  กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบอาคารสถานท่ีคณะครุศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้และการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงการจัดหาสิ่งสนับสนุนท่ีอ านวยความสะดวกรองรับการเรียนการสอน
เทคโนโลยีทันสมัยในการเรียนการสอน มีห้องปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงการมีระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณลง
ตามงานและสาขาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการ เป็นต้น 

5 หลักความโปร่งใส  คณะมีการด าเนินการตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารจัดการ มีการจัดท า              
รายงานผลการด าเนินงานตามรายไตรมาส 4 ไตรมาส  ระบบรายงานการติดตามโครงการ  Project VRU  โดยแจ้งให้
หน่วยงานทราบถึงผลการด าเนินงาน ของคณะครุศาสตร์ อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงมีการระบบ                    
การจัดซื้อจัดจ้าง ตามกฎ สามารถตรวจสอบได้จากโปรแกรมควบคุมการเบิกจ่าย 3 มิติ ทุกหน่วยงานงานการเงิน 
งบประมาณและแผนงาน ผู้บริหารสามารถตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างได้ทุกเวลา น าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ                 
ในวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี 
ประจ าปีงบประมาณ 2561  ผลประเมินการด าเนินงานค่าเฉลี่ย 4.67 
        6. หลักการมีส่วนร่วม คณะได้มีการบริหารจัดการโดยให้บุคลากรทุกระดับ คณะบริหารและประธานสาขาวิชา
ต่างๆ ได้มสี่วนร่วมการด าเนินงาน การร่วมวางแผน ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดในการด าเนินงาน การจัดท า
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ และมีคณะกรรมการในการด าเนินงาน เช่น คณะกรรมการบริหาร                 
คณะครุศาสตร์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ และคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ เป็นต้น โดยมีบุคคลท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาได้เข้ามารับรู้เรื่องการด าเนินของ
สถานศึกษาในเร่ืองการผลิตบัณฑิต และเสนอแนวทางในเร่ืองของความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
         7. หลักการกระจายอ านาจ คณะมีค าสั่งแต่งต้ังมอบอ านาจให้รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มีอ านาจในการ
ตัดสินใจในการบริหารงานอย่างชัดเจน มีโครงสร้างหน่วยงานท่ีเช่ือมต่อกันในการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา  
          8. หลักนิติธรรม คณะได้มีการน ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารจัดการการด าเนินงานต่างๆ โดยใช้                    
หลักนิติธรรม เช่น งานพัสดุ งานการเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณ งานบุคลากรและงานวิชาการ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ เป็นหลักการในบริหารจัดการให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเพิ่ม                
ประสิทธภิาพและประสิทธิผลในการบริหารงานหลักนิติธรรม 
 
 

       9. หลักความเสมอภาค คณะมีการก าหนดนโยบาย ในการบริหารองค์กรอย่างเสมอภาค มีการจัดท าแผนพัฒนา
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บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาอย่างเสมอภาค ผู้บริหารให้ความส าคัญ
กับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนโดยเท่าเทียมกัน  

       10. หลักมุ่งเน้นฉันทา คณะได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ามาร่วมก าหนดข้อตกลงในการท างานร่วมกัน ต้องไม่มี
ข้อคัดค้านท่ียุติไม่ได้ในประเด็นท่ีส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์  เช่น                
การก าหนดโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ การก าแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ                    
แต่ละโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น (5.1.4 (5)) 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.4 (1) ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานคณะครุศาสตร์ เลขท่ี 1920/2561 วันท่ี 9  สิงหาคม 2561 
5.1.4 (2) จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนแกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2561 คณะครุศาสตร์ เลขท่ี 229/2561 วันท่ี 12 มิถุนายน 2561  
5.1.4 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 8 /2561 วันท่ี 15 สิงหาคม2561 ,   
            รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์  ครั้งท่ี 9 /2561 วันท่ี 27 กันยายน 2561 และ  
            รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 10 / 2561 วันท่ี 24 ตุลาคม 2561   
5.1.4 (4) เว็ปไซต์ 
5.1.4 (5) รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 การบริหารงาน                            
            ด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการ 
 ข้อ 5.ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่นๆตามประเดน็ความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพนัธกจิด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
ผลการด าเนินงาน 
องค์ความรู้ : (ด้านการผลิตบัณฑิต) เรื่องการคัดสรรกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
          ตัวชี้วัด (KPI) : จ านวนหลักสูตรอย่างน้อย 1 หลักสูตร ท่ีมีการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ การคัดสรรกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ   
          คณะครุศาสตร์มีการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิตตามแผน (km action plan) 7 ข้ันตอน   
1. การบ่งชี้ความรู้(Knowledge identification) คณะแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
(KM) เลขท่ี 406/2561 ส่ัง ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2561 เพื่อท าหน้าท่ีจัดท าแผนการจัดการความรู้ของคณะครุ
ศาสตร์ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน และประเมินผลตามแผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และรวบรวม
ความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ คณะครุศาสตร์ มีการประชุม
โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการ
สอนงานวิจัย ครั้งท่ี 1/2561 วันพุธท่ี 19  ธันวาคม 2561, ครั้งท่ี 2/2561 วันพุธท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2562, ครั้งท่ี 
3/2561 วันศุกร์ท่ี 1 มีนาคม 2562 และครั้งท่ี 4 วันศุกร์ท่ี 8 มีนาคม 2562  
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) การค้นหาและรวบรวม
ความรู้ในองค์ความรู้ใหม่ ความรู้ท่ีเป็นตัวแบบท่ีดี องค์ความรู้ท่ีได้รับการคัดเลือก การศึกษาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ มีการประชุมระดมความคิดเห็น
ประสบการณ์เพื่อรวมองค์ความรู้แนวทางการจัดท า มคอ.3 ส าหรับการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)  คณะมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์
เกี่ยวกับการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ http://www.//edu.vru.ac.th/main/ เพื่อใช้ในการจัดเก็บความรู้ท่ี
ได้จากการรวบรวมการจัดการศึกษายุค 4.0 และการคัดสรรกระบวนการเรียนรู้เชิงผลผลิต เพื่อเตรียมพร้อม
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ส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ คณะมีการน าความรู้ท่ีได้จาการค้นคว้าด้านการปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑ์ TQF เผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับบุคลากรและ
บุคคลท่ัวไปท่ีต้องการศึกษา รวบรวมความรู้ท่ีได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้การค้นคว้าเพิ่มเติมมาพิจารจัดเป็น
หมวดหมู่เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูล 
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้(Knowledge Codification and Refinement) คณะกรรมการ
จัดการความรู้ร่วมกันพิจารณาทบทวนความถูกต้องของเนื้อหาในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนเชิงผลิตภาพตามแบบกลไกการจัดการจัดการความรู้ พร้อมท้ังสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีดี เรื่อง การคัด
สรรกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพคณะครุศาสตร์ ท่ีได้จัดท าไว้อย่างเป็นระบบและเขียนบทความวารสารไป
เผยแพร่ กล่ันกรองความรู้เกี่ยวกับการจัดท า มคอ.3 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติโดยผู้เช่ียวชาญ 
5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) คณะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีในการสร้างแนวทางการวิจัย 
บทความวารสาร เอกสารท่ีได้รับการตีพิมพ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ของคณะครุศาสตร์ บนเว็ปไซต์ KM คณะ
http://www.// edu.vru.ac.th/main/ เพื่อท าให้ผู้สนใจในการใช้ความรู้สามารถเข้าถึงความรู้ท่ีต้องการได้
ง่ายและสะดวกขึ้น  
 
