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รายงานผลการด าเนนนนงานปรจำ าป  ปรจำ าป งบปรจมาณ พ.ศ. 2561 
(1 ตุลาคม 2560 – 30 กนัยายน 2561) 

 
 

หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ 
 
 ผลการด าเนนนนงานตามอัตลักษณ์ของมหาวนทยาลัย  

  ใฝุดี : ตามแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ หมายถึง มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ และมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์มีโครงการและกิจกรรม เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความใฝุดี เช่น 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและภาพเคลื่อนไหวเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี  โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาเป็นครูมืออาชีพ โครงการและกิจกรรมดังกล่าวช่วยพัฒนาให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ มีความเสียสละ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
  ใฝุรู้ : ตามแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ หมายถึง ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ตลอดเวลา ให้
เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในศาสตร์วิชา และมีไหวพริบปฏิภาณทันต่อการเปลี่ยนแปลง คณะครุศาสตร์มีโครงการ
และกิจกรรม เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความใฝุรู้ เช่น กิจกรรมนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย : การสอนแบบ
โครงการ กิจกรรมงานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ คอมพิวเตอร์ส าหรับครูปฐมวัย โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรมผู้น าแอโรบิคขั้นพ้ืนฐาน โครงการและกิจกรรมดังกล่าวช่วย
พัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามศาสตร์ของตนและมีความรู้พ้ืนฐานเพ่ือการปฏิบัติงานทั่วไป 

 สู้งาน : ตามแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ หมายถึง มีความขยัน อดทน และมีทักษะการ
ท างานเป็นทีม คณะครุศาสตร์มีโครงการและกิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสู้งานเช่น กิจกรรมค่าย
อาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ กิจกรรมอบรมผู้ตัดสินกีฬา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
English Camp โครงการและกิจกรรมดังกล่าวช่วยพัฒนาให้นักศึกษา มีความอดทน เข้มแข็ง สามารถ
ท างานเป็นทีม และมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
 
 ผลการด าเนนนนงานตามเนอกลักษณ์ของมหาวนทยาลัย 
  ครูพันธุ์บึง : ................-............................................................................. .............................. 
......................................................................................................................................................................... 

  มวยไทยศึกษา : .............-........................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................  
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 ผลการด าเนนนนงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวนทยาลัย 

• ยุทธศาสตร์ที ่1 : พัฒนาท้องถน่น 

 1.1 พัฒนาท้องถิ่น 
  - ด้านเศรษฐกิจ 
  - ด้านสังคม 
  - ด้านสิ่งแวดล้อม 
 1.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
 1.3 อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
  โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางภาษาสู่การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 
ผู้เข้าร่วมโครงการคือ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษจ านวน 60 คนและชาวต่างชาติอาสาสมัครจ านวน 20 
คน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมฉัตรฟูา อาคารศูนย์ภาษา ผลการด าเนินงาน
คือ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 
   
 กิจกรรมท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูปเนื่องในงานเกษียณอายุราชการของ อ.ดร. นิมิตร มั่งมี
ทรัพย์ และ ผศ สุรางค์ มันยานนท์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  คณะครุศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการคือ
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ รวมถึงผู้บริหารและคณาจารย์คณะอ่ืนๆ จ านวน 60 คน ในวันที่ 
26 กันยายน 2561 ผลการด าเนินงานอาจารย์ในคณะได้ร่วมท าบุญและแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์ผู้
เกษียณอายุราชการ เกิดความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันภายในคณะ 
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 โครงการ ร้อยรัก สามัคคี น้อมสดุดี พระราชินีสิริกิติ์  ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ฉัตรฟูา อาคารศูนย์ภาษาชั้น 4 ผู้เข้าร่วมโครงการคือ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลทานตะวันและผู้ปกครอง
จ านวน 250 คน ผลการด าเนินการคือ นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อมารดาสร้างความรักและความ
ผูกพันธ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
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 1.4 พัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมาร์ในเขตอ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  
 1.5 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
  โครงการพัฒนาครูโรงเรียนโครงการพระราชด าริฯ 

 กิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนโปุงกระทิงบน อ.สวนผึ้ง จ.
ราชบุรี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ผู้เข้าร่วมโครงการคือ ครูและนักเรียนจ านวน 250 คน ผลการ
ด าเนินงาน ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย เพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน 
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กิจกรรมที่ 2 แก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.

