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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อ
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNImodified)
ผลการวิ จัยพบว่า 1. สภาพที่พึ งประสงค์ของการบริหารมีค่ าเฉลี่ยสู งกว่าสภาพปัจจุ บันในทุ ก
ประเด็น
2. กิจกรรมการบริหารด้านการวางแผนส่วนมากมีสภาพเป็นจุดแข็งในการบริหาร ในขณะที่กิจ
กรรมการบริหารด้านการประเมินผลส่วนมากมีสภาพเป็นจุดอ่อนในการบริหาร สภาพแวดล้อมภายนอกด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีส่วนมากมีสภาพเป็นภาวะคุกคามต่อการบริหาร 3. ยุทธศาสตร์การ
บริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะ
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤ

The purposes of this study were 1. to study the current and desirable states of management
for enhancing the desirable characteristics of bachelor’s degree students of the faculty of
education
2. to analyze strengths, weaknesses, opportunities and threats of management for
enhancing the desirable characteristics of bachelor’s degree students of the faculty of education 3. to
develop management strategies for enhancing the desirable characteristics of bachelor’s degree students
of the faculty of education. The data were collected from 96 administrators and lecturers of the faculty
of education. The tool used in this research was the questionnaire. Statistical analysis used to analyze
the data were frequency, percentage, mean, standard deviation and PNImodified.
The results showed that 1. The average of the desirable states of management were higher
than the current states in all aspects. 2. The majority of planning activities were strengths in
management whereas the majority of evaluation activities were weaknesses in management. The
majority of the external factors: politics, economy, society and technology were threats towards
management 3. Management strategies for enhancing the desirable characteristics of bachelor’s degree
students of the faculty of education comprised 7 main strategies namely (1) Empowering management
by information technology and support in management for enhancing numerical analysis,
communication and information technology skills of bachelor’s degree students, (2) Reinforcing
cooperation of teachers and schools in supporting management for enhancing learning management
skills of bachelor’s degree students, (3) Increasing participation of related agents in management for
enhancing interpersonal skills and responsibility of bachelor’s degree students, (4) Brainstroming related
agents for refreshing creative ideas for management for enhancing cognitive skills of bachelor’s degree
students, (5) Gathering alliance in supporting management for enhancing ethics and moral of bachelor’s
degree students, (6) Paradigm shifting in management for enhancing knowledge of bachelor’s degree
students and (7) Reinforcing management to enhance specified characteristics of bachelor’s degree
students.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของการวิจัย
ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยและโลกจะต้องเผชิญปัญหาและความเปลี่ยนแปลงใน
มิติต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง และกระทบในระดับประเทศ อุตสาหกรรม
ชุมชน ครัวเรือน จนถึงความคิดและพฤติกรรมของคน (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2551) ผู้ที่จะดารงชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางสภาพดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างเพียงพอ มีทักษะที่ดี
เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และมีคุณสมบัติที่จะดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็น
บุคคลที่พึงประสงค์ของสังคม ซึ่งการผลิตและการพัฒนาบุคคลให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการศึกษา ดังที่ ศิริชัย กาญนวาสี (2552) กล่าวว่า “การศึกษา
จาเป็นต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เพื่อช่วยกาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็ จการศึกษา”
โดยการศึกษามีจุดมุ่งหมายคือพัฒนาผู้เรียนใน 3 ด้าน คือด้านพุทธพิสัย (cognitive domain) ที่
เกี่ยวกับความรู้ สติปัญญา ด้านจิตพิสัย (affective domain) เกี่ยวกับความรู้สึก ทัศนคติ ค่านิยม
และด้านทักษะพิสัย (psychomotor domain) เป็นการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว การปฏิบัติให้
เกิดประสิทธิภาพ (Bloom, 1956; ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552) ผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษา
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวก็คือครู คณาจารย์ ซึ่งบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว ย่อมต้องผ่าน
กระบวนการผลิ ต จากสถาบั น ผลิ ต ครู คื อ คณะครุ ศ าสตร์ แ ละคณะศึ ก ษาศาสตร์ ดั ง ที่ ไ พฑู ร ย์
สินลารัตน์ กล่าวว่าสถาบันครุศึกษามีหน้าที่แรกและหน้าที่หลักคือสร้างครูที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพ
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2538) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอโนทัย แทนสวัสดิ์ ที่กล่าวว่า การครุศึกษา
เป็ น การศึ ก ษาเพื่ อ ผลิ ต และพั ฒ นาครู โ ดยมี ห น้ า ที่ ห ลั ก อยู่ ที่ ก ารด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ไ ด้ ค รู ที่ ดี ที่ สุ ด
(อโนทัย แทนสวัสดิ์, 2553)
คณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์เป็นคณะที่สอนศาสตร์เกี่ยวกับศิลปะและจิตวิทยา
การสอนหรือการจัดการเรียนรู้ การผลิตครูใหม่หรือการเตรียมครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อน
ประจาการ รวมทั้งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาการ สาหรับการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการ การจัดการศึกษาใน
คณะและสาขาครุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ประกอบด้ว ยวิช าครูและวิช าเอกที่จะสอน ทั้งในด้า น
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์จึงมีลักษณะเป็น
สหวิทยาการซึ่งเชื่อมโยงและบูรณาการกับสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนา
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คนทั้งในวัยเรียนและนอกวัยเรียนให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มี
การพัฒนาที่ยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) นิสิตนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ คือครูใน
อนาคตที่สถาบันการผลิตครูจัดเตรียมขึ้นเพื่อเป็นกาลังสาคัญในการอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนให้เติบใหญ่เป็นพลเมืองดี เป็นกาลังของประเทศ เนื่องจากวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ ได้รับการยกย่องกว่าอาชีพอื่น ผู้ที่ประกอบวิชาชีพครู ย่อมถูกคาดหวังจาก
สังคมให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่พึ่งและเป็นผู้อบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนไทยให้
เจริ ญก้าวหน้ าทั้งทางสติปั ญญา ความรู้ และให้มีความประพฤติที่ถูกต้องตามทานองคลองธรรม
(นพลักษณ์ หนักแน่น, 2552) แต่ข้อมูลจากหน่วยงานด้านการศึกษาภาครัฐ งานวิจัย และทัศนะของ
นักวิชาการกลับชี้ให้เห็นว่า ในปัจจุบัน คุณภาพของครู คณาจารย์ ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ อันเป็นผลมา
จากการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ อาทิ หลักสูตร คณาจารย์ สื่อและ
อุปกรณ์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไม่มีคุณภาพ ดังข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มีการ
ประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าเกิดปัญหาด้านครู คณาจารย์ อาทิขาดแคลนครู
คณาจารย์ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) ข้อมูลจากงานวิจัยของ
ธิด ารั ต น์ ตั น นิ รั ต ร์ ที่ ป ระมวลและสรุ ปปั ญ หาของกระบวนการผลิ ต ครู ก ารศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐานที่ มี
มากมาย อาทิ กระบวนการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถาบันผลิตครูยังไม่
สามารถทาให้เกิดครูตามที่สังคมต้องการ (ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ , 2551) ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวยัง
สอดคล้องกับทัศนะของนักวิชาการด้านการศึกษา อาทิ ทัศนะของเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ประธาน
คณะทางานโครงการจั บ กระแสปฏิรูป เพื่อขั บเคลื่ อนการศึกษารอบที่ 2 ที่กล่ า วว่า “ปัจจุบั น
ครูจานวนมากขาดการพัฒนาทักษะด้านการสอนและความรู้ ส่งผลให้ครูนับวันยิ่งด้อยคุณภาพ ดังนั้น
ผมมองว่าปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องน่าจะเป็นเรื่องคุณภาพของคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ที่มีหน้าที่ผลิต
ครู” ("ปฏิรูป ‘ครู’ จุดสตาร์ตปฏิรูปการศึกษา," 2553) และมุมมองของ ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ
ประธานสภาคณบดีคณะครุ ศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยในเรื่องคุณภาพครูทุกวันนี้ว่า
นับวันอาชีพครูค่อยๆ ตกต่าลงเรื่อยๆ จานวนครูมีเพิ่มมากขึ้น แต่กลับหาครูที่ดีและมีศักยภาพได้
น้อยลง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงเป็นอย่างมาก ขณะที่สถานศึกษาหลายแห่งยังคงเน้นปริมาณมากกว่า
คุณภาพ ทาให้ครูที่ถูกส่งออกไปยังสถานศึกษาต่างๆ ขาดความพร้อมในการเป็นครูอยู่หลายเรื่อง
โดยเฉพาะหัวใจในการสอน และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน ทั้งยังไม่มีการตื่นตัว
ในการพัฒนาการสอนให้แปลกใหม่ และน่าสนใจ เรื่องนี้จึงต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน (หทัยรัตน์ ดี
ประเสริฐ, 2554) ซึ่งข้อมูลที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า การจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์และคณะ
ศึกษาศาสตร์ส่งผลโดยตรงต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาที่มีโอกาสสูงในการประกอบ
วิ ช าชี พ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาหลั ง ส าเร็ จ การศึ ก ษา การที่ ค ณะครุ ศ าสตร์ แ ละคณะ
ศึกษาศาสตร์จ ะจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพย่อมต้องมีการบริหารที่เป็นไปตามหลักการและจุดมุ่งหมายของการบริหารการศึกษา
ดังที่ นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ ได้กล่าวว่า “การบริหารการศึกษาคือกิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคน
ร่วมกันดาเนินการเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน นับแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ
เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคมโดยกระบวนการต่างๆ
ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่าง
เหมาะสมเพื่ อ ให้ บุ ค คลพั ฒ นาไปตรงตามเป้ า หมายของสั ง คมที่ ต นด าเนิ น ชี วิ ต อยู่ ”(นพพงษ์
บุญจิตราดุลย์, 2534) ซึ่งข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย และทัศนะของนักวิชาการตามที่กล่าวมาสะท้อน
ให้เห็นว่าในสภาพปัจจุบัน การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบั ณฑิตของคณะครุ ศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ยังไม่บรรลุ จุดมุ่งหมายของการบริห าร
การศึกษา ส่งผลให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ขาด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์หรือมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ไม่เพียงพอในการประกอบวิชาชีพ อันจะ
ส่งผลให้การศึกษาของประเทศขาดคุณภาพ ซึ่งสภาพดังกล่าวจาเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
โดยการพัฒนาการบริหารการศึกษาอันเป็นปัจจัยสาคัญในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังที่อโนทัย แทนสวัสดิ์
กล่าวว่า คุณภาพของบั ณฑิตในสถาบันครุศึกษานั้นจะเป็นไปในทางใดก็ขึ้นอยู่กับองค์กรว่ามีการ
บริ ห ารจั ดการที่มีป ระสิ ทธิภ าพเพื่อการบริห ารงานให้ บรรลุ เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ รวมถึ ง
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารในองค์กรนั้นๆ ด้วย (อโนทัย แทนสวัสดิ์, 2553) จากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมา
ทาให้ผู้วิจัยเล็งเห็นความจาเป็นในการเร่งพัฒนาการบริหารของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
อัน จะเป็ น ส่ว นส าคัญในการเสริ มสร้างคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตของคณะฯ ซึ่งการบริหารให้เกิดผลดังกล่าวจาเป็นต้องมียุทธศาสตร์ที่ดีเป็นแนวทางในการ
บริหาร ดังทัศนะของ Thompson & Strickland ที่กล่าวว่า “good strategy and good strategy
execution are the most trustworthy signs of good management” (Thompson &
Strickland, 2001) แปลเป็นไทยได้ว่า ยุทธศาสตร์ที่ดีและการปฏิบัติตามตามยุทธศาสตร์ที่ดีนั้นเป็น
เครื่องหมายที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือสูงสุดของการบริหารที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สิรินันท์
ศรีวีระสกุล ที่กล่าวว่าการกาหนดยุทธศาสตร์มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อ ทิศทางบริหารงานให้สาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี (สิรินันท์ ศรีวีระสกุล, 2553) ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึง พัฒนายุทธศาสตร์การ
บริ ห ารเพื่อ เสริ มสร้ างคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ของนิสิ ตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะ
ครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ โดยศึกษากระบวนการบริหารอันได้แก่ การวางแผน การนาแผนสู่
การปฏิบัติ และการประเมิน ผล เพื่อเสริมสร้างคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ของนิสิ ตนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ใน 6 ด้านตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
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2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้าน
ทักษะการจัดการเรียนรู้ และ 7) ด้านคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาที่ นอกเหนือไปจาก
คุณลักษณะทั้ง 6 ด้านตามที่กล่าวมา โดยศึกษาการบริหารในส่วนของการบริหารหลักสูตรการเรียน
การสอนและกิจกรรมเสริมความเป็นครู เนื่องจากการบริหารงานดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนา
คุณลั กษณะที่พึง ประสงค์ของนิ สิ ตนักศึ กษา ดั งที่ส านักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษาระบุว่ า
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิต หรือการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกาหนด พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554)
ส่วนกิจกรรมเสริมความเป็นครูนั้น เป็นองค์ประกอบหนึ่งของมาตรฐานการผลิตตามแนวทางของ
คุรุสภาในส่วนของระบบการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2553)
และพัฒนายุทธศาสตร์ตามแนวคิดของ Wheelen & Hunger และ Weihrich โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) และใช้ TOWS Matrix (Weihrich, 1986;
Wheelen & Hunger, 2004)เพื่อจับคู่ระหว่างปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม
เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยมุ่งหวังว่ายุทธศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นแนวทางเชิง
รุกในการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของ
คณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นบัณฑิตที่พร้อมสาหรับชีวิตการทางานและการดารงชีวิต
เพื่อให้ผู้ใช้บัณฑิต วงการการศึกษา และประเทศชาติได้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ อันจะเป็นกาลัง
ในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาประเทศต่อไป
1.2 คาถามการวิจัย
1.2.1 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์เป็นอย่างไร
1.2.2 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามในการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์เป็นอย่างไร
1.2.3 ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ควรเป็นอย่างไร
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1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริห ารเพื่อเสริมสร้ าง
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ของคณะครุ ศ าสตร์ แ ละคณะ
ศึกษาศาสตร์
1.3.2 เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามในการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ของคณะครุ ศ าสตร์ แ ละคณะ
ศึกษาศาสตร์
1.3.3 เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ของนิสิ ต
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
1.4 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์การบริหาร หมายถึง แนวทางเชิงรุกในการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ในด้าน
หลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมความเป็นครู
การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึงกระบวนการบริหารเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และ
คณะศึกษาศาสตร์ 3 ขั้นตอนคือ 1) การวางแผน 2) การนาแผนสู่การปฏิบัติ 3) การประเมินผล
การวางแผน หมายถึง การวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมความเป็น
ครูเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์
และคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 2) การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3)การกาหนดกลยุทธ์
การสอนที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4) การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่
เหมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5)การกาหนด
โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
การนาแผนสู่การปฏิบัติ หมายถึงการดาเนินการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
รายวิชาและกิจ กรรมเสริมความเป็นครูประกอบด้วย 1) การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2) การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในแต่ละด้าน
การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 1) การประเมินประสิทธิผลของ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2) การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่
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เหมาะสมในการประเมินผลสั มฤทธิ์ของการเสริมสร้างคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ 3)การนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน 4) การประเมินประสิทธิ ผลของโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้ นการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านต่างๆ 5) การนาผลการ
ประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง โครงการ/กิ จ กรรมเสริ ม ความเป็ นครู เพื่ อ เพิ่ มประสิ ท ธิผ ลในการเสริ ม สร้ า ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในด้านต่างๆ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะประจาตัวของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ที่เป็นที่ต้องการสาหรับการประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาและเป็นลักษณะประจาตัวที่สังคมยอมรับ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 7) ด้านคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา หมายถึง ลักษณะประจาตัวของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ที่สาขา/คณะฯ ต้องการเสริมสร้างให้ นิสิต
นักศึกษาของคณะฯ นอกเหนือจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ หมายถึง
นิสิ ตนั กศึกษาที่กาลั งศึกษาระดับ ปริญญาบัณฑิต (หลั กสูตร 5 ปี) ในคณะครุศาสตร์และคณะ
ศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการสังเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการและงานวิจัยต่างๆ สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิด
ของการวิจัยครั้งนี้ได้ดังนี้
1.5.1 กรอบแนวคิดการบริหาร
กรอบแนวคิดการบริหารที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ PIE Model ที่ได้จากการ
สังเคราะห์กระบวนการบริหารของ Fayol (POCCC), Gulick & Urwick (POSDCORB),
Koontz (POSLC), เสนาะ ติเยาว์ (POLC) และ Deming (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน
(Planning) การนาแผนสู่การปฏิบัติ (Implementation) การประเมินผล (Evaluation) โดยใช้
กรอบแนวคิดดังกล่าวในการศึกษาการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนและการบริหารกิจกรรม
เสริมความเป็นครู
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1.5.2 กรอบแนวคิดคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของ
คณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
กาหนดขึ้นตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้านตามแนวทางของมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี ) และคุณลั กษณะพิเศษของ
นักศึกษาตามที่ระบุในรายละเอียดของหลักสูตรหรือมคอ.2 รวมเป็นคุณลักษณะทั้งหมด 7 ด้านได้แก่
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม คือการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู และสามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์
2. ด้านความรู้ คือ มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอน มีความ
ตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ มีความเข้าใจความก้าวหน้า
ของความรู้ เฉพาะด้า นและตระหนั ก ถึ งความส าคั ญของงานวิ จั ย มี ค วามสามารถในการคิ ด และ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา คือ มีความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิด สามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นาทาง
ปัญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คือ มีความไวในการรับรู้
ความรู้สึก เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม มีความเอาใจใส่ต่อการ
แก้ปั ญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม มีภ าวะผู้นาและผู้ ตามที่ดี มีความสั มพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและ
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ มี
ความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปล
ความหมาย และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการสื่อสาร
และการนาเสนอ
6. ด้านทักษะการจั ดการเรียนรู้ คื อ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบ
หลากหลาย มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย มีความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
7. ด้านคุณลั กษณะพิเศษของนิสิ ตนักศึกษาตามที่หลั กสูตรกาหนด หมายถึง คุณลั กษณะ
พิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากคุณลักษณะทั้ง 6 ด้านที่กล่าวมาที่คณะ ภาควิชา สาขาวิชา
พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนิสิตนักศึกษาของหลักสูตร
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1.5.3 กรอบแนวคิดการพัฒนายุทธศาสตร์
กรอบแนวคิดการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่การพัฒนายุทธศาสตร์
ตามแนวคิดของ Wheelen & Hunger (2004) และ Weihrich (1986) มีขั้นตอนคือ
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
2. การใช้ TOWS Matrix เพื่อจับคู่ระหว่างปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะ
คุกคาม เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์
3. การพัฒนายุทธศาสตร์
โดยผู้วิจัยสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยเป็นแผนภาพดังต่อไปนี้
การบริหาร
ใช้แนวคิดจากการสังเคราะห์
กระบวนการบริหารของ
Fayol, Gulick & Urwick,
Koontz, เสนาะ ติเยาว์ และ
Deming สรุปได้ 3 ขั้นตอน
เป็น PIE ที่ประกอบด้วย
Planning (การวางแผน)
Implementation
(การนาแผนสู่การปฏิบัติ)
Evaluation (การประเมินผล)