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้(Knowledge Sharing)  
           คณะมีการจัดโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  ช่ือกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย (KM) คณะครุศาสตร์ 
วันพุธท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ แนวปฏิบัติท่ีดี การจัดการเรียนการสอน 6 ข้ันตอน ดังนี้                  
      1. มาตรฐานด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรม  
      2. การก าหนดเปูาหมายท่ีสอดคล้องกับปัญหา  
      3. กรอบความคิดในการสร้างนวัตกรรม  
      4. การออกแบบนวัตกรรมตามหลักการและทฤษฎี  
      5. การปรับปรุงนวัตกรรมต้นแบบ  
      6. การประเมินและสรุปผลนวัตกรรม 
         แลกเปล่ียนความรู้ให้กับอาจารย์ภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน แบ่งปันและเผยแพร่ความรู้ผ่าน
ช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์ 
7.การเรียนรู้ (Learning) หลักสูตรของคณะครุศาสตร์ ได้น าองค์ความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้ในรูปแบบและ
วิธีการต่างๆไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากลุ่มวิชาชีพของคณะครุศาสตร์เชิงผลิต
ภาพ ส่งเสริมให้สมาชิกน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
       สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2561 มีกิจกรรม/
การด าเนินท้ังหมด 7 กิจกรรม มีการด าเนินการ 7  กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการจัดการความรู้
ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การคัดสรรกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  ตามเปูาหมายท่ีต้ังไว้คือ มีอย่างน้อย 1 
หลักสูตร ได้ ท่ีน าแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช้ ของคณะครุศาสตร์ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ บันทึกวีดีโอ
ข้อมูล กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ นอกจากนี้บุคลากรของคณะครุศาสตร์ ยังได้รับเชิญไปเ ผยแพร่
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ให้กับหน่วยงานต่างๆ และมีหนังสือตอบรับจากหน่วยงานต่างๆ ในการ
น าไปปรับใช้ได้จริง 
องค์ความรู้  :ด้านงานวิจัย เร่ือง การน ากระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมาขอทุนสนับสนุนการวิจัย  
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           ตัวช้ีวัด (KPI) : การน ากระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมาขอทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีการจัด
ประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกับการขอทุนวิจัย  
คณะครุศาสตร์มีการจัดการความรู้ ด้านการวิจัยตามแผน (km action plan) 7 ข้ันตอน   
1.การบ่งชี้ความรู้(Knowledge identification) คณะแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
(KM) เลขท่ี 406/2561 ส่ัง ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2561 เพื่อท าหน้าท่ีจัดท าแผนการจัดการความรู้ของคณะครุ
ศาสตร์ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน และประเมินผลตามแผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และรวบรวม
ความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ คณะครุศาสตร์ มีการประชุม
โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการ
สอนงานวิจัย ครั้งท่ี 1/2561 วันพุธท่ี 19  ธันวาคม 2561, ครั้งท่ี 2/2561 วันพุธท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2562, ครั้งท่ี 
3/2561 วันศุกร์ท่ี 1 มีนาคม 2562 และครั้งท่ี 4 วันศุกร์ท่ี 8 มีนาคม 2562  
2. การสร้างและแสวงหาความรู้(Knowledge Creation and Acquisition) คณะกรรมการด าเนินงานเพื่อ
วางแผนพัฒนาการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ มีการประชุม ครั้งท่ี 1/2561 วันพุธท่ี 19 ธันวาคม 2561 เพื่อ
ระดมความคิดเห็นในการ การเสนอผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ทุนและได้รับรางวัล หลักสูตรของคณะครุศาสตร์ ได้
มีการแสวงหาความรู้จาก เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อดูรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเขียน
โครงการวิจัยระดับหลักสูตร ในการน ามาเป็นแนวทางในการเขียนโครงการ และเว็บไซต์คณะ ซึ่งมีแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัย 
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) คณะ จัดท าระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์
เกี่ยวกับการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ http://www.//edu.vru.ac.th/main/มีการรวบรวมความรู้ท่ีได้รับ
จากการอบรมฯและศึกษาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการสังเคราะห์องค์ความรู้ท่ีได้รับจากงานวิจัยเพื่อการ
น าไปใช้ประโยชน์ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ  คณะมีการน าความรู้ท่ีได้จากการ
ค้นคว้าด้านงานวิจัย เผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับบุคลากร
และบุคคลท่ัวไปท่ีต้องการศึกษา  
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) คณะกรรมการ
ร่วมกันพิจารณาทบทวน และพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหา ประเด็นความรู้รูปแบบการสังเคราะห์องค์
ความรู้ท่ีได้รับจากงานวิจัยเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์โดยการจัดประชุมระดมความคิด ในเรื่องการสร้างแนว
ทางการวิจัยและผลผลิตท่ีได้จากงานวิจัยท่ีได้จัดท าไว้อย่างเป็นระบบ 
5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) คณะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้จาการจัดการความรู้ บน
เว็บไซต์ KM คณะครุศาสตร์ เพื่อท าให้ผู้สนใจในการใช้ความรู้สามารถเข้าถึงความรู้ท่ีต้องการได้ง่ายและสะดวก
ขึ้น 
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้(Knowledge Sharing) คณะมีการจัดโครงการพัฒนาองค์การเรียนรู้และ
การจัดการความรู้ ประชุมกลุ่มย่อยภายในคณะ การจัดการศึกษา จัดกิจกรรมพบปะเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เพื่อให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสาขาวิชา คณะครุศาสตร์  ทีมวิจัย วไลยอลงกรณ์ วันพุธท่ี 20, 27 
กุมภาพันธ์ 2562 
แนวปฏิบัติที่ดี  

1. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอทุนภายในคณะครุศาสตร์ไว้ในเว็ปไซด์ของคณะและแหล่งทุนภายนอก   
2. น าการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของแต่ละสาขามาขอทุนสนับสนุนการ

วิจัย  
3. วางแผนการตีพิมพ์ให้ได้อย่างน้อยงานวิจัย 1 เรื่อง ควรตีพิมพ์ 2 บทความ  
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7. การเรียนรู้ (Learning) หลักสูตรในคณะครุศาสตร์ ได้น าองค์ความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการเขียนโครงการวิจัย 
จากรูปแบบหรือวิธีการต่างๆไปใช้ในการสร้างแนวทางการวิจัยและผลผลิตท่ีได้จากการวิจัย 
การประเมินผลการน าไปใช้ประโยชน์ ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา กับมหาวิทยาลัย          
       สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561  มีกิจกรรม/
การด าเนินท้ังหมด 7 กิจกรรม มีการด าเนินการครบ 7 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการจัดการความรู้
ด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย เรื่อง  การน าเสนอผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ทุนบรรลุตามเปูาหมายท่ีต้ังไว้ ได้น า
องค์ความรู้และแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช้ได้จริง ของคณะครุศาสตร์ 
ผู้ท่ีได้ทุนวิจัยท่ีน ากระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมาเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย คือ  

1. งานวิจัยเรื่องการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพรายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ท่ีมีต่อ
ความสามารถในการเรียนรู้ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ของ ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง  2561 โดยได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารบัณฑิตวิทยาลัยศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 และ
วารสารวไลยอลงกรณ์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 มกราคม-เมษายน 2562 

2. งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนเสริมทักษะการเขียนการสะกดค าด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 งบวิจัยปี 2561 อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม และ ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล  

3. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผศ.ดร.
ประยูร บุญใช้  
 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.5(1) ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) เลขท่ี 406/2561 ส่ัง ณ วันท่ี 5 
ตุลาคม 2561 
5.1.5(2) รายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2561 วันพุธท่ี 19  ธันวาคม 2561, ครั้งท่ี 2/2561 วันพุธท่ี 3 กุมภาพันธ์ 
2562, ครั้งท่ี 3/2561 วันศุกร์ท่ี 1 มีนาคม 2562 และครั้งท่ี 4 วันศุกร์ท่ี 8 มีนาคม 2562  
5.1.5(3) สุวรรณา จุ้ยทอง (2561) การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงภาพรายวิชาหลักการเรียนรู้ ท่ีมีต่อ
ความสามารถในการเรียนรู้ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์, วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีท่ี 
12 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม, 2561 : 232- 243. 
สุวรรณา จุ้ยทอง (2562), ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ รายวิชา
หลักการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี, วารสาร วไลยอลงกรณ์, ปีท่ี 9 ฉบับท่ี1 มกราคม-เมษายน 2562 : 31-46. 
5.1.5(4) หนังสือขอบคุณจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท่ี 704/2561 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 
 