ราชบุรี วันที่ 3,13 มิถุนายน 2561 ผู้เข้าร่วมโครงการคือ ครูจ านวน 15 คน ผลการด าเนินงานคือ ผู้สอนมี
ทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระภาษาไทยเพ่ือฝึกให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกและเขียนได้ 
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 กิจกรรมที่ 3 อบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้และค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อ.สวนผึ้ง 

จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 220 คน ผลการด าเนินการคือ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างเสริมทักษะและ
แผนการด าเนินชีวิต 
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• ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลนตแลจพัฒนาครู 
 

 2.1 โรงเรียนในพ้ืนที่ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 
 

ล าดับที่ โครงการ โรงเรียน ผลการด าเนินงาน 
1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนใน

ท้องถิ่นผ่านโครงการสถาบันอุดมศึกษาพ่ี
เลี้ยงของกระทรวงศึกษาธิการ  
      

โรงเรียนอนุบาลด าเนิน
สะดวก 

ผู้บริหารและครูในโรงเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการ PLC เพ่ิมข้ึน 
และสามารถน าลงไปใช้ได้จริง 
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2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนใน
ท้องถิ่นผ่านโครงการสถาบันอุดมศึกษาพ่ี
เลี้ยงของกระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนวัดมาบแค ผู้บริหารและครูในโรงเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการ PLC และ 
Activeเพ่ิมข้ึน และ สามารถ
พัฒนาสู่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง 

3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนใน
ท้องถิ่นผ่านโครงการสถาบันอุดมศึกษาพ่ี
เลี้ยงของกระทรวงศึกษาธิการ  
      
  

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 
(บ้านหนองเกตุ) 

โรงเรียนสามารถน าผลลัพธ์ที่
ได้มาทบทวนปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนารูปแบบให้มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนใน
ท้องถิ่นผ่านโครงการสถาบันอุดมศึกษาพ่ี
เลี้ยงของกระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม โรงเรียนสร้างเครือข่ายได้ด้วย
ตนเองและสามารถใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีช่วยเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้ 

5 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนใน
ท้องถิ่นผ่านโครงการสถาบันอุดมศึกษาพ่ี
เลี้ยงของกระทรวงศึกษาธิการ  
      
  

โรงเรียนบ้างหนองปรือ โรงเรียนสามารถน าผลลัพธ์ที่
ได้มาทบทวนปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนารูปแบบให้มีความ
หลากหลายมากยิ่งข้ึน 

6 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนใน
ท้องถิ่นผ่านโครงการสถาบันอุดมศึกษาพ่ี
เลี้ยงของกระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนวัดหุบกระทิง "โรงเรียน 
1) โรงเรียนเครือข่ายรับทราบ
แนวทางการด าเนินกิจกรรม
คลินิกรักษ์อ่านเขียน 
ครู 
1) ได้แลกเปลี่ยนทราบ
แนวทางในการสร้างวัตกรรม
แก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้  และอ่านไม่
คล่องเขียนไม่คล่อง 
2) ทราบแนวทางการใช้
นวั ตกรรมและการด า เนิ น
กิจกรรมคลินิกรักษ์อ่านเขียน
ให้กับโรงเรียนเครือข่าย 
3) ได้รับนวัตกรรมแบบฝึกเพ่ือ
แก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้  และอ่านไม่
คล่องเขียนไม่คล่อง 
นักเรียน 
1) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

7 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนใน
ท้องถิ่นผ่านโครงการสถาบันอุดมศึกษาพ่ี
เลี้ยงของกระทรวงศึกษาธิการ  
      
  

โรงเรียนบ้านเขาถ้ า 

8 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนใน
ท้องถิ่นผ่านโครงการสถาบันอุดมศึกษาพ่ี
เลี้ยงของกระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 

9 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนใน
ท้องถิ่นผ่านโครงการสถาบันอุดมศึกษาพ่ี
เลี้ยงของกระทรวงศึกษาธิการ  
      
  

โรงเรียนบ้านอ่างหิน 

10 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนใน
ท้องถิ่นผ่านโครงการสถาบันอุดมศึกษาพ่ี
เลี้ยงของกระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล 