1.การบริหารหลักสูตรการ
เรียนการสอน
2. การบริหารกิจกรรม
เสริมความเป็นครู
(สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
และคุรุสภา)

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตและนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
ใช้แนวคิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้านตาม มคอ.1 และการ
พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาตาม มคอ.2 ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลั ก สู ต รห้ า ปี ) ของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
(สกอ.) รวม 7 ด้าน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
7. คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การพัฒนายุทธศาสตร์
1. การวิเคราะห์ SWOT
2. การใช้ TOWS Matrix
3. การกาหนดยุทธศาสตร์
(Wheelen & Hunger,
2004; Weihrich ,1986)

ยุทธศาสตร์
การบริหารเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของ
นิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตของ
คณะครุศาสตร์และ
คณะศึกษาศาสตร์
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1.6 ขอบเขตของการวิจัย
1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ในส่วนของการบริหารหลักสูตรการ
เรียนการสอน และการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู
1.6.2 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ คณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ที่เปิดสอนหลักสูตร
ระดับ ปริ ญญาบั ณฑิต (หลั กสู ตร 5 ปี) ของสถาบันอุดมศึกษาสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รวม 48 แห่ง โดยผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็น
คณาจารย์ประจาในสังกัดคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา
บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
1.6.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ศึกษาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 – พฤษภาคม 2557
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.7.1 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ข้อมูลสภาพการบริหารที่สามารถใช้ เป็น
แนวทางในการกาหนดนโยบายการจัดการศึกษาของสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ให้เหมาะสม
1.7.2 สถาบันอุดมศึกษาที่มีคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ที่ เปิดสอนหลักสูตรระดับ
ปริ ญญาบั ณฑิตสาขาครุ ศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ (หลั กสู ตร 5ปี) ได้ข้อมูล สภาพการบริห ารและ
ยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาของคณะครุ ศ าสตร์ แ ละคณะ
ศึกษาศาสตร์
1.7.3 ผู้ บ ริ ห ารของคณะครุ ศาสตร์ และคณะศึ กษาศาสตร์ ได้ ข้อ มูล สภาพการบริห าร
ยุทธศาสตร์และวิธีดาเนินการในการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
1.7.4 คณาจารย์ ผู้ ส อนของคณะครุศ าสตร์แ ละคณะศึก ษาศาสตร์ ได้ ยุ ทธศาสตร์ และ
วิธีดาเนิ นการเป็น แนวทางในการพัฒ นาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนิสิตนักศึกษา
1.7.5 นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ได้รับการ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการใช้ยุทธศาสตร์การบริหารที่พัฒนาขึ้น
1.7.6 ผู้ใช้บัณฑิตได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้ าง
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ของคณะครุ ศ าสตร์ แ ละคณะ
ศึกษาศาสตร์มีสาระสาคัญของแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย โดยผู้วิจัยนาเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้
2.1 แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
2.2 แนวคิด เอกสารและงานวิจัย เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์และการเสริมสร้าง
คุณลั กษณะที่พึ งประสงค์ใ ห้ แ ก่นิ สิ ต นัก ศึก ษาระดั บปริญ ญาบัณ ฑิต ของคณะครุ ศาสตร์แ ละคณะ
ศึกษาศาสตร์
2.3 แนวคิดการประเมินความต้องการจาเป็น
2.4 แนวคิดการพัฒนายุทธศาสตร์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
2.1.1 กระบวนการบริหาร
การบริหารองค์การเป็นเรื่องของการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมายและเพื่อความอยู่รอดขององค์การโดยทุกองค์การย่อมต้องเรียนรู้หลักการบริหารเพื่อให้
สามารถกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนกลไกการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นการทา
ความเข้ า ใจกั บ แนวคิ ด หรื อ ทฤษฎี ก ารบริ ห ารจึ ง เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร
(ภารดี อนันต์นาวี, 2553) โดยทฤษฎีการบริหารได้มีวิวัฒนาการเป็นขั้นตอนต่างๆ โดยในยุคแรกสุดใน
ปี คศ. 1911 Frederick W. Taylor ได้เสนอหลักการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์คือ จะบริหารให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดได้อย่างไร Taylor ได้เสนอระบบการจ้างงานบนพื้นฐานของการ
สร้างแรงจูงใจไว้ 3 ประการ คือ 1. การแบ่งงาน (division of labors) 2. การควบคุมดูแลบังคับ
บัญชาตามสายงาน (hierarchy) 3. การจ่ายค่าจ้างเพื่อสร้างแรงจูงใจ (incentive payment)
(วิชัย ตันศิริ, 2549) บุคคลอีกผู้หนึ่งที่มีเป้าหมายตรงกันกับ Taylor คือการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์คือ
Henri Fayol แต่ต่างกันที่ Fayol มีจุดสนใจอยู่ที่ตัวผู้บริหารและหน้าที่ของผู้บริหาร (ภารดี อนันต์
นาวี, 2553) Fayol ได้เขียนหนังสือ General and Industrial Management เขาบอกว่าหลักที่
สาคัญคือหลัก 5 ประการ คือ “หลัก POCCC”(Fayol, 1971; อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี, 2549) โดย
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Fayol ได้สรุปสาระสาคัญตามแนวความคิดของตนไว้ว่าการบริหารมี 5 องค์ประกอบ (Fayol’s
elements of management) คือ POCCC ได้แก่
การวางแผน (P-Planning) หมายถึง การพิจารณาถึงกิจกรรมที่จะปฏิบัติในอนาคต กาหนด
ขั้นของแผนและเทคโนโลยีที่จาเป็นสาหรับการนาแผนไปปฏิบัติ
การจัดองค์การ (O-Organizing) หมายถึง การจัดเตรียมทุกสิ่งที่จาเป็นในการปฏิบัติตาม
แผนทั้งวัตถุดิบ เครื่องมือ เงินทุนและทรัพยากรบุคคล
การบังคับบัญชาสั่งการ (C-Command) หมายถึง การทาให้เกิดการปฏิบัติตามแผน โดย
ผู้บริหารต้องเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อนของพนักงาน
การประสานงาน (C-Coordination) หมายถึง การประสานทุกกิจกรรมเพื่อความสาเร็จ
ขององค์กรโดยใช้การสื่อสารเป็นกลไกสาคัญ
การควบคุม (C-Control) หมายถึง การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานกับแผน
ต่อมา Gulick & Urwick ได้นาหลักบริหารของ Fayol มาเพิ่มเติมซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีใน
ตัวอักษรย่อที่ว่า POSDCORB โดย Gulick ได้เขียนบทความชื่อ Notes on the Theory of
Organization ในหนังสือชื่อ Papers on the science of administration ซึ่ง Gulick & Urwick
เป็นบรรณาธิการ (Gulick & Urwick, 1937; อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี , 2549) โดย POSDCORB
ประกอบด้วย
การวางแผน (P-Planning ) หมายถึง การมองภาพกว้างว่าต้องทาสิ่งใดบ้าง การพิจารณา
ว่าต้องใช้วิธีใดจึงจะการปฏิบัติงานประสบความสาเร็จตามจุดประสงค์
การจัดองค์การ (O-Organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้างอานาจบังคับบัญชา การจัด
แผนกย่อยต่างๆ ให้เป็นระเบียบ ชัดเจน การประสานงานเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจวัตถุประสงค์อย่าง
ชัดเจน
การจัดคนเข้าทางาน (S-Staffing) หมายถึง การจัดคนเข้าทางาน การฝึกอบรม การรักษา
บรรยากาศที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
การสั่ งการ (D-Directing) หมายถึง การตัดสินใจในการดาเนินการเพื่ อให้งานเป็นรูป
เป็นร่าง การให้คาแนะนา การเป็นผู้นา
การประสานงาน (Co-Co-Ordinating) หมายถึง การประสานงานของทุกฝ่าย
การรายงาน (R-Reporting) หมายถึง การรายงานให้ผู้บริหารทราบการดาเนินการจากการ
บันทึก การวิจัย การตรวจสอบ
การจัดการงบประมาณ (B-Budgeting) หมายถึง การจัดการงบประมาณที่ประกอบด้วย
การวางแผนงบประมาณ การทาบัญชี การควบคุมงบประมาณ
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Koontz กล่าวถึงหน้าที่ของผู้บริหาร 5 ประการ ในหนังสือ Management ได้แก่
การวางแผน (P-Planning) หมายถึง การกาหนดวัตถุประสงค์ การตรวจสอบข้อมูล
หลักฐานต่างๆ ก่อนตัดสินใจเลือกแนวทางในการปฏิบัติ การตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติงาน
การกาหนดกลยุทธ์
การจั ดองค์ก าร (O-Organizing) หมายถึง การจัดแผนกต่างๆ (Departmentation)
การจั ด หน่ ว ยงานหลั ก และหน่ ว ยงานที่ ป รึ ก ษา (Line and Staff) การกระจายอ านาจ
(Decentralization) การตั้งคณะกรรมการและกลุ่มบุคคลที่มีอานาจในการตัดสินใจ (Committees
and group decisions)
การจัดคนเข้าทางาน (S-Staffing) หมายถึง การคัดเลือกคนเข้าทางานทั้งในตาแหน่ง
ผู้บริหารและตาแหน่งอื่นๆ การประเมินผู้บริหารและตาแหน่งอื่นๆ การพัฒนาผู้บริหารและองค์การ
การนา (L-Leading) หมายถึง การนาให้คนปฏิบัติงานโดยคานึงถึงความต้องการ และ
ทัศนคติทั้งของบุคคลและของกลุ่มโดยใช้การจูงใจ การใช้ภาวะผู้นา การสื่อสาร
การควบคุม (C-Controlling) หมายถึง การประเมิน (measuring) และแก้ไข (correcting)
การปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผน การใช้เทคนิคควบคุมงานแต่ละด้าน (techniques)
การตรวจสอบการปฏิบัติงานในภาพรวม (overall performance) การบริหารให้เกิดประสิทธิผล
(effective managing) (Koontz, 1980)
ปัจจุบันนิยมการรวมการจัดคนเข้าทางาน (S-Staffing)ไว้กับการจัดองค์กร (O-Organizing)
จึงได้มีการลดตัว S ไปทาให้เหลือเพียง 4 ตัวคือ POLC คือ การวางแผน (P-Planning) การจัดการ
องค์การ (O-Organizing) การชี้นา (L-Leading) การควบคุม (C-Controlling) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์
และคณะ, 2550; เสนาะ ติเยาว์, 2546) การวางแผน (P-Planning) คือการกาหนดเป้าหมายขึ้นมา
ล่วงหน้าว่าเป้าหมายเป็นอย่างไรและจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายนั้น หน้าที่ในการ
วางแผนคือการระบุผลงานที่ต้องการ การระบุหนทางที่จะทาให้ได้ผลงานนั้น
การจัดองค์การ (O-Organizing) คือ การจัดสรรทรัพยากรและการเตรียมกิจกรรมที่จะ
มอบหมายให้คนหรือกลุ่มดาเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ การจัดองค์การจึงเกี่ยวข้องกับ การ
กาหนดงาน การมอบหมายงานให้คนหรือกลุ่มดาเนินการให้เป็นไปตามแผน การสนับสนุนทรัพยากร
และเทคโลยี
การนา (L-Leading) คือ กระบวนการในการกระตุ้นส่งเสริมคนให้ทางานเพื่อบรรลุผลตาม
แผนงานที่กาหนดไว้
การควบคุม (C-Controlling) คือ กระบวนการในการตรวจสอบผลการปฏิ บัติ ง าน
เปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมายหรือมาตรฐานและแก้ไขให้ได้ตามเป้าหมาย การควบคุมนี้จะทาให้
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ผู้ บ ริ ห ารรั บ ผิ ด ชอบในการติ ด ตามความก้ า วหน้ า ในงาน ก ากั บ ดู แ ลการท างานของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ตลอดจนติดต่อสื่อสารกับผู้ปฏิบัติถึงผลการทางาน (เสนาะ ติเยาว์, 2546)
ราวทศวรรษที่ 1950 เกิดแนวคิดเกี่ยวกับวงจร PDCA โดยนักสถิติ Walter Shewhart ซึ่ง
ได้พัฒนาจากการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติที่ Bell Laboratories ในสหรัฐอเมริกาเมื่อทศวรรษ
1930 ในระยะเริ่มแรก วงจรดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "วงจร Shewhart" จนกระทั่งราวทศวรรษที่
1950 ได้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางโดย W. Edwards Deming ปรมาจารย์ทางด้านการบริหาร
คุณภาพโดย PDCA มีต้นกาเนิดในการบรรยาย (lecture) ของ Deming ที่ประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ.
1950 (Moen & Norman, 2012) หลายคนจึงเรียกวงจรนี้ว่า “วงจร Deming” โดยแนวคิด
ดังกล่าวถือว่าคุณภาพจะต้องมาก่อนสิ่งอื่นใด (ชนิกานต์ เธียรสูตร, 2551) PDCAเป็นกระบวนการ
บริหารจัดการคุณภาพที่สาคัญและมีประสิทธิภาพโดยวงจร PDCA ประกอบด้วย (Deming, 1986)
การวางแผน (P-Plan) คือ การกาหนดวัตถุประสงค์ และกระบวนการปฏิบัติที่จาเป็นเพื่อให้
เกิดผลตามที่คาดหวังโดยการกาหนดผลที่คาดหวัง การกาหนดกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามที่
คาดหวัง
การดาเนินการตามแผนที่วางไว้ (D-Do) คือ การนาแผนไปปฏิบัติตามกระบวนการ การ
สร้างผลผลิต การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผน และวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่ขั้นตอนการตรวจสอบ และ
ปรับปรุง
การตรวจสอบ (C-Check) คือ การพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจริงจากข้อมูลที่ได้จากขั้นตอน DO
เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับผลที่คาดหวัง ค้นหาสิ่งที่ทาให้การปฏิบัติเบี่ยงเบนไปจากแนวทางของ
แผน
การปรับปรุง (A-Act) คือ การแก้ไขปรับปรุงเมื่อเกิดผลที่แตกต่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
กับแผน วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงที่ทาให้เกิดปัญหา กาหนดว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติส่วน
ไหนที่จะทาให้เกิดการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิต
จากแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้วิจัยได้วิเคราะห์กระบวนการบริหาร
ตามแนวคิดของ Fayol, Gulick & Urwick, Koontz, เสนาะ ติเยาว์ และ Deming โดยสรุปเป็น
กระบวนการบริหาร 3 ขั้นตอน คือ PIE ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 สรุปกระบวนการบริหารจากแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหาร
POCCC
Fayol
(A.D.1971)