 ข้อ 6.การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ 
สายสนับสนุน 
ผลการด าเนินงาน 
        คณะครุศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร มีนโยบายในการด าเนินการพัฒนาบุคลากรท้ัง
สายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการแผนการบริหารบุคลากร ท่ี 
303/2561  ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2561  และแต่งต้ังคณะกรรมการแผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน ท่ี 
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304/2561  ลงวันท่ี  25  กรกฎาคม 2561  (เอกสารหมายเลข 5.1.6(1)-(2))   
        โดยคณะกรรมการแผนการบริหารบุคลากร ได้จัดท าแผนการบริหารบุคลากร เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารงาน
ด้านบุคลากรของคณะครุศาสตร์  โดยอาศัยทิศทางจากแผนกลยุทธ์ และคู่มือประกันคุณภาพมาเป็นแนวทางในการ
จัดท าแผน  และคณะกรรมการแผนการบริหารบุคลากรได้น ากรอบเหล่าน้ัน มาท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนเพื่อก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน  และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 
10/2561  วันท่ี 24  ตุลาคม 2561  โดยสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการได้พัฒนาตนเองด้านการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ การศึกษาต่อ การท าเอกสารทางวิชาการ การพัฒนาทักษะด้านวิชาการ/วิชาชีพ  และสายสนับสนุนได้มีการ
พัฒนาตนเองในการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน การท าคู่มือปฏิบัติงาน  และการอบรมเพิ่มเติมความรู้ในสายงานของตนเอง  
(เอกสารหมายเลข 5.1.6(3) - 5.1.6(6)) 
        คณะครุศาสตร์ มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี โดยจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน  พร้อมท้ังมีผู้เช่ียวชาญในการแนะน าด้านการดูแลรักษาสุขภาพ (เอกสารหมายเลข 
5.1.6(7)) และมีการจัดสวัสดิการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรของคณะ  โดยมีประกาศเร่ือง สวัสดิการ
บุคลากรคณะครุศาสตร์ วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2554 (เอกสารหมายเลข 5.1.6(8))  

   คณะครุศาสตร์ มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะท่ีพัฒนา  มาใช้การ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยการรายงานผลการ
ฝึกอบรม สัมมนา เสนอต่อผู้บริหารให้ทราบ ตามแบบรายงานผลการฝึกอบรม สัมมนาดูงาน ปีงบประมาณ 2562 
(เอกสารหมายเลข 5.1.6(9)) 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.6(1) ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการแผนบริหารบุคลากร ท่ี 303/2561 ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 
5.1.6(2) ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ท่ี 304/2561  
ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 
5.1.6(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน   
5.1.6(4) แผนบริหารบุคลากร  
5.1.6(5) แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ  2562 
5.1.6(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 10/2561  วันท่ี 24 ตุลาคม 2561 
5.1.6(7) การให้บริการตรวจสุขภาพ ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน 
5.1.6(8) ประกาศเร่ือง สวัสดิการบุคลากรคณะครุศาสตร์  ประกาศ ณ วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2554 
5.1.6(9) แบบรายงานผลการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานของ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  ปีงบประมาณ 
2562 
 ข้อ 7.ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน 
     คณะครุศาสตร์ มีการก าหนดระบบและกลไกท่ีสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีมีการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหน่ึงของการบริหารงานคณะในการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ดังน้ี 
     1. คณะมีการด าเนินนโยบายและเปูาหมายการด าเนินงานการประกันคุณภาพท่ีสอดคล้องกับภารกิจของการ
บริหารคณะ ในการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ และมีการติดตามการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในครั้งท่ี  10/2561, ครั้งท่ี 1/2562, ครั้งท่ี 2/2562 
และครั้งท่ี 3/2562 
     2. คณะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ ท่ีมีบทบาทในการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ ซึ่งจะต้องมีการประชุมเพื่อน าเสนอความก้าวหน้า และให้ข้อเสนอแนะท้ังระดับหลักสูตรและ
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ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 
     3. คณะกรรมการประกันคุณภาพรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะใน
ประเด็นการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน และ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีข้ึน 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.7 (1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 10/2561 วันท่ี 24 ตุลาคม 2561, ครั้งท่ี 1/2562 
วันท่ี 16 มกราคม 2562, ครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2562 และ ครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 27 มีนาคม 2562 
5.1.7 (2) รายงานการประชุมงานประกันคุณภาพระดับคณะ ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 8 กรกฎาคม 2562, รายงานการ
ประชุมงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 22 เมษายน 2562, ครั้งท่ี 2 วันท่ี 21 พฤษภาคม 
2562 และครั้งท่ี 3 วันท่ี 12 มิถุนายน 2562 
5.1.7 (3) มีค าสั่งแต่งต้ังผู้ดูแลองค์ประกอบ และตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ค าสั่งเลขท่ี 
493/2561 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2561 และค าสั่งแต่งต้ังกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ค าสั่งท่ี 1060/2562 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2562 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
การบรรลเุป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 คะแนน บรรลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ระบบก ากับการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 
ผูก้ ากบัดแูลตัวบ่งชี ้: ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ ผู้จัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนนิงาน  

ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสด์ิ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดร.พิทักษ์  นิลนพคุณ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดร.พิมพ์ลักษณ์  มูลโพธิ ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผศ.ดร.สุธี  พรรณหาญ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดร.ดนุชา  สลีวงศ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดร.นิติกร  อ่อนโยน ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดร.กาญจนา  เวชบรรพต ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดร.วราภรณ์  วราธิพร ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
อาจารย์วิลินดา  พงศ์ธราธิก   ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
อาจารย์ศุภมัย  พรหมแก้ว ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
อาจารย์มณฑา  วิริยางกูร ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
อาจารย์ยุภาพร  นอกเมือง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
นางบุณยนุช  เทียบแสน 

โทรศพัท์ : 02-5293099 โทรศพัท์ : 02-5293099 
E-mail : education@vru.ac.th E-mail : education@vru.ac.th 
วงรอบในการจดัเก็บขอ้มูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 
 