11 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนใน โรงเรียนเทศบาล 3 
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ท้องถิ่นผ่านโครงการสถาบันอุดมศึกษาพ่ี
เลี้ยงของกระทรวงศึกษาธิการ  
      
  

(เทศบาลสงเคราะห์) ได้รับการประเมินและติดตาม
ความส าเร็จหลังจากใช้ชุดแบบ
ฝึกคลินิกรักษ์อ่านเขียน 
มหาวิทยาลัย 
1) ผู้รับผิดชอบโครงการ
รับทราบผลส ารวจกลุ่มผู้เรียน
ว่ามีปัญหาด้านการอ่านไม่ออก
เขียนไม่ ได้หรื อการ อ่านไม่
คล่องเขียนไม่คล่อง ด้วย”แบบ
คัดกรองการส ารวจนักเรียน” 
2) ผู้รับผิดชอบโครงการ
รับทราบแนวทางในการสร้าง
นวัตกรรมแก้ไขปัญหานักเรียน
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และ
อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง 
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงและโรงเรียน
เครื อข่ ายทั้ ง  5 โ รง เรี ยนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
    

12 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนใน
ท้องถิ่นผ่านโครงการสถาบันอุดมศึกษาพ่ี
เลี้ยงของกระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คร ู
1) ได้รับการพัฒนาทักษะ และ
แนวทางในการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตาม
แนวทาง Active learning 
2) ได้รับการพัฒนาทักษะ และ
แนวทางในการพัฒนาและการ
ใช้ สื่ อประกอบการจั ดการ
เรียนรู้ที่ใช้ในการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  ตามแนวทาง 
Active learning 
3) ได้รับการพัฒนาด้านทักษะ
ก า ร เ รี ย น รู้ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ 
วิทยาศาสตร์  ตามแนวทาง 
Active learning 
นักเรียน 
1) ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตาม
แนวทาง Active learning 

13 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนใน
ท้องถิ่นผ่านโครงการสถาบันอุดมศึกษาพ่ี
เลี้ยงของกระทรวงศึกษาธิการ  
      
  

โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
หมู่บ้านจอมบึง 

14 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนใน
ท้องถิ่นผ่านโครงการสถาบันอุดมศึกษาพ่ี
เลี้ยงของกระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนด่านทับตะโก
ราษฎร์อุปถัมภ์ 

15 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนใน
ท้องถิ่นผ่านโครงการสถาบันอุดมศึกษาพ่ี
เลี้ยงของกระทรวงศึกษาธิการ  
      
  

โรงเรียนบ้านคาวิทยา 

16 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนใน
ท้องถิ่นผ่านโครงการสถาบันอุดมศึกษาพ่ี
เลี้ยงของกระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนวัดน้ าพุ 
ส านักงานสลากกับแบ่ง
สงเคราะห์ 54 

17 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนใน โรงเรียนหนองตากยาตั่ง
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ท้องถิ่นผ่านโครงการสถาบันอุดมศึกษาพ่ี
เลี้ยงของกระทรวงศึกษาธิการ  
      
  

วิริยะราษฎร์บ ารุง นักศึกษา 
1) ได้รับการฝึกทักษะในการ
จัดการ เ รี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  ตามแนวทาง 
Active learning 
2) ได้รับการพัฒนาทักษะใน
กา ร พั ฒนา และกา ร ใ ช้ สื่ อ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
ในการพัฒนาทักษะการจัดการ
เ รี ย น รู้ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ 
วิทยาศาสตร์  ตามแนวทาง 
Active learning 

18 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนใน
ท้องถิ่นผ่านโครงการสถาบันอุดมศึกษาพ่ี
เลี้ยงของกระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนโรตารี ่1 บ้านพุ
น้ าร้อน 

19 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนใน
ท้องถิ่นผ่านโครงการสถาบันอุดมศึกษาพ่ี
เลี้ยงของกระทรวงศึกษาธิการ  
      
  

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 

20 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนใน
ท้องถิ่นผ่านโครงการสถาบันอุดมศึกษาพ่ี
เลี้ยงของกระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 
(เจริญธรรมวิทยา) 

21 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนใน
ท้องถิ่นผ่านโครงการสถาบันอุดมศึกษาพ่ี
เลี้ยงของกระทรวงศึกษาธิการ  
      
  