กระบวนการบริหาร
P (Planning)

I (Implementation)

P
O
C
C

POSDCORB
Gulick & Urwick
(A.D.1937)

Planning
Organizing

P
O
S
Commanding D
Coordinating Co
B

E
(Evaluation)

C

Planning
Organizing
Staffing
Directing
CoOrdinating
Budgeting

Control
R

POSLC
Koontz
(A.D.1980)

POLC
เสนาะ ติเยาว์
(A.D.2003)

PDCA
Deming
(A.D.1986)

P
O
S
L

Planning
Organizing
Staffing
Leading

P
O

Planning
Organizing

P

Plan

L

Leading

D

C

Controlling

C

Controlling

C

Check

A

Act

Do

Reporting

โดยรายละเอียดของการวางแผน (Planning) การนาแผนสู่การปฏิบัติ (Implementation)
และการประเมินผล(Evaluation) ผู้วิจัยศึกษาโดยใช้ตารางสังเคราะห์ดังต่อไปนี้

15
ตารางที่ 2 สรุปรายละเอียดของการวางแผน (Planning)
กระบวนการบริหาร

POCCC
Fayol
(A.D.1971)

POSDCORB
Gulick & Urwick
(A.D.1937)

POSLC
Koontz
(A.D.1980)
การกาหนด
วัตถุประสงค์

POLC
เสนาะ ติเยาว์
(A.D.2003)

การกาหนด
เป้าหมายล่วงหน้า
การพิจารณาถึง
กิจกรรมทีจ่ ะปฏิบัติ
ในอนาคต

PDCA
Deming
(A.D.1986)
การกาหนด
วัตถุประสงค์
การกาหนดผลที่
คาดหวัง

การมองภาพกว้างว่า
ต้องทาสิ่งใดบ้าง
การตรวจสอบข้อมูล
หลักฐานต่างๆก่อน
ตัดสินใจเลือก
แนวทางในการ
ปฏิบัติ

การวางแผน

การกาหนดขั้นตอน
การปฏิบัติ

การพิจารณาว่าต้อง
ใช้วิธีใดจึงจะการ
ปฏิบัติงานประสบ
ความสาเร็จตาม
จุดประสงค์
การกาหนด
เทคโนโลยีทจี่ าเป็น
สาหรับการนาแผน
ไปปฏิบัติ

การตัดสินใจเลือก
แนวทางการ
ปฏิบัติงาน
การกาหนด
กลยุทธ์

การกาหนดวิธีการที่
จะทาให้บรรลุ
เป้าหมาย

การกาหนด
กระบวนการปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดผลที่
คาดหวัง
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ตารางที่ 3 สรุปรายะเอียดของการนาแผนสู่การปฏิบัติ (Implementation)
กระบวนการบริหาร

POCCC
Fayol
(A.D.1971)

POSDCORB
Gulick & Urwick
(A.D.1937)

POSLC
Koontz
(A.D.1980)

POLC
เสนาะ ติเยาว์
(A.D.2003)

Organizing
การจัดเตรียมทุกสิ่งที่
จาเป็นในการปฏิบัติ
ตามแผนทั้งวัตถุดิบ
เครื่องมือ เงินทุนและ
ทรัพยากรบุคคล

Organizing
-การจัดโครงสร้าง
อานาจบังคับบัญชา
-การจัดแผนกย่อย
ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ
ชัดเจน
-การประสานงาน
เพื่อให้ทุกฝ่าย
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

Organizing
-การจัดแผนกต่างๆ
(Departmentation)
-การจัดหน่วยงานหลัก
และหน่วยงานที่
ปรึกษา(Line and
Staff)
-การกระจายอานาจ
(Decentralization)
- การตั้ง
คณะกรรมการและ
กลุ่มบุคคลที่มีอานาจ
ในการตัดสินใจ
(Committees and
group decisions)

Organizing
-การจัดสรรทรัพยากร
และการเตรียม
กิจกรรมที่จะ
มอบหมายให้คนหรือ
กลุ่มดาเนินการให้
เป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้

Staffing
-การจัดคนเข้าทางาน
-การฝึกอบรม
-การรักษาบรรยากาศ
ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน

Staffing
-การคัดเลือกคนเข้า
ทางานทั้งในตาแหน่ง
ผู้บริหารและตาแหน่ง
อื่นๆ
- การประเมิน
ผู้บริหารและตาแหน่ง
อื่นๆ
Leading
-การนาให้คน
ปฏิบัติงานโดยคานึงถึง
ความต้องการ ทัศนคติ
และทัศนคติทั้งของ
บุคคลและของกลุ่ม
โดยใช้การจูงใจ การใช้
ภาวะผู้นา การสื่อสาร

การนาแผนสู่
การปฏิบัติ

Command
การทาให้เกิดการ
ปฏิบัติตามแผน โดย
ผู้บริหารต้องเข้าใจจุด
แข็ง จุดอ่อนของ
บุคลากร

Directing
-การตัดสินใจในการ
ดาเนินการเพื่อให้งาน
เป็นรูปเป็นร่าง
-การให้คาแนะนา
-การเป็นผู้นา

Coordination
การประสานทุก
กิจกรรมเพื่อ
ความสาเร็จของ
องค์กรโดยใช้การ
สื่อสารเป็นกลไก
สาคัญ

Coordinating
การประสานงานของ
ทุกฝ่าย

Budgeting
การจัดการ
งบประมาณ

Leading
การกระตุ้นส่งเสริมให้
คนทางานเพื่อ
บรรลุผลตามแผน

PDCA
Deming
(A.D.1986)

Do
-การนาแผนไปปฏิบัติ
ตามกระบวนการ
-การสร้างผลผลิต
-การรวบรวมข้อมูล
เพื่อวางแผนงาน
(Charting) และ
วิเคราะห์เพื่อนาไปสู่
ขั้นตอนการตรวจสอบ
(Check) และปรับปรุง
(Act)
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ตารางที่ 4 สรุปรายละเอียดของการประเมินผล (Evaluation)
POCCC
กระบวนการบริหาร
Fayol
(A.D.1971)
Control
การเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
ระหว่างผลการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานกับแผน

การประเมินผล

POSDCORB
Gulick & Urwick
(A.D.1937)

POSLC
Koontz
(A.D.1980)
Controlling
การประเมิน
(Measuring) และ
แก้ไข (Correcting)
การปฏิบัติงานของ
พนักงานให้เป็นไป
ตามแผน
การใช้เทคนิค
ควบคุมงานแต่ละ
ด้าน (Techniques)
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานใน
ภาพรวม (Overall
Performance) การ
บริหารให้เกิด
ประสิทธิผล
(Effective
Managing)

POLC
เสนาะ ติเยาว์
(A.D.2003)
Controlling
การตรวจสอบผล
การปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบผลงาน
กับเป้าหมายหรือ
มาตรฐานและแก้ไข
ให้ได้ตามเป้าหมาย

PDCA
Deming
(A.D.1986)

Check
เปรียบเทียบกับผลที่
เกิดขึ้นจริงกับผลที่
คาดหวัง ค้นหาสิ่งที่
ทาให้การปฏิบัติ
เบี่ยงเบน
(Deviation) ไปจาก
แนวทางของแผน

Reporting
การรายงานให้
ผู้บริหารทราบการ
ดาเนินการจากการ
บันทึก การวิจัย การ
ตรวจสอบ
Act
-การแก้ไขปรับปรุง
เมื่อเกิดผลที่
แตกต่างระหว่างสิ่ง
ที่เกิดขึน้ จริงกับแผน
-วิเคราะห์หาสาเหตุ
ที่แท้จริงทีท่ าให้เกิด
ปัญหา
-กาหนดว่าจะต้อง
เปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติส่วนไหนทีจ่ ะ
ทาให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการหรือ
ผลผลิต
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จากการสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล ข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย สรุ ป ว่ า กระบวนการบริ ห ารเป็ น กระบวนการที่
ประกอบด้ ว ย 3 ขั้ น ตอนคื อ 1. การวางแผน (Planning) 2. การน าแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติ
(Implementation) 3. การประเมินผล (Evaluation)
1. การวางแผน (Planning)
Koontz and O’Donnell (1968) ให้ความหมายของการวางแผนว่า การวางแผน คือ การ
ตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทาอะไร อย่างไร เมื่อใด และใครเป็นผู้ดาเนินการ โดยการวางแผนเป็นช่องทาง
ที่จะนาไปสู่วัตถุประสงค์ที่ต้องการในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hicks and Gullett
(1987) ที่กล่ า วว่าการวางแผนว่ าเป็นหน้าที่แ รกทางการบริ ห ารที่ จะกระทาเพื่ อกิจกรรมหนึ่ ง
โดยเฉพาะ และการวางแผนที่จะให้เกิดผลสาเร็จนั้น ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต การตัดสินใจใน
ปัจจุบันและประเมินผลในอนาคต
Hellriegel and Slocum (1989) ให้ความหมายการวางแผนคือ กระบวนการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย การเลือกภารกิจขององค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การจาแนก
วัตถุประสงค์ตามงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ รวมถึงการเลือกยุทธศาสตร์และยุทธวิธี
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
Kast and Rosenzweig (1970) ให้ความหมายของการวางแผนว่า การวางแผนคือ
กระบวนการในการพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทาอะไร อย่างไร มีวัตถุประสงค์ โครงการและวิธี
ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
Robbins (1980) ให้ความหมายของการวางแผนว่า การวางแผนคือ การกาหนด
วัตถุประสงค์และวิธีการที่จะทาให้วัตถุประสงค์สัมฤทธิ์ผลไว้ล่วงหน้า โดยการตัดสินใจล่วงหน้าว่า
จะต้องทาอะไร ทาเมื่อไร และใครเป็นผู้ทา
Dessler (1999) ให้ความหมายของการวางแผนว่า การวางแผนคือ การบวนการกาหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และชุดกิจกรรมเพื่อนาสู่การบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
จากการศึกษาองค์ประกอบและความหมายของการวางแผนตามที่ได้กล่าวมา สรุปได้ว่าการ
วางแผน คือกระบวนการบริหารที่เกิดขึ้นเป็นอันดับแรก เป็นการตัดสินใจล่วงหน้า โดยการวางแผน
ประกอบด้วย การกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการที่จะดาเนินการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. การนาแผนสู่การปฏิบัติ (Implementation)
ยุทธนา พรหมณี (2547) ให้ความหมายของการนาแผนไปปฏิบัติ ว่าการนาแผนไปปฏิบัติ
คือ การดาเนินการเพื่อให้นโยบายบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นการนาโครงการหรือกิจกรรม
ที่ได้กาหนดไว้ในแผนไปดาเนิ น การให้ บรรลุ ตามเป้าหมาย โดยต้องกาหนดองค์การหรือบุคคลที่
รับผิดชอบ และวิธีการชัดเจน

19
จารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล (2549) ให้ความหมายของการนาแผนไปปฏิบัติ ว่าการนาแผน
ไปปฏิบัติ คือ การดาเนินการทุกอย่างเพื่อให้นโยบายบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
จากการศึกษาองค์ประกอบและความหมายของการนาแผนสู่การปฏิบัติตามที่ได้กล่าวมา
สรุ ป ได้ ว่ า การน าแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติ คื อ การด าเนิ น การตามแผนเพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์ ที่ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
สุมาลี สุธีกุล (2557) กล่าวว่า นักวิชาการศึกษาส่วนใหญ่ ให้ความสาคัญเกี่ยวกับขั้นตอน
การนาแผนไปปฏิบัติมากที่สุด เช่นในขั้นตอนการนาหลักสูตรไปใช้ (Curriculum Implementation)
จะเป็นขั้นตอนที่ผู้บริหารและครูนาหลักสูตรไปปฏิบัติ นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงการนาแผนไป
ปฏิบัติว่าเป็ นขั้นตอนที่ส าคัญ ที่สุดเพราะแผนเป็นเพียงสิ่งที่มีอยู่ในเอกสาร ถ้าไม่มีการนาแผนไป
ปฏิบัติก็จะไม่เกิดประโยชน์ ดังนั้น การนาแผนไปปฏิบัติจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ
และก่อ นปฏิบั ติ ตามแผนควรศึ กษาข้อ มูล สารสนเทศ สภาพแวดล้ อมภายในและสภาพแวดล้ อ ม
ภายนอกก่อน ทั้งนี้ต้องให้ความสาคัญกับความสามารถ ทักษะความชานาญ และประสบการณ์ของ
ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในการนาแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น การนาแผนไปปฏิบัติ
เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกขององค์การในทุกระดับ
3. การประเมินผล (Evaluation)
Merwin (1992) กล่ าวว่ า การประเมิ น ผลเป็น สิ่ ง ที่ส ามารถตอบคาถามต่ อ ไปนี้ คื อ
1) การฝึกอบรม (traning) สามารถเพิ่มหรือพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายได้
หรือไม่ 2) การฝึกอบรมสามารถพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (performance) ของผู้ปฏิบัติงานได้หรือไม่
3) กระบวนการฝึกอบรมได้ผลหรือไม่
Pearce and Robinson (2009) กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง การคอยตรวจสอบ
ปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนโดยตรง และหาทางปรับปรุงให้ดีขึ้นเท่าที่จาเป็น
สุพานี สฤษฎ์ว านิ ช (2544) กล่ าวว่า การประเมินผลเป็นขั้นตอนของการประเมินเพื่อ
ติดตามการดาเนินงานตามแผน เพื่อประเมินความเหมาะสมของแผน ความสอดคล้องกับโครงสร้าง
ขององค์ การและกลไกในการควบคุ ม เพื่อ ประเมิ นสภาพแวดล้ อ มและการปรั บ ตัว ให้ เข้ า กับ การ
เปลี่ยนแปลงขององค์การ เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานบรรลุตามแผนที่ได้กาหนดไว้ และเพื่อให้
ผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมกับผู้ที่ปฏิบัติงานได้ตามแผน
จากการศึกษาองค์ประกอบและความหมายของการประเมินผลตามที่ได้กล่าวมา สรุปได้ว่า
การประเมินผล คือ การเปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมาย เพื่อสะท้อนผลที่เกิดจากการวางแผนและ
การนาแผนสู่การปฏิบัติ
การศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนิสิตนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่