ผลการด าเนนิงาน 
  ข้อ 1.มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
      คณะครุศาสตร์มีระบบกลไกการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบได้ด าเนินการ
ดังนี้ 
              1. มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมให้อาจารย์และบุคคลากรทราบถึงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจเกณฑ์ (EdPEx)  เมื่อวันท่ี 22 – 23 
พ.ย. 61 (( 5.2.1 (1))   
               2. คณะครุศาสตร์จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา  2561  (( 5.2.1 (2))   
เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร   
               3. คณะครุศาสตร์ ด าเนินการจัดท าค าสั่งก ากับควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและการประเมินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบและวางกรอบเวลา (( 5.2.1 (3))    
               4. คณะครุศาสตร์มีการก าหนดผู้ดูแลองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ ได้ด าเนินการรายงานความก้าวหน้าให้คณะกรรมการประกันคุณภาพและกรรมการบริหารคณะได้รับทราบ
(( 5.2.1 (4))   
              5. คณะครุศาสตร์มีการก าหนดให้ผู้ดูแลองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพหลักสูตร  ก าหนดค่า
เปูาหมายของการประกันคุณภาพ และรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพในรอบ 6  เดือน  และรอบ 12 เดือน 
(( 5.2.1 (5)), (( 5.2.1 (6)) 
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เอกสารหลักฐาน 
5.2.1(1) ค าสั่งมหาวิทยาลัย ท่ี 2807/2561 เรื่องให้อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
5.2.1(2) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา  2561   
5.2.1(3) ค าสั่งคณะครุศาสตร์ ท่ี  493/2561  ค าสั่งแต่งต้ังผู้ดูแลองค์ประกอบ และตัวบ่งช้ี การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ระดับคณะ   คณะครุศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2561 
5.2.1(4) ค าสั่งคณะครุศาสตร์ ท่ี 1060/ 2562  ค าสั่งแต่งต้ังผู้ดูแลองค์ประกอบ และตัวบ่งช้ี การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  คณะครุศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2561 
5.2.1(5) รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 2/2562  วันท่ี 14  กุมภาพันธ์  2562 
5.2.1(6) รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 7/2562  วันท่ี 18  กรกฎาคม  2562 
 ข้อ 2.มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
             คณะครุศาสตร์  ได้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับติดตาม การด าเนินงาน  ให้เป็นไปตามระบบ  
และรายงานผลการติดตามในทุกภาคการศึกษา  ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนในระดับหลักสูตร  เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานของแต่ละหลักสูตรให้ได้รับทราบ  และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน   
             การประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร ในรอบ 6 เดือน มีผลคะแนนประเมินระดับหลักสูตร  3.3 คะแนน  
ซึ่งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับ คณะจะด าเนินการสรุป  และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ในระดับคณะต่อไป ในรอบ 6  เดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะและ
แนวทางการพัฒนาในระดับคณะต่อไป  (5.2.2(1) -  5.2.2(2))    
เอกสารหลักฐาน 
5.2.2 (1) ค าสั่งคณะครุศาสตร์ ท่ี  493/2561  ค าสั่งแต่งต้ังผู้ดูแลองค์ประกอบ และตัวบ่งช้ี การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ระดับคณะคณะครุศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2561  
5.2.2 (2) ค าสั่งคณะครุศาสตร์ ท่ี 1060/ 2562  ค าสั่งแต่งต้ังผู้ดูแลองค์ประกอบ และตัวบ่งช้ี การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  คณะครุศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2561 
 ข้อ 3.มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
      คณะครุศาสตร์ได้มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   และได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การด าเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพของแต่ละหลักสูตร   ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงานระบบพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะครุศาสตร์ได้มีส่วน
ร่วม  เพื่อใหม้ีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอ 5.2.3(1) -5.2.3(3) ดังน้ี 

1. องค์ประกอบที่1   ด้านก ากับมาตรฐาน 
คณะครุศาสตร์ได้มีการประชุม  เพื่อก าหนดและกับมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง  โดยในปีการศึกษา  2561   

คณะครุศาสตร์ได้สนับสนุนทุกหลักสูตร  ในการจัดหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ครบตามจ านวนเกณฑ์ท่ีก าหนด โดย   
หลักสูตรภาษาจีน  ได้ประกาศรับสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์  คือ   

อาจารย์หลักสตูรภาษาจีน  Miss Shuying  Cai  สัญชาติจีน  เป็นอาจารย์สอนภาษาจีน สังกัดคณะครุ
ศาสตร์ เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2561 ค าสั่งท่ี 2344/2561 และอาจารย์ Miss Yuhui Guo  สัญชาติจีน เป็นอาจารย์
สอนภาษาจีน สังกัดคณะครุศาสตร์ เมื่อวันท่ี 23สิงหาคม 2561 ค าสั่งท่ี 2071 /2561 
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หลักสตูรคณะครศุาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสตูรภาษาอังกฤษ)  Mrs.Vanny  Maria  

Agustina  Tiwow   สัญชาติอินโดนีเซีย แต่งต้ังเป็นอาจารย์ เมื่อวันท่ี 4  ตุลาคม  2561 ค าสั่งท่ี 2453/2561  บรรจุ
และแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ    

หลักสตูรคณะครศุาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มจี านวน 2 ท่าน คอื  อาจารย์ พนูพชร  ทศันะ  และ
อาจารย์ภัทรพรรณ  พรหมเดช 

อีกท้ังผลักดันโครงการผลิตครูคุณภาพในการเข้าร่วมประชุมจัดท าหลักสูตรกลาง 4 ปี อิงสมรรถนะ คณะครุ
ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในวันท่ี 12 -16 พฤศจิกายน  และ วันท่ี 24 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
สวนสุนันทา  

2. องค์ประกอบที่ 2   ด้านบัณฑิต 
คณะครุศาสตร์ได้ ควบคุมให้แต่ละหลักสูตรให้ความส าคัญต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยสนับสนุนให้ด าเนินโครงการสนับสนุนคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (รับน้องใหม่) ราชฟฤกษ์ช่อใหม่ ปีการศึกษา 2562 
และโครงการอื่นๆตามหลักสูตรและสาขาวิชาซึ่งเป็นไปตามแผนการด าเนินงานของฝุายกิจการนักศึกษาของคณะ 
ครุศาสตร์  ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี 

ตารางกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 

โครงการ 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสาร 
การใช้
เทคโนโลยี 