วัดหุบกระทิง 1. ได้นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ
อ่านและเขียนให้ดีขึ้น 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ ในการ อ่ านและ
เขียนที่สูงขึ้น 

22 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนใน
ท้องถิ่นผ่านโครงการสถาบันอุดมศึกษาพ่ี
เลี้ยงของกระทรวงศึกษาธิการ 

บ้านเขาถ้ า 

23 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนใน
ท้องถิ่นผ่านโครงการสถาบันอุดมศึกษาพ่ี
เลี้ยงของกระทรวงศึกษาธิการ  
      
  

บ้านบ่อตะคร้อ 

24 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนใน
ท้องถิ่นผ่านโครงการสถาบันอุดมศึกษาพ่ี
เลี้ยงของกระทรวงศึกษาธิการ 

บ้านอ่างหิน 

25 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนใน
ท้องถิ่นผ่านโครงการสถาบันอุดมศึกษาพ่ี
เลี้ยงของกระทรวงศึกษาธิการ 

บ้านหนองสีนวล 
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2.2 บัณฑิตวิชาชีพครูที่สอบผ่านมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 

 

ล าดับที่ 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
สาขาวิชา จ านวน สาขาวิชา จ านวน สาขาวิชา จ านวน 

1  -  - - - 
2       
3       

 2.3 บัณฑิตวิชาชีพครู ที่สอบข้ึนบัญชีต าแหน่งครูผู้ช่วยได้ 

 

ล าดับที่ 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

สาขาทีส่อบบรรจุได้ จ านวน สาขาที่สอบบรรจุได้ จ านวน สาขาที่สอบบรรจุได้ จ านวน 
1 การศึกษาปฐมวัย 6 การศึกษาปฐมวัย 17 การศึกษาปฐมวัย 34 
2 ภาษาอังกฤษ 15 ภาษาอังกฤษ 26 ภาษาอังกฤษ 73 
3 พลศึกษา - พลศึกษา 2 พลศึกษา 10 
4 เทคโนโลยีการศึกษาฯ 1 เทคโนโลยีการศึกษาฯ 3 เทคโนโลยีการศึกษาฯ 5 
5 การประถมศึกษา 3 การประถมศึกษา 5 การประถมศึกษา 14 
6 คอมพิวเตอร์ศึกษา 2 คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 คอมพิวเตอร์ศึกษา 12 
7 คณิตศาสตร์ 29 คณิตศาสตร์ 34 คณิตศาสตร์ 107 
8 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 20 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 18 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 52 
9 ฟิสิกส์ - ฟิสิกส์ - ฟิสิกส์ 4 
10 ชีววิทยา - ชีววิทยา 5 ชีววิทยา 14 
11 ภาษาไทย 27 ภาษาไทย 48 ภาษาไทย 99 
12 สังคมศึกษา 23 สังคมศึกษา 23 สังคมศึกษา 73 
13 ศิลปศึกษา 6 ศิลปศึกษา 3 ศิลปศึกษา 16 
14 ดนตรีศึกษา - ดนตรีศึกษา - ดนตรีศึกษา 5 
15 ภาษาจีน - ภาษาจีน - ภาษาจีน 2 
16 ป.บัณฑิต - ป.บัณฑิต - ป.บัณฑิต 1 

 2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยและ/หรือได้รับ
วิทยฐานะที่สูงขึ้น  
  โครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ รุ่นที่ 12 ผู้เข้าร่วมโครงการคือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวนทั้งสิ้น 100 คน ระยะเวลาในการด าเนินงาน 19-22 มีนาคม 2561 ผลการด าเนินงานคือ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่และสามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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 2.5 ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น 
 

ล าดับที่ ผลงานการวิจัย เจ้าของผลงาน ช่องทางการเผยแพร่ 
1 การศึกษาความต้องการช่วยเหลือในการท าวิจัย

ในชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต 

อ.สมภัสสร บัวรอด ง า น ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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2 การพัฒนาสมรรถภาพการสร้างสื่อการสอนเพ่ือ

เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2551 ของครูในสถานศึกษาจังหวัดราชบุรี 

ผศ.ดร.จรินทร์ งามแม้น ง า น ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

3    
  
 
 2.6 การผลิตเอกสารต ารา และเอกสารประกอบการสอน 
  - เอกสารต ารา 

ชื่อเอกสารต ารา ผู้จัดท า 
1 วิชาฟุตซอล อาจารย์สารัช ดีงาม 
2 วิชาการวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผศ.เสาวรส ชูศรี 