20
ประไพภรณ์ วาสนาพงษ์ (2552) จากบทความเรื่องปัจจั ยที่ส่ งผลต่อคุ ณลั ก ษณะที่พึ ง
ประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ด้านคือ ด้านความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์
ด้านความสามารถในการตัดสินใจเชิงคุณค่า ด้านความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และด้านการมี
คุณธรรมจริยธรรม และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ผลโดยสรุปและข้อเสนอแนะจากการวิจัยคือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิต 3 ปัจจัย ได้แก่ด้านวิชาการ หลักสูตร และกิจกรรมนิสิต จึงควรนาผลการศึกษาที่
ได้ไปเป็น แนวทางในการบริ หารจั ดการปัจจัยดังกล่าว ดังนี้ ปัจจัยด้านวิชาการ ซึ่งประกอบด้ว ย
หลักสูตร ผู้สอน กระบวนการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้ในการประกอบการสอน ควรกาหนดนโยบาย
ให้ทุกคณะที่เปิดสอนวางแนวทางหรือกาหนดจุดมุ่งหมายของทุกปัจจัยในด้านปัจจัยในด้านวิชาการนี้
ให้มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต แล้วทาการติดตามประเมินผลเป็นระยะ
อย่างสม่าเสมอ หลักสูตร ควรกาหนดนโยบายให้แผนการเรียนการสอนหรือรายวิชาในแต่ละ
หลั ก สู ต รมี จุ ด มุ่ ง หมายที่ ส อดคล้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องบั ณ ฑิ ต แล้ ว ท าการติ ด ตาม
ประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่าเสมอ กิจกรรมนิสิต ควรกาหนดนโยบายให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการด้านกิจกรรมนิสิตให้เอื้อต่อการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต แล้วทา
การติดตามประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่าเสมอ
2.1.2 การบริหารของสถาบันครุศึกษา
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2538) กล่าวว่า การครุศึกษาหมายถึงระบบและกระบวนการต่างๆ ทั้ง
ในและนอกสถาบันครุศึกษาในขณะที่ผลิตและพัฒนา อันหมายถึงระบบและกระบวนการพัฒนาครูทั้ง
ก่อน ระหว่างและหลังประจาการ โดยคาว่าครู หมายรวมถึงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหมด
หรือกล่าวได้ว่า ครุศึกษาเป็นระบบและกระบวนการต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบันครุศึกษาเพื่อสร้าง
และพัฒนาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหมด การครุศึกษาจะมี ผลต่อความอ่อนแอและเข้มแข็งของ
ระบบการศึกษา หากบุคคลและระบบของการศึกษาอันเกิดจากการพัฒนาของครุศึกษานี้ไม่ดาเนินไป
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพสู ง แล้ ว ระบบการศึ ก ษาของประเทศก็ จ ะขาดคุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพตามไปด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของคมเพชร ฉัตรศุภกุล (อ้างถึงใน อโนทัย แทนสวัสดิ์,
2553) ที่กล่าวว่าคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จของ
การศึกษา เป็นหน่ว ยที่เปรีย บเสมือนสมองของมนุษย์ที่จะมีศักยภาพในการคิด พิจารณาสิ่งต่างๆ
ประเด็นต่างๆ ทางการศึกษา ดังนั้นถ้าหากคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์มีความเข้มแข็งก็จะชี้นา
การศึกษาได้เป็นอย่างดี
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อโนทัย แทนสวัสดิ์ (2553) ได้ศึกษาและวิเคราะห์การบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศของ
คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทยที่อยู่ในระดับดีตามเกณฑ์สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก ารมหาชน) จ านวน 6 สถาบั น ได้ แ ก่ ค ณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ, คณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย , คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ , คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ , คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย นเรศวร, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศึกษาคณะครุศาสตร์ /
ศึกษาศาสตร์ในต่างประเทศโดยเลือกมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
ปี 2008 จาก US News จานวน 3 แห่งได้แก่ Stanford University, University of California,
Los Angeles, Columbia University พบว่าการบริหารจัดการภายในคณะครุศาสตร์และคณะ
ศึกษาศาสตร์นั้นมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันออกไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักของ
แต่ล ะสถาบั น ทั้ งนี้ ยั งรวมถึงโครงสร้างองค์ กรของแต่ล ะสถาบัน การบริห ารจัดการของคณะ
ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์จะต้องสอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน ซึ่งภารกิจสาคัญในระดับคณะวิชา
คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการบารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน แนวคิดที่จะผลิตคนไปเป็นครูนั้นเริ่มจะต้องพัฒนาเป็นการศึกษาตลอด
ชีวิต ดังนั้นคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์จึงไม่ใช่สถาบัน ครุศึกษาที่ทาหน้าที่สอนแต่เพียงอย่างเดียว
แต่ยังต้องทาหน้าที่ในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้วย ซึ่งการพัฒนาดังกล่าว
เป็นสิ่งที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน ได้แก่การวิจัย การบริการวิชาการ และประกอบกับการ
แข่งขัน ทางการศึกษามีมากขึ้น ทาให้ คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ต้องตระหนักในการบริหาร
เนื่องจากคุณภาพของบัณฑิตในสถาบันครุศึกษานั้นจะเป็นไปในทางใดก็ขึ้นอยู่กับองค์กรว่ามีการ
บริ ห ารจั ดการที่มีป ระสิ ทธิภ าพเพื่อการบริห ารงานให้ บรรลุ เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ รวมถึ ง
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารในองค์กรนั้นๆ และอโนทัย แทนสวัสดิ์ได้ศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการของ
คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทยที่อยู่ในระดับดีตามเกณฑ์สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และสรุปความเป็นเลิศของสถาบันต่างๆ ใน 4 ด้าน
ได้แก่ 1. ด้านหลักสูตรและการสอน 2. ด้านวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. ด้านบริหารทั่วไป 4. ด้านแผนและงบประมาณ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ได้แก่
ด้านหลักสูตรและการสอน ประกอบด้วย
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1. หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย ครอบคลุม ลุ่มลึก และทันสมัยเพื่อผลิต
บัณฑิตทางครุศึกษาชั้นเลิศ
2. จัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม เป็นผู้นาทางการศึกษา โดย
มีนวัตกรรมทางการเรียนการสอน รวมถึงกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตให้มี
ความเข้มแข็งทั้งด้านวิช าการและสมรรถนะเสริมที่จาเป็น เช่นการพัฒ นาบุคลิ กภาพ การพัฒ นา
คุณธรรมจริยธรรม และการประเมินหลักสูตรทุกปีการศึกษา
3. คณาจารย์มีความสามารถสูงทางการสอน
4. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5. การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning
ซึ่งข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของสถาบันครุศึกษาที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัย
ประมวลและสรุ ป ว่าพัน ธกิจ หลั กของสถาบันครุศึกษาคือการผลิ ตและพัฒ นาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยต้องอาศัยการบริหารสถาบันครุศึกษาที่มีประสิทธิภาพจึงจะสามารถผลิต
และพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพได้ โดยงานของคณะครุศาสตร์ /
ศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตของคณะครุ ศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ได้แก่ งานด้านหลั กสู ตรการเรียนการสอนและ
กิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอน
2.1.3 การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
2.1.3.1 ความหมายและองค์ประกอบของหลักสูตร
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิต หรือการจัดการเรียน
การสอนให้ ผู้ เรี ย นมีความรู้ ในวิช าการและวิช าชีพ มีคุณลั กษณะตามที่ ห ลั กสู ตรกาหนด พันธกิ จ
ดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน (สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2554)
หลักสูตร มาจากคาในภาษาอังกฤษว่า “curriculum” มาจากรากศัพท์ภาลาตินว่า
“curere” หมายถึงเส้นทางที่ใช้วิ่งแข่ง เนื่องจากการที่ผู้เรียนจะสาเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง
ผู้เรียนจะต้องเรียนและพยายามฟันฝ่าความยากของวิชา ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ที่กาหนด
ไว้ในหลักสูตรไปตามลาดับเพื่อชัยชนะหรือความสาเร็จของหลักสูตร
นิตยา เปลื้องนุช (2554) กล่าวว่าหลักสูตรประกอบด้วยส่วนสาคัญ 5 ประการคือ
1. ความมุ่งหมายของหลักสูตรและการเรียนการสอน (curriculum objectives)
2. โครงสร้างของหลักสูตร (curriculum structures) ว่าหลักสูตรจะมีการแบ่ง
ระบบการศึกษาอย่างไร
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3. เนื้อหาของหลักสูตร (curriculum contents) ต้องกาหนดว่าจะต้องจัดสอน
เนื้อหาอย่างไร มากน้อยเท่าไร ลาดับก่อนหลังอย่างไร
4. วัสดุประกอบหลักสูตร (curriculum materials) ซึ่งมี 2 กลุ่ม วัสดุประกอบ
หลักสูตรกลุ่มแรกคือแบบเรียน วัสดุที่สองคือ อุปกรณ์การสอนที่จาเป็น
5. กระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตร (curriculum process) เริ่มด้วยวิธีสอน
การจัดชั้นเรียน เทคนิคในการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน รวมทั้งการวัดผลประเมินผลการเรียน โดย
เพาะอย่ า งยิ่ ง การวั ดผลประเมิน ผลการเรีย นการสอนเป็ นกระบวนการที่ จาเป็ นและส าคัญ ของ
หลักสูตร
โดย “หลักสูตร” จะคลุมเรื่องความมุ่งหมายของหลักสูตรและการเรียนการสอน
โครงสร้างของหลักสูตร และเนื้อหาของหลักสูตร ส่วนวัสดุประกอบหลักสูตร และกระบวนการเรียน
การสอนตามหลักสูตร รวมเรียกว่า “วิธีการสอน”
ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2545) กล่ าวว่า หลักสู ตรคือแผนของการเรียนการสอนที่
ประกอบด้ ว ยจุ ดมุ่ ง หมายของการศึก ษา วิธี ก ารเพื่ อ บรรลุ จุ ดมุ่ ง หมาย ซึ่ง หมายถึ ง การพิ จ ารณา
คัดเลือก จัดรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ ตลอดจนการประเมินผล เพื่อให้
ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาและคุณธรรม สามารถสร้างเสริมองค์ความรู้ การคิดวิเคราะห์ และนา
ความรู้มาแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ในส่วนของวิชาการ วิชาชีพ และการดารงชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ใจทิพย์ เชื้อรั ตนพงษ์ (2539) ที่กล่ าวว่าหลักสู ตรมีความส าคัญอย่างยิ่งในการจัด
การศึกษาทุกระดับ เพราะเป็นตัวกาหนดหรือกรอบของแนวปฏิบัติที่จะทาให้การเรียนการสอนบรรลุ
จุดมุ่งหมาย ซึ่งในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรเป็นหัวใจของการจัดการอุดมศึกษา หลักสูตรเป็นตัวแทน
ของโปรแกรมการศึกษาที่จะเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงสภาพการดาเนินการของแต่ละสถาบัน
ในปริบทอุดมศึกษา J. S. Stark, et al. (1986) สารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
คณาจารย์และบุคคลอื่นๆ ในสถาบันอุ ดมศึกษาอเมริกันเกี่ยวกับความหมายของหลักสูตรและพบว่า
มักครอบคลุมนิยามเหล่านี้คือ
1. หลักสูตรคือพันธกิจ ความมุ่งหมายของสถาบัน/ โปรแกรมการศึกษาหรือการ
แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งสาคัญที่นักศึกษาควรเรียนรู้
2. หลักสูตรคือกลุ่มประสบการณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่านักศึกษาควรรู้
3. หลักสูตรคือกลุ่มรายวิชาที่เปิดสอนให้นักศึกษา
4. หลักสูตรคือกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาทั้งหมดที่มีอยู่
5. หลักสูตรคือเนื้อหาจาเพาะของศาสตร์
6. หลักสูตรคือโครงสร้างหน่ วยกิตและกาหนดเวลาของระบบการศึกษา (J. S.
Stark, et al. , 1986; อภิภา ปรัชญพฤทธิ์, 2555)
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2548 ได้กาหนดมาตรฐานโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตว่าประกอบด้วย หมวดวิชาการ
ศึ ก ษาทั่ ว ไป หมวดวิ ช าเฉพาะและหมวดวิ ช าเลื อ กเสรี ดั ง รายละเอี ย ดต่ อ ไปนี้ (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553)
หมวดวิช าการศึกษาทั่ว ไป เป็นกลุ่ มวิช าที่มุ่งพัฒ นาผู้ เรียนให้ มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวางมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิด
อย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปะวัฒนธรรมทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตและ
ดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึงวิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพที่
มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้
หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเอง
ถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
จากความหมายและองค์ประกอบของหลักสูตรตามที่กล่าวมา ผู้วิจัยวิเคราะห์และ
สรุ ป ได้ ว่ า หลั ก สู ต ร หมายถึ ง แนวทางส าหรั บ การจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย น โดย
องค์ประกอบของหลักสูตรได้แก่ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และการวางแนวทางการใช้หลักสูตรเพื่อให้
การเรียนการสอนบรรลุ จุดมุ่งหมายของหลั กสูตร โดยหลักสูตรจะประกอบด้วยเนื้อหารายวิชาใน
หมวดวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตร วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอน
2.1.3.2 กระบวนการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
การน าหลั กสู ตรไปจัดการจั ดการเรี ยนการสอนหรือกิ จกรรมใดๆ เพื่อ ให้ ผู้ เรีย น
ประสบความส าเร็ จ ย่ อ มต้องมี การดาเนินการ การควบคุม ดูแล ส่ งเสริม และสนั บสนุนให้ การจั ด
กิจ กรรมต่า งๆ ในสถานศึก ษาให้ ต อบสนองต่ อจุ ดมุ่ งหมายของหลั ก สู ตรโดยใช้ท รั พยากรให้ เ กิ ด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาก็คือ การบริหารหลักสูตร (วัชรี บูรณสิงห์,
2554) การบริห ารหลั กสูตรเป็นหั วใจส าคัญที่จะช่ว ยให้กระบวนการใช้หลั กสูตรเกิดผลสาเร็จ ซึ่ง
ผลสาเร็จจะเกิดมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับผู้ใช้หลักสูตรซึ่งได้แก่ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรที่
เกี่ย วข้ องว่ าจะมีค วามมุ่ง มั่น ในการจัดกิ จกรรมต่า งๆ เพื่ อนาไปสู่ ความส าเร็จ ตามเป้ าหมายของ
หลักสูตรมากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าความสาเร็จของหลักสูตรมีส่วนสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
ของการบริหารหลักสูตร (นิตยา เปลื้องนุช , 2554) วิชัย วงษ์ใหญ่ (2543) กล่าวว่า การบริหาร
หลักสูตร หมายถึงการวางแผน การควบคุมกากับดูแล การจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน โครงการวิชาการที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้หลักสูตรและการสอนที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียนตามลักษณะธรรมชาติการเรียนรู้และตอบสนองเจตนารมณ์ของหลักสูตร หลักการ
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บริหารหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพในส่วนของหลักสูตรการเรียนการสอน ได้แก่ เอกสารหลักสูตร มี
ความชัดเจน สมบูรณ์ทันสมัย ชี้แนวทางในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีระบบ
ควบคุมเกี่ย วกับ การใช้ห ลั กสู ตร การติดตามผลการใช้ห ลั กสู ต รอย่างมีประสิ ทธิภ าพ ซึ่งผู้ วิจัยได้
ประมวลแนวคิดของนักวิชาการด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และอธิบายกระบวนการบริหารการ
เรียนการสอนเป็น 3 ขั้นตอนตามแนวคิดกระบวนการบริหาร คือ การวางแผน (Planning) 2.การนา
แผนสู่การปฏิบัติ (Implementation) 3. การประเมินผล (Evaluation) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2545) กล่าวว่าการ
วางแผนหลั ก สู ต รเป็ น การก าหนดเป้ า หมายทั่ ว ไปและกลวิ ธี ที่ จ ะด าเนิ น การและการจั ด ล าดั บ
ความสาคัญ เอกรินทร์ สี่มหาศาล (2545) กล่าวว่าการวางแผนหลักสูตร (Curriculum Planning)
อาศัยความคิดที่แสดงคาตอบของคาถาม 4 ประการดังต่อไปนี้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาหลักสูตร
คือ