กิจกรรมไหว้ครูคณะครุศาสตร์ 2560      
กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ      
กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาครุศาสตร์      
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ลอยกระทง”      
กิจกรรมปฐมนิเทศ “รับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่”      

องค์ประกอบที่ 3   ด้านนักศึกษา (อ้างอิงเอกสารตามองค์ประกอบของฝ่ายกิจการนักศึกษา ตัวบ่งชี้) 
           คณะครุศาสตร์ได้ ด าเนินโครงการ เสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม ความรู้ทักษะ วิชาชีพให้แก่นักศึกษา  
โดยค านึงถึงผลท่ีเกิดกับนักศึกษา คือ 

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันท่ี  14  สิงหาคม 2561 
           2. มีการสนับสนุนทุนวิจัยการเผยแพร่ ทุนละ 2,500 บาท  ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต   นางปรีดาภรณ์   
ดวงใจดี นักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต  ได้รับการตีพิมพ์วารสารการวัดผลการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีท่ี 35 ฉบับ 98 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561  
           3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้จัดท าโครงการ การพัฒนาทักษะการสอน  สังเกตการณ์
สอน  และการออกฝึกประสบการณ์แลกเปลี่ยนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ  ให้กับนักศึกษา ช้ันปี
ท่ี 4  จ านวน 23   คน  เพื่อให้นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์การเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษใน
ต่างประเทศ ผ่านการด าเนินงานภายใต้ โครงการ  Pre-service  student  teacher (SEA –Teacher)  ในระหว่างวันท่ี  5 
มกราคม  2562  ถึงวันท่ี 15  กุมภาพันธ์  2562  ณ  ประเทศอินโดนีเซีย  เวียดนาม และประเทศฟิลิปปินส์  

องค์ประกอบที่4   ด้านอาจารย์ 
ด้านอาจารย์ คณะครุศาสตร์   มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพอาจารย์   โดยได้จัดสรร

งบประมาณให้อาจารย์เข้ารับการอบรมท้ังภายในและภายนอก  เช่น 
ภายนอก 

           สนับสนุนให้ อาจารย์คันธรส ภาผล  ไปราชการโครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับ
ปฐมวัย รุ่น 10 คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ หลักสูตร ทัศนะนานาชาติสู่ห้องเรียนปฐมวัย ระหว่างวันท่ี 14 – 
15,21 กรกฎาคม 2561  และวันท่ี 7 กันยายน 2561 ณ  ห้องแก้วนนทรี  ช้ัน 2 อาคารวิทยบริการ 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และวันท่ี 5 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนนานาชาติเซนแอนดรูส์  
 
          สนับสนุนให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสด์ิ ไปราชการ วันท่ี 5-7 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม
พลูแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น ในงานการประชุมวิชาการน าเสนองานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ตามค าสั่งท่ี 479/2561  
         สนับสนุนให้ อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์  โอทกานนท์ และอาจารย์ศัสยมน สังเว ไปราชการเรื่องการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ตามพระราโชบายด้านการศึกษาของ รัชกาลท่ี 10  ซึ่งเป็น
คณะกรรมการลงพื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้บริหารเขตพื้นท่ี และผู้บริหารโรงเรียน จังหวัดสระแก้ว  วันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2561 ตามค าสั่งท่ี 469/2561 
           สนับสนุนให้ อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง  อาจารย์สายนภา  วงศ์วิศาล และอาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง 
ไปราชการ ท่ี สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาภาษาตะวันออก บรรยายพิเศษ เรื่อง  IT 
Technology in China  วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 ตามค าสั่งท่ี 469/2561 
           สนับสนุนให้ อาจารย์ ดร.ประพรรธน์  พละชีวะ ไปราชการท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาสื่อเสมือนจริงสามมิติเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส าหรับเด็กประถมศึกษา ในวันท่ี 
8 ตุลาคม 2561  ตามค าสั่งท่ี 397/2561     
            สนับสนุนให้ อาจารย์กนกวรรณ ปานสุขสาร และอาจารย์เกียรติศักด์ิ  รักษาพล ไปราชการท่ีโรงเรียน
นานาชาติสยามสิงค์โปร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ 
ในกิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษาสองภาษาหรือหลักสูตร
นานาชาติ(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป) หลักสูตรภาษาอังกฤษ อีกท้ังได้น านักศึกษา จ านวน 10 คนเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระยะที่ 1 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน  2561 ตามค าสั่งท่ี 447/2561     
            สนับสนุนให้ อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ไปราชการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ี
ยังยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัทปิโก(ไทยแลนด์) จ ากัด ได้จัดให้มีการประชุม นักครุศึกษา
กับการพัฒนาการศึกษาไทย : บทบาทและหน้าท่ีท่ีต้องทบทวน ในวันศุกร์ท่ี 5 ตุลาคม 2561  NAPLAB ถนนบรรทัด
ทอง  และFinnish Teacher  Education  Forum : บทเรียนจากฟินแลนด์ ตามค าสั่งท่ี 396/2561  
            สนับสนุนให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร  เบ้าเงิน  เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายคณาจารย์สาขาการ
บริหารการศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการผลิตบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา 
ในวันท่ี 5 ตุลาคม 2561  ณ  โรงแรมเอสดี  อเวนิว  กรุงเทพมหานคร ตามค าสั่งท่ี 395/2561  
             สนับสนุนให้ ดร.ดนุชา  สลีวงศ์  ไปราชการของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  จัดประชุมวิชาการ  ภายใต้แนวคิด เรื่อง  ประเทศไทยก้าวไกล  
ด้วยงานวิจัยใช้ได้จริง ในวันท่ี 25 กันยายน 2561  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ  กรุงเทพมหานคร ตามค าสั่งท่ี 
387/2561 
             สนับสนุนให้ อาจารย์ พัชรินทร์  เศรษฐีชัยชนะ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปี 2561 เรื่อง การสร้างชุดการเรียนรู้  เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ  โดยใช้โปรแกรมเราขาคณิต
พลวัต  ตามปรกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 (วช.61) ตามค าสั่งท่ี 495/2561     
            สนับสนุนให้ อาจารย์ ดร.ศักด์ิ สุวรรณฉาย ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย เรื่องการศึกษาสมรรถนะของสะเต็ม
ศึกษาท่ีเหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้โครงการสร้าง
ท้องฟูาจ าลองขนาดเล็ก  
           องค์ประกอบที่ 5   ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 
           คณะครุศาสตร์ให้ความส าคัญของการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ห้องประเมิน
ผู้เรียนให้ผลเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน โดยมีการด าเนินงานดังน้ี    
           1. คณะกรรมการวิชาการคณะ มีการพิจารณากลั่นกรองอาจารย์พิเศษเพื่ อเป็นอาจารย์ผู้สอนของ
มหาวิทยาลัย โดยสาขาวิชาเสนอช่ืออาจารย์พิเศษ ผ่านการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และเสนอต่อการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ เพื่อให้เห็นชอบอนุมัติอาจารย์พิเศษเพื่อท าการสอนนักศึกษาเต็มเวลา จันทร์ถึง – ศุกร์ ใน
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ภาคการศึกษา 2/2561  
 