  - เอกสารประกอบการสอน 
ชื่อเอกสารประกอบการสอน ผู้จัดท า 

1 วิชาความเป็นครู อาจารย์ ดร.อนงค์ สระบัว 
   

 2.7 นักเรียนครู ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ  
  นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันที นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเหรียญทองแดงการ
แข่งขันขว้างจักร รายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 ปี ระหว่างวันที่ 22-31  
มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
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 นางสาวศศิธร ศรจัตุรัส นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ได้รับเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาปัญจ
สีลัต รายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 ปี ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

 

 
 
 วันที่ 6 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมแข่งขันจานร่อนชิงแชมป์ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี ในการแข่งขันในครั้งนี้นักศึกษาของเราสามารถคว้าแชมป์ประเภททีมหญิง รางวัลที่ 2 ประเภท
ทีมชาย และรางวัลที่ 3 ประเภททีมผสม  
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• ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกรจดับคุณภาพการศึกษา 
 

 3.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา นักศึกษาให้มีความซื่อสัตย์ อดทน คิดเป็น และท างานเป็น  
  โครงการอบรมผู้น าแอโรบิคขั้นพ้ืนฐาน ผู้เข้าร่วมโครงการคือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพล
ศึกษา วันที่  15-16  ธันวาคม  2560 ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผล
การด าเนินงาน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ หลักการออกกายที่ถูกต้อง มีความเป็นผู้น าการออกก าลัง
กาย มีทักษะการเคลื่อนไหวด้านสรีระการออกก าลังกาย 
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 3.2 สนับสนุนให้สาขาวิชามีทิศทางและเปูาหมายในการพัฒนานักศึกษาให้ชัดเจน  
 3.3 พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครูและเสริมภูมิความรู้ทางวิชาการให้เข้มแข็ง  
  โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา  2560 ผู้เข้าร่วมโครงการคือ
นักศึกษาใหม่และอาจารย์  จ านวน  225  คน วันที่  25-27  กรกฎาคม  2560 ผลการด าเนินการคือ
นักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมในการปรับตัว การด าเนินชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย และมีความเข้าใจใน
การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาชีพครู  มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และนักศึกษาใหม่และ
คณาจารย์ได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีสถานที่ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์คณะครุศาสตร์   
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 3.4 สนับสนุนทุนการศึกษาให้อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2561 
 

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา  หลักสูตรที่ศึกษา ปีที่ได้รับทุนการศึกษา 
1. อาจารย์กิตติภา หิมพานต์ ภาษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
   
   

 3.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
  โครงการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning คณะครุศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการคือ 
อาจารย์คณะครุศาสตร์จ านวน 35 คน ณ ไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 
2561 ผลการด าเนินการคือ อาจารย์คณะครุศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนว 
Active Learning และได้แนวคิด วิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ จากอาจารย์สาขาอ่ืนๆ นอกจากนั้นยังได้สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ในคณะครุศาสตร์ 
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 3.6 พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีภาวะผู้น าในการพัฒนางานวิชาการให้เข้มแข็ง  
 3.7 หลักสูตรการศึกษาท่ีเปิดสอน  
 

คณะ / วิทยาลัย หลักสตูร วุฒิ ระดับการศึกษา สาขาวิชา 
สกอ.รับทราบใหค้วาม

เห็นชอบ 
ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ  13 มิถุนายน 2559 
ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ปริญญาตรี พลศึกษา  21 มิถุนายน 2559 
ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ปริญญาตรี ปฐมวัย  1 ตุลาคม 2558 
ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ปริญญาตรี เทคโนโลยีการศึกษาและ

คอมพิวเตอร์การศึกษา 
 2 มีนาคม 2559 

ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ปริญญาตรี การประถมศึกษา  5 มีนาคม 2556 
ครุศาสตร์ ครุ ศ าสต รมหา

บัณฑิต 
ค.ม. ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 29 มีนาคม 2556 

ครุศาสตร์ ครุ ศ าสต รมหา
บัณฑิต 

ค.ม. ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ 

29 มีนาคม 2556 

ครุศาสตร์ ครุ ศ าสต รมหา
บัณฑิต 

ค.ม. ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 29 มีนาคม 2556 

ครุศาสตร์ ครุ ศ าสต รมหา
บัณฑิต 

ค.ม. ปริญญาโท วิ จั ย แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
การศึกษา 