1. จุดมุ่งหมายของการศึกษาคืออะไร
2. การที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาดังกล่าว ผู้เรียนต้องใช้ประสบการณ์
การศึกษาและการเรียนรู้อะไรบ้าง
3. ประสบการณ์การศึกษาของผู้เรียนดังกล่าวจะมีหลักและวิธีการจัดการเรียนรู้
อย่างไรให้บรรลุผล
4. เพื่อให้แน่ใจว่าบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จะมีวิธีการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรได้อย่างไร
J. S. Stark and Lattuca (2009) กล่าวว่า หลักสูตรเป็นแผนการศึกษามี
องค์ประกอบที่สาคัญ8 ประการคือ 1. จุดมุ่งหมาย 2. เนื้อหาสาระ 3. การจัดลาดับเนื้อหาและ
ประสบการณ์ 4. ผู้เรียน 5. กระบวนการเรียนการสอน 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน 7. การ
ประเมินผล และ 8. การวางแผนจากประสบการณ์ในการดาเนินงานและจากผลการประเมิน (J. S.
Stark & Lattuca, 2009; อภิภา ปรัชญพฤทธิ์, 2555)
การนาแผนสู่การปฏิบัติ / การดาเนินการจัดการเรียนการสอน วิชัย วงษ์ใหญ่
(2543) กล่ าวถึงการแปลงหลักสู ตรสู่ การสอนว่า หลักสูตรและการสอนเป็นงานทางด้านวิชาการ
กระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพจะบ่งชี้ถึงการวางแผนหลักสูตรที่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า เมื่อนา
แผนสู่การปฏิบัติจริง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะต้องสารวจว่ามีสิ่งใดบ้างจะต้องปรับปรุง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้บริหาร ผู้สอน สังเกตบันทึก ร่วมประชุมปรึกษา
หารือเพื่อหาแนวทางแก้ไข ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการนาไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
ต่อไป
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การประเมิ น ผลหลั กสู ต รการเรี ย นการสอน ใจทิพ ย์ เชื้อ รัต นพงษ์ (2539)
ให้ความหมายของการประเมินหลักสูตรว่า การประเมินหลักสูตรหมายถึงการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล แล้วนาข้อมูลมาใช้ในการตัดสินข้อบกพร่องหรือปัญหา เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขส่วนประกอบ
ทุกส่วนของหลักสูตรให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นหรือตัดสินหาคุณค่าของหลักสูตรนั้นๆ โดยจุดมุ่งหมายของ
การประเมินหลักสูตรคือ
1. เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขสิ่งบกพร่องที่พบในองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตร
โดยการประเมินผลลักษณะนี้มักดาเนินการในช่วงที่ยังดาเนินการพัฒนาหลักสูตรอยู่ เพื่อพิจารณาว่า
องค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตรเช่น จุดหมาย โครงสร้าง เนื้อหา การวัดผล ฯลฯ มีความสอดคล้อง
เหมาะสมหรือไม่ สามารถนาไปปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด ได้ผลเพียงใด และมีปัญหาอุปสรรคอะไร
2. เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารหลักสูตร การนิเทศ กากับดูแล และ
การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การประเมินผลลักษณะนี้จะดาเนินการใน
ขณะที่มีการนาหลักสูตรไปใช้จะได้ช่วยปรับปรุงหลักสูตรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
3. เพื่อช่ว ยในการตัดสิ นใจของผู้ บริห ารว่าควรใช้ห ลั กสู ตรต่ อไปหรือไม่ การ
ประเมินผลลักษณะนี้จะดาเนินการหลังจากที่ใช้หลักสูตรไปแล้วระยะหนึ่ง แล้วจึงประเมินเพื่อสรุปผล
ตัดสิ นว่าหลักสูตรมีคุณภาพดีหรื อไม่ดี บรรลุ ตามเป้าหมายที่ห ลักสู ตรกาหนดไว้มากน้อยเพียงใด
เหมาะสมกับการนาไปใช้ต่อหรือไม่
4. เพื่อต้องการทราบคุณภาพของผู้ เรียนซึ่งเป็นผลผลิ ตของหลักสู ตรว่ามีการ
เปลี่ย นแปลงพฤติกรรมไปตามความมุ่งหวังของหลักสู ตรหลั งจากผ่านกระบวนการทางการศึกษา
มาแล้วหรือไม่ อย่างไร การประเมินผลลักษณะนี้จะดาเนินการในขณะที่มีการนาหลักสูตรไปใช้หรือ
หลังจากที่ใช้หลักสูตรไปแล้วระยะหนึ่งก็ได้
2.1.3.3 หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
พฤทธิ์ ศิ ริ บ รรณพิ ทั ก ษ์ แ ละคณะ (2554) กล่ า วว่ า ครุ ศ าสตร์ / ศึ ก ษาศาสตร์
(discipline/ field of study) มาจากภาษาอังกฤษ 2 คาคือ 1) education 2) teacher education
มีลักษณะที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. ธรรมชาติ/ ลักษณะของสาขาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ที่มาจากคาว่า education
(Husen, อ้างถึงใน พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์และคณะ, 2554) มีดังนี้
1.1 ศาสตร์เกี่ยวกับศิลปะการสอน ครุศาสตร์ หรือ ศึกษาศาสตร์เป็นสาขาเกี่ยวกับ
ศิลปะการสอนมาตั้งแต่ระยะแรกเริ่มเป็นสาขา (a field of study) ในปี พ.ศ. 2323 (ค.ศ.1780) เมื่อ
มีการตั้งตาแหน่งศาสตราจารย์ด้านครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์คนแรกที่มหาวิทยาลัย Halle ประเทศ
เยอรมัน
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1.2 ศาสตร์เกี่ยวกับจิตวิทยาการสอน มีการพัฒนาเป็นสาขาเกี่ยวกับจิตวิทยา
การศึกษาที่มหาวิทยาลัย Uppsala ประเทศสวีเดน และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา เป็นสาขาที่มีวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานและมุ่งศึกษา 3 เรื่องได้แก่ 1) จิตวิทยา
การพัฒนาเด็ก 2) จิตวิทยาการเรียนรู้ 3) จิตวิทยาความแตกต่างของบุคคล ซึ่งจะตอบคาถามสาคัญ
2 ข้อคือ สอนอะไรและสอนอย่างไร
1.3 ศาสตร์เกี่ยวกับการวิจัยสหวิทยาการ ใน พ.ศ. 2493 (ค.ศ.1950) มีการนา
การศึกษาเปรียบเทียบและการศึกษาข้ามสาขาวิชาหรือสหวิทยาการมาใช้ในครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
ที่มหาวิทยาลัยชิคาโก และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดโดยมีการทาวิจัยข้ามภาควิชาและวิจัยข้ามศาสตร์
เช่นการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา รัฐศาสตร์การศึกษา สังคมวิทยาการศึกษา มานุษยวิทยา
การศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษา และปรัชญาการศึกษาเป็นต้น
2. ธรรมชาติ/ ลักษณะของสาขาครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ที่มาจากคาว่า teacher
education (Husen & Postlewaithe, อ้างถึงใน พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์และคณะ, 2554) มี
ดังต่อไปนี้
2.1 ศาสตร์เกี่ยวกับการเตรียมครูก่อนประจาการ (Preservice education of
teacher หรือ PRESET) เป็นการจัดการศึกษาระดับปริญญาเพื่อให้ครูมีคุณภาพและสมรรถนะสูงก่อน
ทางานครู เนื่องจากธรรมชาติของงานครู คือการอุทิศตนเพื่อการรู้แจ้งเห็นจริง ต้องมีเสรีภาพทาง
วิช าการ เงื่อนไขพื้น ฐานของเสรีภ าพทางวิช าการ คือ สมรรถนะของครู หมายความว่า ครูจะใช้
เสรีภาพทางวิชาการได้ต้องมีสมรรถนะ ซึ่งประกอบด้วยบูรณาการของความรู้ ทักษะและวิจารณญาณ
ครูใหม่จึงต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วย
เนื้ อ หาวิ ช าที่ จ ะสอน วิ ช าครู และการปฏิ บั ติ ก ารสอนภายใต้ ก ารนิ เ ทศ ในหลายประเทศ เช่ น
สหรัฐอเมริกา จะมีการประเมินสมรรถนะครูประจาการเป็นระยะตามสัญญาจ้าง เช่นระยะ 5 ปี หรือ
10 ปี เมื่อพบว่ามีสมรรถนะเป็นที่พอใจก็จะต่อสัญญาให้ระยะยาวจนเกษียณ
2.2 ศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาครูประจาการ (Onservice and Inservice
education of teachers หรือ ONSET/ INSET) เป็นการจัดการศึกษาหรืออบรมครูหลั งจากเข้า
ทางานครู เนื่องจากธรรมชาติของงานครูต้องมีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (continuous
professional development หรือ CPD) การพัฒนาครูประจาการจาแนกได้ 2 ลักษณะ คือการ
พัฒนาที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (wholly school-based) เรียกว่า Onservice Training กับการพัฒนา
ที่ไม่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (wholly nonschool-based) เรียกว่า Inservice training อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันนี้มีการพัฒนาครูประจาการระหว่าง 2 ลักษณะ และนิยมเรียกว่า Inservice Training และ
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์และคณะ (2554) กล่าวถึงรูปแบบการสอนและการจัดโครงสร้างหลักสูตรสาขา
ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ของแต่ละประเทศ แต่ละวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันขึ้นกับสภาพบริบท
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ของสถาบันเช่น บางประเทศไม่ได้อยู่ในระบบของมหาวิทยาลัย ดังตัวอย่างของสถาบันฝึกหัดครูใหม่
ในประเทศอังกฤษ อินเดีย และอิสราเอล ซึ่งมีรูปแบบการสอนที่เน้นการสอนเนื้อหารายวิชาและ
วิชาชีพไปพร้อมๆ กัน และในหลักสูตรสาขาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ ในการผลิตครูระดับมัธยมศึกษา
จะจั ด เนื้ อ หาต่ อเนื่ องโดยเรี ย นเนื้ อ หารายวิ ช าก่ อน ฝึ ก ประสบการณ์ภ ายหลั ง แต่ อ ย่า งไรก็ต าม
โครงสร้างหลักสูตรสาขาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์โดยทั่วไปจะมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของรูปแบบ
การสอนและการจัดโครงสร้างหลักสูตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รูปแบบการสอน การเตรียมครูประจาการในต่างประเทศ (Preservice education
of teacher) จะมี 3 รูปแบบ (Husen and Postlethwaite, อ้างถึงใน พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์และ
คณะ, 2554) ได้แก่
1) รูปแบบเน้นการฝึกงาน (The Apprenticeship Model) รูปแบบนี้เน้นการสอน
ภาคปฏิบัติ (practical /on the job) โดยผู้ที่ประสบความสาเร็จในวิชาชีพ
2) รูปแบบเน้นหลักการเหตุผล (The Rationalist Model) รูปแบบนี้เน้นการสอน
หลักการเหตุผลที่จาเป็นสาหรับการพิจารณาตรวจสอบหรือพินิจพิเคราะห์ในการทางานของครูให้เป็น
ครูที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3) รูปแบบเน้นการสะท้อนกลับหรือการไตร่ตรอง (The Reflective Model)
รูปแบบนี้เน้นการสอนกระบวนการสะท้อนกลับ หรือการไตร่ตรองให้ครูเป็น reflective practitioner
ซึ่งประกอบด้วย 3 ระดับคือ 1) การสะท้อนกลับของการปฏิบัติการของตนเองที่สัมพันธ์กับการใช้
หลักการ 2) การสะท้อนกลับเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักการที่นามาใช้ 3) การตรวจสอบกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีและค่านิยมซึ่งจะนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข (adjustment) การปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น
1) หลักสูตรเตรียมครูก่อนประจาการ (PRESET)
1.1 ระยะเวลาหลักสูตร PRESET
หลักสูตรครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ที่เริ่มต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหลาย
ประเทศได้ลดลงอย่างรวดเร็ว หลักสูตรระดับปริญญาตรี (baccalaureate degree) 4 ปีและ 5 ปี
เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
หลักสูตร 4 ปีก็มีหลากหลายรูปแบบได้แก่ หลักสูตร 4 ปีต่อจากระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หลักสูตร 1+3 ปี คือเรียนวิชาทั่วไป 1 ปี แล้วเข้าเรียนครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ 3 ปีและ
หลักสูตร 2+2 ปี คือเรียนวิชาทั่วไป 2 ปีแล้วเข้าเรียนครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ 2 ปี
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หลักสูตร 5 ปีก็มีแบบหลักสูตร 5 ปีต่อจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 1 ปีต่อ
จากปริญญาตรี 4 ปี เรียกว่าหลักสูตร 4+1 ปีหรือ fifth-Year Program คือเรียนปริญญาตรีด้าน
เนื้อหาวิชาที่จะสอน 4 ปีแล้วเรียนต่อหลักสูตรครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์1 ปี
1.2 องค์ประกอบของหลักสูตร PRESET
องค์ ป ระกอบหลั ก สู ตรครุ ศาสตร์ / ศึ กษาศาสตร์ ส าหรั บการเตรี ย มครู ก่ อ น
ประจาการ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย 6 ส่วน ดังต่อไปนี้
1.2.1 การศึกษาทั่วไป (general education/GE) องค์ความรู้และทักษะซึ่ง
ผู้เรียนระดับปริญญาจะต้องมีเพื่อเป็นพลเมืองที่มีการศึกษา
1.2.2 ความรู้เนื้อหาวิชา (content knowledge: CK) เนื้อหาวิชาที่จะสอน
สาหรับสาขาประถมศึกษา อาจประกอบด้วยหลายวิชา (5-8 วิชา) เนื้อหาวิชาที่จะสอนสาหรับสาขา
มัธยมศึกษาตอนต้น อาจประกอบด้วย 2 วิชา ส่วนเนื้อหาวิชาที่จะสอนสาหรับสาขามัธยมศึกษาตอน
ปลายอาจประกอบด้วย 1 วิชา
1.2.3 ความรู้วิชาครู (pedagogical knowledge: PK) ความรู้และทักษะวิธี
สอน เช่นทฤษฎีการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน การใช้เทคโนโลยีในการสอน ประเด็นพหุวัฒนธรรม
ทางการศึกษา ความรู้ส่วนนี้อาจจาแนกเป็น ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ และความรู้เกี่ยวกับพื้นฐาน
การศึกษา
1.2.4 ความรู้ร่วมของวิชาครูและเนื้อหาวิชา (pedagogical content
knowledge: PCK) ความรู้และทักษะซึ่งครูที่มีความเชี่ยวชาญบู รณาการความรู้และทักษะ 3 ส่วน
ข้างต้นเข้าด้วยกัน รวมทั้งความสามารถในการวิเคราะห์ อธิบาย ยกตัวอย่าง และแสดงให้ผู้เรียน
เข้าใจโดยคานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับความรู้และทักษะส่วนที่ 4 ค่อนข้าง
ใหม่ส าหรับ หลักสู ตรครุ ศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ และเป็นแนวคิดที่นาไปสู่การออกแบบหลั กสูตร
ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
1.2.5 การฝึกงาน (The practicum) การปฏิบัติการสอน เป็นประสบการณ์
ภาคสนามที่สาคัญของหลักสูตรการเตรียมครูก่อนประจาการของทุกประเทศ เพราะเป็นการเรียนรู้
ภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริงของโรงเรียน (induction into school life)
1.2.6 หลักสูตรแฝง (The hidden curriculum/ the null curriculum)
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้ผู้เรียนนอกเหนือจากวิชาเรียนในหลักสูตร อาจจัด
ในรูปของกิจกรรมเสริมหลั กสูตร และการสื่ อสารเพื่อพัฒนาที่ถ่ายทอดหรือส่งต่อถึงผู้เรียนโดยใช้
บริ บ ทของสถาบั น ในลั ก ษณะการเรี ยนรู้ที่ไ ม่เ ป็นทางการหรือ การศึก ษาตามอัธ ยาศั ย (informal
learning)
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2) หลักสูตรการพัฒนาครูประจาการ (INSET/ ONSET) จาแนกได้ 4 ลักษณะคือ
2.1 INSET สาหรับการยกระดับคุณวุฒิครู
2.2 INSET สาหรับการยกระดับคุณภาพครู
2.3 INSET พัฒนาครูเพื่อรองรับบทบาทใหม่ของผู้บริหารหรือครู
2.4 INSET พัฒนาครูเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงหลักสูตร
กล่าวโดยสรุป ธรรมชาติและลักษณะของครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ เป็นศาสตร์
เกี่ยวกับการสอน การจัดการศึกษา การเตรียมครูก่อนประจาการ และการพัฒนาครูประจาการ องค์
ความรู้เฉพาะของครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์มี 2 ส่วน ส่วนแรกคือความรู้แบบดั้งเดิมคือความรู้วิชาครู
ส่วนที่สองคือ ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการบูรณาการของความรู้วิชาครูกับความรู้เนื้อหาวิชาที่ใช้สอนและ
ความรู้ทั่วไปสาหรับการเป็นพลเมืองดีมีการศึกษา
Ramsey (cited in Sinlarat, 2003) กล่าวว่าสิ่งที่จาเป็นสาหรับการครุศึกษาได้แก่
(Sinlarat, 2003)
ช่วยให้นิสิตนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติได้ (Guide students to
link theory and practice)
สร้ างความใกล้ ชิดกับ ผู้ ประกอบวิช าชีพที่มี ประสบการณ์ (Have closely
established links with experienced practitioners)
ตระหนักถึงความซับซ้อนของงานของครู (Recognise the complexity of
teacher work)
แสดงการสอนที่เหมาะสมในทุกสภาพแวดล้อม (Demonstrate appropriate
pedagogies in all settings)
สิ่ งที่จ าเป็ น ในการรับรองคุณภาพของการครุ ศึกษาด้านการพัฒ นาหลั กสู ตร คื อ
รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตด้านการศึกษา โดยรูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตร (The curriculum development) ประกอบด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การกาหนดหลักการที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
2. การแสดงคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
3. ร่างกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการสอน
4. สร้างกระบวนการที่นิสิตนักศึกษาจะแสดงให้เห็นว่า พวกเขาได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะต่างๆ
5. กาหนดแนวทางการนาแผนไปปฏิบัติ โดยสร้างความเข้าใจให้ผู้สอน
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2553) กาหนดองค์ประกอบของมาตรฐานและเกณฑ์
การรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ในส่วนของมาตรฐานการผลิต องค์ประกอบของ
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มาตรฐานด้านระบบการเรียนรู้และการบริหารจัดการในประกาศคุรุสภาเรื่อง การรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพว่า ประกอบด้วย
1. การบริหารหลักสูตร เกณฑ์การรับรองประกอบด้วย
1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีองค์ประกอบครอบคลุมบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2) มีการกาหนดหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจน ได้แก่
2.1 การวางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร
2.2 การประเมินการเรียนรู้
2.3 การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
2.4 การกาหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.5 การรายงานผลการปฏิบัติงาน
3) มีการประเมินอาจารย์ผู้สอนอย่างเป็นระบบ
4) มีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน
2. กระบวนการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์การรับรองประกอบด้วย
1) มีแผนการจัดการเรียนรู้
2) มีแนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. การจัดปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เกณฑ์การรับรองประกอบด้วย
1) มีเครือข่ายสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนดสาหรับ
การปฏิบัติการสอนของนิสิตนักศึกษา
2) มีการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
4. การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู เกณฑ์การรับรองประกอบด้วย
1) มีคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู
2) มีโครงการเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร
3) มีคู่มือการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครูให้แก่นิสิตนักศึกษา
4) มีการประเมินและติดตามผลโครงการเสริมความเป็นครู
5) มีสมุดบันทึกหรือหลักฐานรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูของ
นิสิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร
จากการศึกษาแนวแนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของ
คณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ สรุปได้ว่า หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์และ
คณะศึกษาศาสตร์มีองค์ประกอบหลักคือองค์ความรู้และประสบการณ์ที่จาเป็นในการประกอบวิชาชีพ
ซึ่งกาหนดในรายวิชาต่างๆ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูที่จะทาให้นิสิตนักศึกษาเกิดผลการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ดังนั้น การศึกษา
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การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะ
ครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงศึกษาการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน และ
การบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู ตามกระบวนการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การนาแผนสู่
การปฏิบัติ และการประเมินผล
2.2 แนวคิด เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์และการเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะ
ศึกษาศาสตร์
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหมายของคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และแนวคิดของนักวิชาการที่มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ ได้มีแนวคิดและผู้ให้ความหมายของ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้
ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยแบ่งเป็น 3
คาได้แก่
คุณลักษณะ หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความดีหรือลักษณะประจา
พึง ว. เป็นคาช่วยกริยาอื่น หมายความยอมตาม แปลว่า ควร เช่น พึงไป ว่า ควรไป,
หมายความจาเป็น แปลว่า ต้อง เช่น กิจที่สงฆ์จะพึงทา ว่า กิจที่สงฆ์จะต้องทา
ประสงค์ ก. หมายถึง ต้องการ อยากได้; มุ่งหมาย, มุ่ง
ผู้ที่มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ให้ความหมายของ
คาว่า คุณลักษณะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางของงานวิจัยที่ตนศึกษา ได้แก่
สิรินันท์ ศรีวีระสกุล (2553) ศึกษาและพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของ
นักเรีย นในโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่งสภาคริส ตจักรในประเทศไทยให้ ความหมายของคุณลักษณะ
ว่าหมายถึง ลักษณะประจาตัวของบุคคลที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความดีงามในตนเอง
พิศสุภ า ปัจ ฉิมสวัสดิ์ (2552) วิเคราะห์ ปัจจัยภาวะผู้ นาของหั ว หน้าภาควิช าที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลองค์การของภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้ให้ความหมายของ คุณลักษณะว่า
เป็ น ลั ก ษณะอย่ า งหนึ่ ง ที่ มี อ ยู่ ใ นตั ว เป็น ลั ก ษณะประจ าทั้ งด้ า นร่ า งกาย และการแสดงออกของ
พฤติกรรมของบุ คคลที่แสดงออกมาให้ ผู้อื่นเห็น เช่นคุณลักษณะด้านบุคลิ กภาพ คุณลั กษณะทาง
วิ ช าการ และคุ ณ ลั ก ษณะด้ า นความรู้ ค วามสามารถเป็ น ต้ น โดยคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
หัว หน้ าภาควิช า หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะซึ่งผู้ ดารงตาแหน่งหัว หน้าภาควิชาจะต้องมี เพื่อให้
สามารถปฏิบัติภารกิจที่ตนรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ทิ พ วรรณ วรรณภั ก ดี (2551) ศึ ก ษาความต้ อ งการของชุ ม ชนที่ มี ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ของเด็กวัยอนุบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมาย
ของคุณลั กษณะที่ พึงประสงค์ ว่าหมายถึง คุณภาพที่ต้องการ ลักษณะพฤติกรรมที่ต้องการ หรือ
ลักษณะประจาของแต่ละบุคคลที่ต้องประสงค์ ซึ่งบุคคลและสังคมยอมรับ
พิมล มาประกอบ (2549) ให้ความหมายของคุณ ลั กษณะที่พึงประสงค์ ของผู้บริหารว่า
หมายถึง คุณสมบัติหรือลักษณะประจาตัวที่ดีของผู้บริหารโรงเรียนที่ต้องการให้แสดงพฤติกรรมตาม
บทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหมายของคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และแนวคิดของนักวิชาการที่มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ สรุปได้ว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์
หมายถึง ลักษณะประจาตัวที่เป็นที่ต้องการในการประกอบอาชีพและเป็นลักษณะประจาตัวที่สังคม
ยอมรับ ซึ่งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และ
คณะศึกษาศาสตร์ หมายถึง ลักษณะประจาตัวของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุ
ศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ที่เป็นที่ต้องการส าหรับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและเป็น
ลักษณะประจาตัวที่สังคมยอมรับ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์และการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้
1. แนวคิดจุดมุ่งหมายทางการศึกษา (Educational Objectives) ของ Bloom
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาเป็นเป้าหมายหรือความมุ่งหวังทางการศึกษา ซึ่ง Bloom (1956) ได้จาแนก
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1.ด้านพุทธิพิสัย หรือด้านความรู้สึกนึกคิด (Cognitive Domain)
พุทธิพิสัย เป็นจุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่แสดงลาดับขั้นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในสมอง เป็น
การเรียนรู้ด้านสติปัญญาเกี่ยวกับความรู้ ความคิด และการแก้ปัญหา
2. ด้านจิตพิสัย หรือด้านอารมณ์ความรู้สึก (Affecttive Domain)
จิตพิสัย เป็นจุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่แสดงลาดับขั้นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในจิตใจ ซึ่งเป็น
การเรียนรู้ทางด้านอารมณ์และความรู้สึก เช่น เจตคติ ค่านิยม ความสนใจ ความซาบซึ้ง เป็นต้น
3. ด้านทักษะพิสัย หรือด้านการปฏิบัติการ (Psychomotor Domain)
ทักษะพิสัย เป็นจุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่แสดงลาดับขั้ นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับระบบ
ประสาทสั มผัส กล้ามเนื้ อ และอวัยวะส่ ว นต่างๆ ของร่างกาย เป็นการเรียนรู้ทางด้านทักษะการ
เคลื่อนไหว และการใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วสัมพันธ์กัน
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2. แนวคิด มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทยและปัจจัยสู่ความสาเร็จที่จาเป็นต่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเองจาก
ประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกาหนดผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมี อย่างน้อย 5 ด้าน คือด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปั ญ ญา ด้า นทั กษะความสั มพัน ธ์ร ะหว่า งบุ คคลและความรั บผิ ดชอบ ด้ านทัก ษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ คือ ข้อกาหนดเฉพาะซึ่งเป็นผลที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่ได้รับการพัฒนาระหว่างการศึกษา จากการเรียนและการเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให้ ทั้ ง ในและนอกหลั ก สู ต รและแสดงออกถึ ง ความรู้ ค วามเข้ า ใจและ
ความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้นได้อย่างเป็นที่เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแล้ว
โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่ 2 ปริญญาตรี อย่างน้อยต้องเป็นดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดย
ใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็น
แบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก เป็นต้น
2. ด้านความรู้ มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการ
และทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง สาหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ
ความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและ
การต่อยอดองค์ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
3. ด้านทักษะทางปัญญา สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและสามารถประเมิน
ข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหา
และงานอื่นๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค์โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ
สาหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจาและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีส่วนช่วยและเอื้อต่อการ
แก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้นาหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะ
ผู้นาในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
ศึกษาและทาความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลื อกและประยุกต์ใ ช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลแปลความหมาย และนาเสนอข้อมูล
สารสนเทศอย่างสม่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถ
เลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
ปัจจัยสู่ความสาเร็จที่จาเป็นต่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านตามแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2552
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
การพัฒ นาด้านนี้ เกี่ย วข้องกับการผสมผสานความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมและ
ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ ทัศนคติ และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการ
พัฒนาจะรวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี การวิเคราะห์และสะท้อนพฤติกรรมของตนเองและของผู้อื่นใน
สถานการณ์ต่างๆกัน การอภิปรายเป็นกลุ่มในเรื่องความขัดแย้งทางความคิดอย่างง่ายๆและที่ซับซ้อน
มากขึ้น จะช่วยให้นักศึกษาเห็นค่านิยมของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเกิดความคิดโดยใช้หลักการ
ทั่วไปว่า สิ่งที่ตนเชื่อควรเป็นแนวทางกาหนดพฤติกรรมของตนเองได้ หลักในการถ่ายทอดการเรียนรู้
จะต้องมีการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นไปได้ต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ที่นักศึกษาจะต้องเผชิญ
ในชีวิตภายหน้าและในการทางาน แม้ว่าผลการเรียนรู้ด้านนี้อาจถูกจัดเป็นรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
โดยเฉพาะ แต่ควรใช้ทุกโอกาสในการเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชาที่สอนรวมทั้ง
การจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
การแสวงหาความรู้
ปัจจัยสาคัญ คือ การจัดภาพรวมอย่างกว้างๆ เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างและเนื้อหาสาระใน
การเรียนการสอนไว้ล่วงหน้า และเมื่อมีข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นควรจะเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่ จัดไว้นั้น และ
เชื่อมโยงกับความรู้เดิมของนักศึกษา เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจและนามาใช้ การใช้เครื่องมือ
ช่วยจาและการทบทวนเนื้อหาที่สาคัญเป็นระยะๆจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นจะอยู่ในความทรงจา
ได้ในระยะยาว
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การพัฒนาทักษะทางปัญญา
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ คือ การพัฒนาความคิดรวบยอด รวมทั้งหลักการทางทฤษฏีและการฝึก
ปฏิบัติ การวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นลาดับขั้นตอนตามแผนที่วางไว้และต้องฝึก
ปฏิบัติในหลายสถานการณ์ รวมทั้งที่คล้ายคลึงกับสถานการณ์ที่คาดว่าจะได้ใช้ในอนาคตเพื่อช่วยใน
การถ่ายทอดความรู้และนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆตามความเหมาะสมการพัฒนาความสามารถใน
การกาหนดและใช้ทักษะทางปัญญาในการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่คาดคิดมาก่อน จาเป็นต้องมีการ
ทางานในการแก้ปัญหาแบบปลายเปิดโดยให้ ความช่วยเหลือในการจาแนกแยกแยะ และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจเพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ นักศึกษาควรถูกฝึกให้สามารถสะท้อนกระบวนการคิดของตนเอง เมื่อพบกับงานใหม่ๆที่
ท้าทายและสามารถพัฒนาการจัดการกลยุทธ์ในการคิดของตนเองเมื่อต้องแก้ไขประเด็นปัญหาใน
ลักษณะต่างๆ
การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ คือ การมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและได้รับข้อมูลป้อนกลับ
ต่อผลการทางานที่สร้างสรรค์ ข้อมูลป้อนกลับดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพสูงสุดถ้านักศึกษาได้วิเคราะห์
พฤติกรรมของตนเองในสภาพแวดล้อมที่เอื้อ และสามารถพัฒนาเป็นหลักในการแสดงพฤติกรรมของ
ตนเอง การพัฒ นาความสามารถและความรับผิ ดชอบสาหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจาเป็นต้อง
มอบหมายงานให้นักศึกษาที่จะพัฒนาและกระตุ้นความสามารถเหล่านั้นด้วยความมุ่งหวังให้มีผลงานที่
ก้าวหน้าขึ้นตามลาดับ
การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ คือ การจัดการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติเป็นลาดับขั้นตอนตามที่วางแผนไว้
พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับและคาแนะนาในการปรับปรุงทักษะที่จาเป็นทางด้านการคานวณอย่าง
ง่ายๆ แก่นักศึกษา เพื่อปรับปรุงทักษะที่จาเป็นทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายๆ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาที่เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาอาจมีความสามารถต่างกันในการ
ใช้ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสาร ซึ่งบางคนต้องได้รับการสอนเป็นพิเศษ ทั้งนี้อาจ
ทาได้โดยการสอนโดยตรงร่วมกับการฝึกปฏิบัติ และควรให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะเหล่านี้
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสูงขึ้นตามลาดับ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2552)
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3. แนวคิดจิตห้าสาหรับอนาคตของ เฮาเวิร์ด การ์ดเนอร์
เฮาเวิร์ด การ์ดเนอร์ กล่าวถึงจิต 5 ลักษณะที่สังคมควรปลูกฝังในคนรุ่นถัดไป โดยมี 3
ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการรั บรู้ และอีก 2 ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ รวมถึงแนวทางการจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างจิ ตแต่ละลั กษณะได้แก่ (Gardner, 2006; เจมส์ เบลลั นกา และ
รอน แบรนต์, 2554)
จิตเชี่ยวชาญ (Disciplined Mind) หมายถึงมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา อาทิศิลปะ งาน
ช่างฝีมือ งานวิชาชีพ ดังนั้น คนจึงต้องมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ และต้อง
ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความชานาญ การศึกษามีหน้าที่สร้างความรู้โดยการหลอมรวมวิชา
ต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน และใช้เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญได้รวดเร็วขึ้น
จิตรู้สังเคราะห์ (Synthesizing Mind) หมายถึงมีความสามารถในการนาข้อมูลมาผสานกัน
ได้อย่างลงตัวเพื่อใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผู้ที่จะสังเคราะห์ได้ต้องมีความรู้ที่
จาเป็นมากพอจะตัดสินได้ว่าใครหรืออะไรที่เชื่อถือได้ ทักษะที่จาเป็นสาหรับผู้สังเคราะห์คือจะต้องรู้
วิธีเลือกข้อมูลอย่างฉลาด และนาข้อมูลมาผสานกันได้อย่างมีเหตุผล
จิตสร้างสรรค์ (Creating Mind) หมายถึงผู้ที่สามารถคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ สร้าง
แนวคิดและแนวปฏิบัติใหม่ๆ ที่เหนือกว่าแนวคิดและแนวปฏิบัติแบบเดิม ซึ่งการศึกษาจะสร้างจิต
สร้างสรรค์ได้ต้องเริ่มจากโดยการสร้างหลักสูตรและใช้วิธีการสอนที่ปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ให้
เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน
จิตรู้เคารพ (Respectful Mind) หมายถึงผู้ที่สามารถเปิดใจต้อนรับบุคคลและกลุ่มที่
หลากหลาย อยากพบ ทาความรู้จัก และชื่นชอบผู้คนจากแดนไกล เชื่อในคุณงามความดีของผู้อื่น
มอบความไว้เนื้อเชื่อใจ พยายามเชื่อมสัมพันธ์และไม่ด่วนตัดสินใคร ซึ่งแนวทางที่เสริมสร้างจิตรู้เคารพ
คือการจัดแข่งกีฬา หรือการจัดงานวัฒนธรรม
จิตรู้จริยธรรม (Ethical Mind) หมายถึงผู้ที่ประพฤติสอดคล้องกับสิ่งที่ตนยึดมั่น แม้ว่า
พฤติกรรมดังกล่าวจะขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนตน โดยองค์ประกอบที่สร้างเสริมจริยธรรมคือคาพูด
และการกระทาของผู้ใหญ่ที่น่าเคารพทั้งในบ้าน โรงเรียนและชุมชน โดย Gardner กล่าวว่า การ
พัฒนาจิตใจให้รู้จริยธรรมนั้นไม่ยาก และเป็นไปได้เองโดยธรรมชาติหากคนๆ นั้นอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่มีจ ริยธรรม แนวทางในการเสริมสร้างจิตรู้จริยธรรมโดยการศึกษาทาได้โดยใช้ทุกโอกาสในการ
สอดแทรกจริยธรรมให้กับผู้เรียน อาทิ การเรียนการสอน กิจกรรม การเป็นแบบอย่างที่ดีและการให้
คาปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษาของคณาจารย์
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4. แนวคิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้านตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)
(มคอ.1) และคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาตามแนวทางของรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)
โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรมที่
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก มีจิต
สาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
2. สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิง
สัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
2. ด้านความรู้
1. มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอน อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง
และเป็นระบบ
2. มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้ง
การบูรณาการข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
3. มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง
ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการวิจัยเพื่อ
พัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
2. สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ
3. มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการ
พัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ และทางสังคม
2. มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์
3. มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ ภาษา
พูดและภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
2. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
3. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนาเสนอด้วย
รูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
2. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม
3. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
และรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผลยังได้กาหนดให้ระบุคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดย
ทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เช่น
บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในความ
เป็นผู้นาอย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งมั่นในการให้บริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูง
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นอกจากนี้ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาครุ ศ าสตร์ แ ละสาขาศึ ก ษาศาสตร์
(หลักสูตรห้าปี) ออกประกาศว่า “การจัดทาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต
โดยมีหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอื่นๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)” และระบุกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่
กลยุทธ์การสอน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning)
3. การใช้กรณีศึกษา (Case study)
4. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
ด้านความรู้
1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ (inquiry method)
2. การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
3. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี
4. การเรียนรู้ร่วมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้
ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
5. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
ด้านทักษะทางปัญญา
1. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม
(Problem-based learning)
2. การทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research-based learning)
3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ (Research and Development และ
Vision-based learning)
4. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through action)
2. การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการนาเสนองานวิชาการ
3. การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ (Reflectivethinking)
4. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การติดตามวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษาจากข่าว
หนังสือพิมพ์
2. การสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2. การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning
through action)
3. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
2. วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
3. วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
4. วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
ด้านความรู้
1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
2. วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
3. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
4. วัดและประเมินจากการเรียนรู้ร่วมมือ
5. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
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ด้านทักษะทางปัญญา
1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ
วิชาชีพ และทางสังคม
2. วัดและประเมินจากผลการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
3. วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
4. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
2. วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์
3. วัดและประเมินจากผลนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปราย ซักถาม
4. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้าน
การศึกษา
2. วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษาโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1. วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน
2. วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
3. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5. แนวคิดหลักการเป็นครู ที่ดีใ นศตวรรษที่ 21 ของ Sir Michael Barber
Sir Michael Barber ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฎิรูปการศึกษาให้นิยามถึงหลักการเป็นครูที่ดีในศตวรรษที่
21 ต้องยึดหลัก E (K+T+L) ("EDUCA 2011: ฟังกูรูการศึกษาโลกครูดีในศตวรรษนี้ ต้องเป็น...?,"
2554)
คือ K-Knowledge คือ ความรู้ซึ่งแต่ละประเทศมีความเหมือนและแตกต่างกันออกไป
T-Thinking คือ ครูต้องสามารถทาให้เด็กคิดเป็น
L-Leader
คือ ความเป็นผู้นาเพราะเป็นผู้มีอิทธิพลต่อคนรอบข้าง ดังนั้นผู้นา
จะต้องรู้ว่าจะพัฒนาคนรอบข้างได้อย่างไร
E-Ethic
คือต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด
โดยสิ่งที่จะทาให้การพัฒนาเด็กสัมฤทธิ์ผลคือ ครูและเนื้อหา
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6. แนวคิดคุณลักษณะของครูพันธุ์ใหม่ที่จากหลักการ 10 ประการของ
พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง
หลักการที่ 1 : ครูพันธุ์ใหม่มีความเข้าใจในเรื่องของแนวคิดหลักแห่งวิชาชีพครู มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของเครื่องมือที่จะใช้สาหรับการแสวงหาความรู้ การสอบถาม มีความเข้าใจในโครงสร้าง
ของสาขาวิชาที่ตนเป็นผู้สอน และสามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้
เนื้อหาวิชาเหล่านั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
หลักการที่ 2 : ครูพันธุ์ใหม่มีความเข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้และพัฒนาของเด็ก รู้จักสร้าง
โอกาสในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นเพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสติปัญญา สังคมและพัฒนาการส่วน
บุคคล
หลักการที่ 3 : ครูพันธุ์ใหม่มีความเข้าใจถึงความแตกต่างในการเรียนรู้ของเด็กและสามารถ
สร้างสรรค์โอกาสในการจัดการเรียนการสอนที่จะนาไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียนที่หลากหลายได้
หลักการที่ 4 : ครูพันธุ์ใหม่มีความเข้าใจและรู้จักใช้ยุทธวิธีที่หลากหลายในการสอน เพื่อ
กระตุ้นให้เด็กได้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล สามารถแก้ไขปัญหาและมีทักษะในเชิงปฏิบัติ
หลักการที่ 5 : ครูพันธุ์ใหม่ใช้ความเข้าใจในตัวเด็กแต่ละบุคคล รวมทั้งการใช้ทั้งแรงจูงใจ
และพฤติกรรมของกลุ่มมาสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในเชิง
สร้างสรรค์ มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และการสร้างแรงจูงใจในตัวของผู้เรียน
หลักการที่ 6 : ครูพันธุ์ใหม่รู้จักเลือกใช้ถ้อยคาที่ก่อให้เกิดผล สามารถใช้อากัปกิริยาท่าที
รวมทั้งเทคนิควิธีการสื่อความหมายที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กรู้จักถาม รู้จักแสวงหาความรู้ ตลอดทั้งรู้จัก
สร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์
หลักการที่ 7 : ครูพันธุ์ใหม่ รู้จักวางแผนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาความต้องการ
ของชุมชนและเป้าหมายของหลักสูตร
หลักการที่ 8 : ครูพันธุ์ใหม่มีความเข้าใจและใช้ยุทธวิธีการประเมินผลในรูปแบบทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อประเมินสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นว่าผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทั้งทาง
สติปัญญา สังคมและร่างกายอย่างต่อเนื่อง
หลักการที่ 9 : ครูพันธุ์ใหม่จะต้องเป็นนักปฏิบัติการที่มีความถี่ถ้วน รู้จักที่จะประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองและบุคคลอื่นอย่างต่อเนื่อง (นักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ประกอบอาชีพ
อื่นๆ ในชุมชนการเรียนรู้) พร้อมทั้งหาโอกาสที่จะสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนให้เกิดขึ้น
หลักการที่ 10 : ครูพันธุ์ใหม่จะต้องสร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานในโรงเรียน พ่อแม่
ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนขนาดใหญ่ (ชุมชนที่มีเครือข่ายมาก) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเด็ก (พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง, 2547)
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7. แนวคิดการพัฒนาบัณฑิตทางครุศึกษาของ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ตาม
แนวคิดของ Arthur W. Chickering (Chickering, 1974; วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2544)
การพัฒนานิสิตนักศึกษา ตามแนวคิดของ Chickering ประกอบด้วยการพัฒนา 7 ด้าน
ได้แก่
1.1 การพัฒนาสมรรถภาพ (Developing Competence) Chickering อธิบายว่า การที่
คนจะพัฒนาความสามารถด้านนี้ต้องบรรลุ 3 องค์ประกอบคือ
มีสติปัญญา ความคิด วิจารณญาณ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ต่อสู้ อดทนด้านวิชาการอย่างไม่เบื่อหน่าย
ท้อถอย มีความมานะพยายามบากบั่น อยากจะเรียนรู้ อยากจะทางานให้เสร็จอย่างสมบูรณ์ที่สุด
ลงทุนเพื่อการศึกษา กล้าแสดงความคิดเห็น สนใจในการอภิปรายโต้แย้งเสนอเหตุผล รับฟังเหตุผล
กระตือรือร้นที่จะแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
สมรรถนะทางกายและทักษะการทาอะไรด้ว ยมือเป็นครบสมบูรณ์ หมายถึงการที่นิสิ ต
สามารถจะรักษาสุขภาพร่างการให้แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ อันอาจส่งผลกระทบไปสู่การศึกษา
หรือการทางานในอนาคต นอกจากสุขภาพทางกายแล้ว ต้องมีความคล่องตัวในการใช้มือหยิบจับ
ทางานต่างๆ ได้ด้วยมือของตนเองอีกด้วย
สมรรถนะทางด้านสั งคม มีความสามารถในการปรับต้วให้เข้ากับผู้อื่นได้ เข้าสั งคมเป็น
สื่อสารกับผู้อื่นและร่วมทางานกับผู้อื่นในสังคมได้
1.2 การจัดการด้านอารมณ์ (Managing Emotions) คือการรู้จักและเข้าใจอารมณ์ของ
ตนเอง ควบคุมอารมณ์เป็น แสดงอารมณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เคารพและยอมรับอารมณ์ของคน
อื่นๆ ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเรื่องอารมณ์นี้ เป็นเครื่องแสดงความเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ของตนได้
อย่างชัดเจน การที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาดี จะรู้วิธีการแสดงออกอย่างเหมาะสม เช่น เมื่อโกรธก็จะ
ไม่แสดงกิริยาวาจาหยาบคาย มีสติที่จะรู้ว่าในขณะนั้นควรจะปฏิบัติตน หรือแสดงพฤติกรรมอย่างไร
จึงจะถูกต้อง
1.3 ความคล่องตัว (Developing Autonomy) นิสิตนักศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาให้มี
ความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นโดยการรู้จักพึ่งตนเองมากขึ้น คิด ตัดสินใจทาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งพ่อ
แม่เพื่อนฝูงมากนัก
1.4 การสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตน (Establishing Identity) ตามปกติวัยรุ่นมักจะลอกเลียน
พฤติกรรม บุคลิกลักษณะจากบุคคลรอบข้างที่ตนศรัทธา นิสิตนักศึกษาก็เช่นกัน ซึ่งระยะเวลาที่เรียน
ในมหาวิทยาลัย พวกเขาจะค่อยๆ พัฒนาเอกลักษณ์ของตนเพิ่มขึ้น มีความเชื่อ ความมั่นใจในตนเอง
และมีบุคลิกภาพเฉพาะตน
1.5 ความมีอิสระในสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Freeing Interpersonal Relationships)
เมื่อนิสิตนักศึกษาเริ่มเปลี่ยนแปลงจากวัยรุ่นเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ย่อมพัฒนาความมีอิสระในการเลือกคบคน
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หรือมีสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผลตามความคิดของตนเองเพิ่มขึ้น ซึ่งแต่เดิมอาจจะเป็นเพียง