           2. คณะครุศาสตร์มีการก ากับติดตามในการสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท่ีมีคุณวุฒตรงตามคุณสมบัติ
ของมาตรฐานการศึกษา 2548   
           3. คณะครุศาสตร์มีการจัดอบรมให้กับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 และปีท่ี 5  ก่อนการออกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ซึ่ง แต่ละช้ันปีท่ี 4 , 5 คณะได้จัดปฐมนิเทศ  จัดสัมมนากลางภาค และจัดปัจฉิมนิเทศ ทุกครั้ง เพื่อเติม
เต็มให้นักศึกษาวิชาชีพครู  
           4. สาขาคณิตศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและประยุกต์ใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสอนและได้ฝึก
ประสบการณ์จริงในต่างประเทศตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ ระหว่างวันท่ี 14 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย  
           5. คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินโครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน
ต่างประเทศ ในกิจกรรมสนับสนุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานในประเทศอาเซียน (SEA TEACHER) รุ่นท่ี 7 – 8 และ
จะด าเนินกิจกรรม ในระหว่าง 7 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2562 จึงได้มีการแต่งต้ังอาจารย์นิเทศการสอนนักศึกษา 
คือสาขาคณิตศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาการศึกษาปฐมวัย 
สาขาวิชาการประถมศึกษา ในค าสั่ง ท่ี 490/2561  
            องคป์ระกอบที่ 6  ด้านสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 
             คณะครุศาสตร์สนับสนุนปัจจัยท่ีส าคัญ  สิ่งสนับสนุนกาเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
พัฒนาด้านการปรับภูมิทัศน์ เช่น   ห้องอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ชุด   ประกอบด้วย 3 ห้องเรียน คือห้อง 7303, 
7304 และห้อง 6302  โดยใช้งบประมาณ  จ านวน  1,454,451 บาท    (รายงานการประชุมคระกรรมการบริหาร
คณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 1/2562)  
เอกสารหลักฐาน 
5.2.3 (1)  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร์   
5.2.3 (2) ค าส่ัง เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานระบบพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่  
5.2.3 (3) รายงานผลการด าเนินงานระบบพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
5.2.3 (4) อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง  แต่งต้ังเป็นอาจารย์ เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 ค าสั่งท่ี 1863/2560  
บรรจุและแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ    
5.2.3 (5) Miss Shuying  Cai  สัญชาติจีน  เป็นอาจารย์สอนภาษาจีน สังกัดคณะครุศาสตร์ เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 
2561 ค าสั่งท่ี 2344/2561 
5.2.3 (6) Miss Yuhui Guo  สัญชาติจีน เป็นอาจารย์สอนภาษาจีน สังกัดคณะครุศาสตร์ เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 
2561 ค าสั่งท่ี 2071 /2561 
5.2.3 (7 ) Mrs.Vanny  Maria  Agustina  Tiwow   สัญชาติอินโดนีเซีย แต่งต้ังเป็นอาจารย์ เมื่อวันท่ี 4  ตุลาคม  
2561 ค าสั่งท่ี 2453/2561  บรรจุและแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ    
5.2.3 (8) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มีจ านวน 2 ท่าน คือ  อาจารย์พูนพชร  ทัศนะ  และอาจารย์ภัทรพรรณ  พรหมเดช
บรรจุและแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ    
5.2.3 (9) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้จัดท าโครงการ การพัฒนาทักษะการสอน  
สังเกตการณ์สอน  และการออกฝึกประสบการณ์แลกเปลี่ยนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ  
ให้กับนักศึกษา ช้ันปีท่ี 4  จ านวน 23  คน  เพื่อให้นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์การเรียนการสอน โดย
ใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ผ่านการด าเนินงานภายใต้ โครงการ  Pre-service  student  teacher (SEA –
Teacher)  ในระหว่างวันท่ี  5 มกราคม  2562  ถึงวันท่ี 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 ระหว่างวันท่ี 14 – 
15,21 กรกฎาคม 2561  และวันท่ี 7 กันยายน 2561 ณ  ห้องแก้วนนทรี  ช้ัน 2 อาคารวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และวันท่ี 5 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนนานาชาติเซนแอนดรูส์  
5.2.3 (11) สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านการปรับภูมิทัศน์ เช่น   ห้องปฏิบัติการเรียน ห้องอิเล็กทรอนิก  
ห้องเรียนปกติ จ ารนวน 1 ชุด   ประกอบด้วย 3 ห้องเรียน โดยใช้งบประมาณ  จ านวน  1,454,451 บาท  บาท    
(รายงานการประชุมคระกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 1/2562)  
 ข้อ 4.มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
ผลการด าเนินงาน 
        คณะครุศาสตร์มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตรและรายงานการประเมินให้คณะ
กรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา  โดยในปีการศึกษา 2561  มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา  
และประเมินคุณภาพหลักสูตร  ในรอบ  6 เดือน มีผลคะแนนประเมิน หลักสูตร 3.3  คะแนน   ระดับคุณภาพ ดี   
        โดยพิจารณาจากการรายงานผลค่าคะแนนของรอบ 6 เดือน ซึ่งมีประเด็นข้อเสนอแนะดังน้ี  หลักสูตรเคมีและ
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป หลักสูตรภาษาอังกฤษ  หลักสูตรวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรภาษาจีน  
หลักสูตรภาษาไทย  และหลักสูตรบริหารการศึกษา  หลักสูตรและการสอน  ต้องด าเนินการจัดท าสมอ. 08     
เอกสารหลักฐาน 
5.2.4(1) การรายงานสรุปผลของคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร (รายงาน มคอ 7 ระดับหลักสูตร รอบ 6  
เดือน) 
 ข้อ 5.น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ   ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงาน 
          เนื่องจากปีการศึกษา 2560 มีหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และ
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ได้ขอปิดหลักสูตรไป เนื่องจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2548  อีกท้ังเนื้อหาในรายวิชาไม่ทันสมัยแล้ว  
หลักสูตรจึงได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ ช่ือหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเพื่อ
นวัตกรรมการจัดการศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเพื่อนวัตกรรมการ
จัดการศึกษา  ซึ่งมีความสอดคล้อง และตรงกับบริบท  และเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558   
           จึงท าให้ผลการประเมินหลักสูตร ของคณะครุศาสตร์ ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน  
เอกสารหลักฐาน 
5.2.5(1) รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 
 ข้อ 6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน  
     คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการรวบรวมรายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน จ านวน 14 
หลักสูตร และ รอบ 12 เดือน จ านวน 14 หลักสูตร 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.6(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ 