7 มิถุนายน 2559 

 3.8 พัฒนา ปรับปรุง และสร้างหลักสูตรต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ  
  โครงการ "คูปองครู" 
  1. หลักสูตรสนุกเต้น เล่น ร้อง ลับสมองด้วยเกม เพ่ือเสริมพลังการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
จ านวน 16 รุ่น   
  2. หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการสอนตามแนวการศึกษา 4.0 
 3.9 ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพเพ่ือ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูพ่ีเลี้ยงในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูในเครือข่ายเพ่ือใช้
เครื่องมือในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมโครงการคือครูพ่ีเลี้ยงในโรงเรียนร่วมเครือข่ายจ านวน 74 
คน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560  ผลที่ได้รับคือ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพใน
เครือข่าย และครูพี่เลี้ยงได้รับการพัฒนาด้านการใช้เครื่องมือในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ 
 3.10 การมีงานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 
 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
คณะครุ
ศาสตร ์

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

คณะ
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

วิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและ

การแพทย์แผน
ไทย 

รวม 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 360 คน       
2 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 320 คน       
3 จ านวนบัณฑิตที่ได้งาน

ท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป ี

77 คน       

4 จ านวนบัณฑิตที่มีงานท า
ก่อนเข้าศึกษา 

-       

 

• ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างแลจพัฒนาผลงานวนำัยแลจนวัตกรรมเนพื่อการพัฒนามหาวนทยาลัย ชุมชนท้องถน่น 
ภูมนภาค แลจปรจเนทศ 

 4.1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ  
ล าดับที่ ผลงานวิจัย ผู้วิจัย 

1. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับสับปะรดสดและผลิตภัณฑ์แปรรูป
สับปะรดจังหวัดราชบุรี 

อาจารย์สุจิตตรา จันทร์ลอย 

2. การพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดราชบุรีให้เป็น 
Smart Farmer โดยการเรียนรู้จาก Smart Farmer ต้นแบบ 

อาจารย์ทรงเกียรติ อิงคามระธร 

3.   

  

4.2 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
ล าดับที่ ผลงานวิจัย ผู้วิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 

1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการสอนภาษาไทย
เพ่ือแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้   

ผศ.วรลักษณ์  
กรรณวัฒน์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านวิจัยครั้งที่ 6 
วันที่ 1 มีนาคม 2561 

2. การพัฒนาแผนและสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
พหุวัฒนธรรมในระดับปฐมวัยของจังหวัดราชบุรี 

ผศ.รักตวรรณ  ศิริถา
พร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านวิจัยครั้งที่ 6 
วันที่ 1 มีนาคม 2561 

3. การทดลองจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม ใน
ระดับชั้นประถมศึกษา 1-3 ของจังหวัดราชบุรี 

อาจารย์สุวรรณีย์ ธุระ
แพง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านวิจัยครั้ งที่ 6 
วันที่ 1 มีนาคม 2561 
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4 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่

ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของครูใน
สถานศึกษาสังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 จังหวัดราชบุรี 

อาจารย์ ดร.ชวน ภารัง
กูร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านวิจัยครั้งที่  6 
วันที่ 1 มีนาคม 2561 

5 พฤติกรรมการออกก าลั งกายของนักศึกษา
ส า ข า วิ ช า พ ล ศึ ก ษ า ภ า ค เ รี ย น ที่  1/ 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

อาจารย์นิตยา เรือง
มาก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านวิจัยครั้งที่ 6 
วันที่ 1 มีนาคม 2561 

6 การจัดการเรียนรู้โดยการแสดงบทบาทสมมุติเพ่ือ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียน  เทศบาล 2 (วัด
ช่องลม)  จังหวัดราชบุรี 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านวิจัยครั้งที่ 6 
วันที่ 1 มีนาคม 2561 

7 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชา
การประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

อ า จ า ร ย์ ภุ ม ริ น ท ร์ 
ชวนชม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านวิจัยครั้งที่ 6 
วันที่ 1 มีนาคม 2561 

8 การศึกษาสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 
 

อ .ดร .พรศักดิ์  สุ จริ ต
รักษ์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านวิจัยครั้งที่ 6 
วันที่ 1 มีนาคม 2561 

9 การขับเคลื่อนการศึกษาในระดับโรงเรียนด้วย
ชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

อาจารย์การญ์พิชชา 
กชกานน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านวิจัยครั้งที่ 6 
วันที่ 1 มีนาคม 2561 

10 โครงการการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยน้ าขาว  
ต าบลบ้านคา  อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี 

ผศ.วรลักษณ์ 
กรรณวัฒน์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านวิจัยครั้ งที่ 6 
วันที่ 1 มีนาคม 2561 

  

4.3 การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
ล าดับที่ ผลงานวิจัย ผู้วิจัย ประเภทการจดทะเบียน 

1.    
2.    
3.    

 4.4 การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเชิงประจักษ์หรือเชิงพาณิชย์ 
ล าดับที่ ผลงานวิจัย ผู้วิจัย ผลการด าเนินงาน 

1.    
2.    
3.    

 4.5 ความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 
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• ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนารจบบเนทคโนโลยีตนำนทัลเนพื่อการศึกษา  
 5.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ทันสมัย และเพียงพอต่อ
การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างเป็นระบบ  
 5.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
 5.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพ้ืนที่การใช้งาน       
 5.4 บุคลากรและนักศึกษาได้รับความรู้จากการจัดโครงการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  กิจกรรมคอมพิวเตอร์ส าหรับครูปฐมวัย ผู้เข้าร่วมโครงการคือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 จ านวน 60 คน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 อาคาร 7 คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ผลการเข้าร่วมกิจกรรมผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ 
ความสามารถในการท าโปรแกรม Excel เพ่ิมขึ้น มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel และสามารถ
น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและการท างาน  
 

 
  
• ปรจเนด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนารจบบการบรนหารำัดการมหาวนทยาลัย 
 6.1 บริหารมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล  
 6.2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน  
 6.3 พัฒนา และปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย  
 6.4 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  
  6.4.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  
 โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้เข้าร่วมโครงการคือผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานคณะครุศาสตร์ จ านวน 16 คน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนา
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วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ผลการศึกษาดูงานคือ ได้แนวทางในการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู และได้เครือข่ายที่ดีในการด าเนินงานด้านการพัฒนาวิชาชีพครู 
 

 
 

 
 
6.4.2 ข้อมูลต าแหน่งทางวิชาการ  
 

ล าดับที่ รายชื่อผู้ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 ต าแหน่งทางวิชาการ 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรินทร์ งามแม้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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คณะ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ รวม 
ครุศาสตร์ 34 12 - 46 
     
     

  6.4.3 ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา 

 
ล าดับที่ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร ปีทีไ่ด้รับทุนการศึกษา 
1 อาจารย์กิตติภา หิมพานต์ ป.ร.ด. (ภาษาศาสตร์) ปีการศึกษา 2560 
    
    

 
คณะ คุณวุฒิการศึกษา 

 ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
คณะครุศาสตร์ - 31 15 46 
     
     

 6.5 คณาจารย์ และบุคลากร ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณยกย่อง 

 
ล าดับที่ รายชื่อผู้ได้รับรางวัล รางวัล / ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ 

1 อาจารย์ดร.ถาวร เส้งเอียด รางวัลสุดยอดครูดี กระทรวงศึกษาธิการ 
2 นายอธิพงศ์ สร้อยสวัสดิ์ รางวัลเทพกินรี มูลนิธิหนังสือพิมพ์

เส้นทางผู้น า 
    

 6.6 เสริมสร้างความร่วมมือ รูปแบบเครือข่ายหรือภาคีหุ้นส่วนองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ  
  โครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง กิจกรรมสัมมนาการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ด้านทักษะชีวิต และด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้เข้าร่วมโครงการคือ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูจ านวน 60 คน ระหว่างวันที่ 30 
เมษายน - 3 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผลการ
ด าเนินการ คือ ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้และการศึกษาตามแนวจิต
ศึกษา 
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 6.7 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
  กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 30 คน ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 22 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมเฟ่ืองฟูา ผลการด าเนินการ
คือ อาจารย์ประจ าสาขาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองในทิศทางเดียวกัน
และได้เตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจประเมิน 
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