http://grad.vru.ac.th/meeting_board/Meeting%2012-2561/4.5.1/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%9B.%E0%B9%82%E0%B8%97.pdf
http://grad.vru.ac.th/meeting_board/Meeting%2012-2561/4.5.1/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%9B.%E0%B9%82%E0%B8%97.pdf
http://grad.vru.ac.th/meeting_board/Meeting%2012-2561/4.5.2/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%9B.%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81.pdf
http://grad.vru.ac.th/meeting_board/Meeting%2012-2561/4.5.2/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%9B.%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81.pdf
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
การบรรลเุป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน บรรลุ 
 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 

คณะครุศาสตร์มีการะบวนการก ากับติดตาม การปรับปรุง
หลักสูตร จาก 5 ปี  เป็นหลักสูตร 4 ปี ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐาน 2558 และหลักสูตรกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน 
คณะครศุาสตร์    ปีการศกึษา 2561 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จากผลการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์  เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามท่ี สกอ. ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 
2561 ผลการประเมินคุณภพการศึกษาสรุปได้ดังน้ี 

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองคป์ระกอบคณุภาพ ระดบัคณะ 
  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

ค่าเฉลี่ย 
3.51 

 
48.06 = 3.43 คะแนน 

ไม่บรรล ุ 3.43 คะแนน 

14 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์
ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
30 

 
31 X100 = 50 % 

บรรล ุ 5.00 คะแนน 

62 
ตัวบ่งชี้ที่  1.3 อาจารย์
ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
42.15 

 
20 X100 = 32.26 % 

ไม่บรรล ุ 2.69 คะแนน 

62 
ตัวบ่งชี้ที่  1.4 จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 
≥10 

 
-14.77 X100 = -49.25 % 

บรรล ุ 5.00 คะแนน 

30 
ตัวบ่งชี้ที่  1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ 6 ข้อ  บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ 6 ข้อ บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
เฉลี่ยรวม  

4.35 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 วิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

6 ข้อ 
 

6 ข้อ  
 

บรรล ุ
 

5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสร้างสรรค ์

สังคมฯ 
22,550  
 

1,399,571  
23,721.54 บาท/

คน 

 
 
 

ไม่บรรล ุ
 
 
 

 
 
 

4.74 คะแนน 
59 

 

 

 

 

= 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

สังคม
18.40% 
วิทย์ฯ
27.60% 
วิทย์
สุขภาพ
27.60% 

 
 
 

32.20 X 100 = 51.94 % 

 
 

บรรล ุ

 
 

5.00 คะแนน 

62 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 วิจัย 
เฉลี่ยรวม 

4.91 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

6 ข้อ 6 ข้อ บรรล ุ
5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 ข้อ บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหาร
ของคณะเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์
ของคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

6 ข้อ 6 ข้อ บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 
สรุปคะแนนรวม 4.68 
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ตาราง 2 วิเคราะหค์ณุภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ 

องคป์ระกอบ 
ตัว
บ่งชี ้

คะแนนประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 6 4.23 5.00 3.43 4.35 ระดับคุณภาพดี 
องค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 3 5.00 4.74 5.00 4.91 ระดับคุณภาพดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 1 - 5.00  5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 - 5.00  5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 2 - 5.00  5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

รวม 13 4.36 5.00 4.22 4.68 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
ผลการประเมิน  ด ี ดี

มาก 
ด ี  

 
ผลการประเมิน  
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเรง่ด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 