ตามเพื่อนไปโดยไม่คิดว่าควรจะมีสัมพันธภาพกับใครในฐานะใด ในระยะที่นิสิตนักศึกษาพัฒนาขึ้น จะ
ยอมรับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างจากตน เรียนรู้ที่จะอดทนต่อความไม่เหมือนของผุ้อื่น ยอมเป็นมิตร
กับคนที่มีความแตกต่างมากขึ้น ตลอดจนมีความเห็นของตนเองมากขึ้น
1.6 การทาให้เป้าหมายชัดกระจ่าง (Developjng Purpose) ในระยะที่นิสิตนักศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษาจะค่อยๆ มีความชัดเจนในเป้าหมายชีวิตของตนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของการงานในอนาคต อยากมีสถานะในสังคมอย่างไร จะมีอุดมการณ์หรือมุ่งเข็มชีวิตของตนไป
อยู่ในทิศทางใดนั้น การศึกษาในรั้วอุดมศึกษาทาให้นิสิตนักศึกษามีความกระจ่างในเป้าหมายชีวิต
เด่นชัดขึ้น
1.7 การพัฒนาความเป็นผู้มีคุณธรรม (Developjng Integrity) นิสิตนักศึกษาจะพัฒนา
ตนเองรอบด้านอัน ประกอบเป็ นตัวนิสิ ตนักศึกษาที่สมบูรณ์ เช่นเรื่องของความเชื่อ ความศรัท ธา
ค่านิยม ซึ่งในอดีตอาจยังไม่มีความแน่นอน เมื่อศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษาก็จะพัฒนามา
สู่จุดที่ค่อนข้างมั่นคง พร้อมด้วยการมีอุดมการณ์ การมีค่านิยมเป็นของตนเอง มีความคิด ความเชื่อ
ตลอดจนสามารถที่จะดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
โดยวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยากล่าวว่าข้อค้นพบของ Chickering มีหลายประเด็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาบัณฑิตทางครุศึกษาอย่างน้อย 3 ประการคือ
1. ลักษณะความเป็นผู้มีความรู้ความสามารถของครู
บัณฑิตครูควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
1.1 ด้านวิชาการ ครูควรมีความรู้รอบด้านเพื่อสามารถเชื่อมโยงความคิดระหว่างศาสตร์
ต่างๆ ได้อย่ างประสมประสาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนาให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความคิดอย่าง
กว้างขวางรอบด้าน เกิดความเข้าใจชีวิต สังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สาคัญต่อชีวิต
1.2 ด้านวิชาชีพ ครูควรจะเข้าใจบริบทที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สภาพสังคมเศรษฐกิจและ
การเมือง เข้าใจเนื้อหาสาระและหลักสูตร รู้วิธีการถ่ายทอดอย่างแม่นยา ปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่ว
เข้าใจสถานภาพผู้เรียนและรู้วิธีจูงใจให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ใช้อุปกรณ์ การสอนวัดและประเมินผู้เรี ยน
ได้ตามหลักสูตรวิชาการ
1.3 ด้านวัฒนธรรม ครูควรมีความรู้ด้านวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของ
สังคม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมอย่างถูกต้องให้คนในสังคม
การที่จะทาให้บัณฑิตทางครุศาสตร์มีลักษณะดังกล่าวจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เน้นถึง
การปฏิ บั ติ ม ากขึ้ น การใช้ บ ริ ก ารศึ ก ษานอกสถานที่ มี ค วามจ าเป็ น เพื่ อ ที่ จ ะท าให้ ผู้ เ รี ย นซึ ม ซั บ
ศิลปวัฒนธรรม ความรู้รอบด้านจากประสบการณ์ตรง การได้ปฏิบัติฝึกอบรมศีลธรรมจากชั่วโมงนอก
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ห้องเรียน จากวัดวาอารามเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขัดเกลาจิตใจของบัณฑิตครูให้รู้จักการจัดอารมณ์
ของตนเองได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น หลักสูตรควรเน้นการปฏิบัติภาคสนามเพิ่มขึ้น
2. ลักษณะความเป็นครู
นอกจากความรู้ ความสามารถแล้ ว ครูเป็นผู้ที่สั งคมไทยให้การยกย่อง ดังนั้นบัณฑิตครู
จะต้องได้รับการพัฒนาลักษณะความเป็นครู ดังนี้
2.1 ลักษณะท่าทาง เนื่องจากครูมีอิทธิพลต่อการพัฒนาของศิษย์อย่างมาก ครูจึงต้องได้รับ
การพัฒนาด้านการแต่งกายให้เหมาะสม การวางท่าทาง การเดิน การนั่ง การยืนให้ดูสง่างาม มีความ
มั่นใจในตนเอง หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส บ่งบอกถึงความเมตตา และความพร้อมที่จะให้วิชาการ ความ
รักความสนใจศิษย์
2.2 วาจาครู ครูจาเป็นต้องใช้เสียงในการถ่ายทอดความรู้ จึงจาเป็นต้องพัฒนาด้านการพูด
เป็นพิเศษ เพื่อให้พูดได้สั้น กะทัดรัด ไม่เยิ่นเย้อ วกวน พูดได้กระจ่าง ชัดเจน พูดของยากให้เป็นของ
ง่าย ใช้คาพูดเป็น พูดดี ไม่ส่อเสียดเยาะเย้ยผู้เรียน พูดจาได้ไพเราะน่าฟัง ชวรให้เชื่อ ครูทุกคนควรจะ
ได้ฝึกการพูดจนสามารถใช้ได้คล่องแคล่ว เพื่อไม่ให้เป็นเครื่องบั่นทอนสติปัญญาและความรู้สึกที่ดีของ
ผู้เรียน
2.3 ความประพฤติ โดยที่ครูเป็นปูชนียบุคคล ครูจึงต้องมีความประพฤติที่น่าเคารพยกย่อง
เช่นมีความเสียสละ อดทนต่อถ้อยคา ไม่แสดงอารมณ์ร้ายให้ผู้อื่นเห็น เคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่แสดงว่า
ตนเองเก่งกว่าผู้อื่น ยกตนข่มท่าน ไม่ก้าวร้าวระรานผู้อื่นโดยวาจาหรือการกระทา มีมารยาทนุ่มนวล
มีสมบัติผู้ดี
การฝึกอบรมความประพฤติจะต้องผ่านทางการดูแลอย่างใกล้ชิดจากการให้โอกาสในการ
แสดงพฤติกรรม แก้ไขพฤติกรรมนอกชั้นเรียนหรือผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นิสิตทา
2.4 การคิดแบบครู ครูจะต้องมีลักษณะการคิดแบบพิเศษแตกต่างจากคนในวิชาชีพอื่นๆ
เช่น คิดอยากให้คนอื่นเจริญก้าวหน้าได้ดี อยากให้คนมีความสุข อยากให้คนมีความรู้ พัฒนาชีวิตให้ดี
ขึ้น ไม่รั้งรอหรือลังเลที่ จะช่วยแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาศิษย์ให้มีความสมบูรณ์ ความคิดแบบครูที่
ถูกต้องคือให้ความคิดด้านบวกมากกว่าด้านลบ มองโลกในด้านสร้างสรรค์ คิดที่จะแก้ปัญหา คิดที่จะ
ทาให้ได้คิดที่จะช่วยคนให้มีความสมบูรณ์ในชีวิต คิดห่วงใยผู้ที่ยังด้อยในด้านต่างๆ
การพัฒนาความคิดนี้ ควรให้การศึกษาแทรกสอนในทุกวิชาที่สอนและอาจารย์ผู้สอนจะต้อง
ทาตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย
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3. ลักษณะทางสังคม
ครูควรมีทักษะทางสังคมที่ดี กล่าวคือ ความสามารถในการอยู่ร่ว ม ทางาน ทากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นได้ดี ครูต้องเป็นที่พึ่งให้แก่คนในสังคม คือเป็นหลักในการคิดอย่างถูกต้อง การวางตัวอย่าง
ถูกต้อง เข้ากับคนอื่นได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ นาคนในสังคมให้ทาในสิ่งที่งอกงามเป็นประโยชน์ พัฒนา
สังคมที่อยู่ด้วยใจจริง แก้ไขปรับเปลี่ยนค่านิยมและความประพฤติที่ไม่เหมาะสมมาสู่สิ่งที่ดีกว่า
การพั ฒ นาบั ณ ฑิ ตครู ด้ า นนี้ ค วรใช้ กิจ กรรมนิสิ ตนั ก ศึก ษาให้ เ ป็น ประโยชน์ เพื่ อ พัฒ นา
ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น การมีส่วนคิด ตัดสินใจ และรับผิดชอบงาน ตลอดจนการ
เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้
จากการศึกษาแนวคิดและเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
การเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์
และคณะศึกษาศาสตร์ ผู้วิจัยกาหนดกรอบแนวคิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ตามแนวคิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) (มคอ.1) และคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาตามแนวทางของ
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) เนื่องจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้านดังกล่าวเป็นคุณลักษณะ
ที่พึ งประสงค์ ของนิ สิ ตนั กศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิต ของคณะครุ ศาสตร์แ ละคณะศึก ษาศาสตร์
โดยตรง มีความทันสมัยและครอบคลุมคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ของนิสิ ตนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดอื่นๆ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ได้แก่
มณฑิรา จารุเพ็ง (2553) ศึกษาและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผู้วิจัยได้ทาการสารวจข้อมูลเบื้องต้นโดยการ
สอบถามนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อายุระหว่าง 17-20 ปี
จานวน 20 คน เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อความมีคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นิสิตมีความคิดเห็น
ว่า ควรมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร ความอุตสาหะ ความสามัคคี มี
น้าใจ กตัญญูกตเวที ความเสียสละ การรู้จักขออภัยและให้อภัย ตลอดจนการปฏิบัติตนให้เหมาะสม
ตามบทบาทหน้าที่ของตน เมื่อศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตแล้ว ผลที่ออกมาพบว่านิสิ ต
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปีการศึกษา 2550 มีคะแนน
เฉลี่ยของคุณธรรมด้านความรับผิดชอบน้อยที่สุด งานวิจัยในขั้นตอนต่อไปจึงเป็นกระบวนการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมในด้านความรับผิดชอบโดยใช้โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณธรรมและ
จริ ยธ ร รม ด้ า น คว าม รั บผิ ดช อ บข อง นิ สิ ต แ ล ะเ ปรี ย บเ ที ย บ คุ ณ ธ ร ร มแ ละ จ ริ ย ธ ร ร ม
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ในด้านความรับผิดชอบของนิสิตก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม ผลการทดลองโดย
สรุปพบว่านิสิตปริญญาตรีกลุ่ มทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรมในด้านความรับผิดชอบเพิ่มสูงขึ้น
หลังจากเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมด้านความรับผิดชอบอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนิสิตปริญญาตรีกลุ่มทดลองที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมด้านความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบเพิ่มสูงขึ้นกว่านิสิตปริญญาตรี
กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ
นงลักษณ์ ใจฉลาด (2552) จัดทาวิทยานิพนธ์เรื่องรูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาไทย วัตถุประสงค์โดยทั่วไปคือ เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริย ธรรมของนิ สิ ตนั กศึกษาสถาบันอุดมศึกษาไทย ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบการ
เสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาไทยมี 8 องค์ประกอบได้แก่
1) การเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้สอน 2) การจัดกระบวนการเรียนการสอน
แบบมีส่วนร่วม 3) การสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 4) การกาหนดเป็นรายวิชา
ศึกษาทั่วไปในหลักสูตร 5) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสู ตร 6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีใน
สถาบันอุดมศึกษา 7) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและยึดมั่นในประชาธิปไตย และ 8) การจัดกิจกรรม
เชิงบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ และรูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนักศึกษา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยแบ่ ง เป็ น ด้ า นบทบาทของผู้ ส อนและด้ า นบทบาทของผู้ บ ริ ห ารสถาบั น
สถาบันอุดมศึกษา ด้านบทบาทของผู้สอนมี 3 องค์ประกอบคือ 1) การเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
จริยธรรมของผู้สอน 2) การจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 3) การสอดแทรกในการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา ด้านบทบาทของผู้บริหารสถาบันสถาบันอุดมศึกษามี 5 องค์ประกอบ
คือ 1) การกาหนดเป็ น รายวิช าศึ กษาทั่ว ไปในหลั กสู ตร 2) การสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ดีใ น
สถาบันอุดมศึกษา 3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 4) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและยึดมั่นใน
ประชาธิปไตย 5) การส่งเสริมการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ การประเมินรูปแบบการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
ที่ดารงตาแหน่งทางการบริหารงานในคณะมีความเห็นสอดคล้องกันว่ารูปแบบมีความเหมาะสม มี
ความเป็นไปได้และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับบวก
ลัดดา ศิลาน้อย (2550) จัดทารายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ด้ วยรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการคือ 1) รู้ทัน รู้นาโลก 2) เรียนรู้ชานาญ เชี่ยวชาญปฏิบัติ
3) รวมพลังสร้างสรรค์สังคม 4) รักษ์ความเป็นไทยใฝ่สันติ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิต
ภาพที่ประกอบด้วยขั้นการเรียนการสอน 4 ขั้น ดังนี้
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ขั้นที่ 1 เตรียมปริบทตามสภาพจริง : การเรียนจากสถานการณ์จริงด้วยการที่ผู้สอนเตรียม
แหล่งการเรียนรู้/ ข้อมูล เตรียมกรณีตัวอย่าง จัดหาผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่จะมีการเรียนรู้ เพื่อให้
เรียนรู้จากสภาพจริง
ขั้นที่ 2 ตั้งเป้าหมาย: การเรียนแบบกากับตนเอง/ การเรียนแบบร่วมมือด้วยกิจกรรมที่ให้
นักศึกษากาหนด เลือก นาเสนอ ทางานกลุ่ม มีการเรียนรู้ ตรวจสอบ ติดตาม ปรับปรุง ผลิต และ
ประเมิน ดังวิธีการคือ ผู้สอนช่วยผู้เรียนในการกาหนดจุดมุ่งหมายและขอบข่ายการเรียนรู้ ผู้เรียน
แบ่งกลุ่มเพื่อเลือกกิจกรรม/ โครงการ ผู้เรียนนาเสนอโครงการต่อผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับแก้
ขั้นที่ 3 วางแผนดาเนินการ: การเรียนแบบกากับตนเอง/ การเรียนแบบร่วมมือ ด้วยวิธีการให้
ผู้เรียนวางแผนและแบ่งหน้าที่ในการทางานกลุ่ม ปฏิบัติการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญ
กากับดูแลและให้ข้อแนะนา
ขั้นที่ 4 ติดตามและประเมินผลงาน: การเรียนจากสถานการณ์จริงด้วยการตรวจสอบ ติดตาม
ปรั บ ปรุ ง ผลิ ต และประเมิน ผลงานโดยผู้ เชี่ยวชาญและครูร่วมกันตรวจสอบกระบวนการทางาน
ติดตามความก้าวหน้าของผลงาน ผู้เรียนปรับปรุงแผนงาน ผู้เรียนดาเนินการจนได้ผลงาน ประเมินผล
งานเทียบกับเป้าหมายโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้สอน
และนอกจากขั้นตอนดังกล่าว แนวทางการนาไปใช้ยังระบุได้ว่าเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับทุก
วิชาที่เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนและเป็นการสร้างความรู้ใหม่จากก่านผลิตชิ้นงาน ซึ่ง
แหล่งชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสาคัญต่อการเรียนรู้
ผลการวิจั ยของลั ดดา ศิลาน้อย ปรากฏว่าการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ
สามารถพัฒนาคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการได้ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยได้แก่
1) กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทาให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยความเข้าใจ 2) การมุ่งผลงานของกระบวนการเรียนการสอนในรูปผลผลิต เป็นสิ่งที่จาเป็น
อย่างยิ่ง เพราะผลิตผลของงานจะเป็นผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ความภูมิใจ
ของผู้เรียน 3) กระบวนการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้สอนในทุกด้าน ทั้ง
ด้านการวางแผนการสอน การดาเนินการสอน และผลจากการสอน
พรพิพัฒน์ เพิ่มผล (2545) จัดทาวิทยานิพนธ์เรื่อง รูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏ วัตถุประสงค์คือเพื่อวิเคราะห์
ลักษณะจริยธรรมวิชาชีพของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏ และเปรียบเทียบผลการพัฒนา
ลักษณะจริยธรรมวิชาชีพของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า
1) ลักษณะจริยธรรมวิชาชีพนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏ พบว่านักศึกษาทุกชั้นปี
ด้ า นความมี วิ นั ย และความซื่ อ สั ต ย์ อ ยู่ ใ นขั้ น ตอบสนอง ส่ ว นด้ า นความอดทน ความรั บ ผิ ด ชอบ
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ความเมตตา ความศรัทธาในวิชาชีพครู ความขยันหมั่นเพียร ความประหยัด และความยุติธรรม อยู่ใน
ขั้นเห็นคุณค่าตามแนวคิดของ Kratghwohl (1964)
2) รูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาเพื่อส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
สถาบันราชภัฏประกอบด้วย1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เป้าหมาย 4) หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ
หน่วยพัฒนาลักษณะจริยธรรมวิชาชีพครู 5) ผู้รับผิดชอบ คือ คณะกรรมการพัฒนาลักษณะจริยธรรม
วิชาชีพครู 6) การดาเนินการพัฒนา ได้แก่การตั้งเป้าหมาย การประเมินสภาพและวิธีดาเนินงาน
พัฒนา ประกอบด้วยการวัดลักษณะจริยธรรมแล้วกาหนดการพัฒนาด้วยการกระจ่างค่านิยม โดยการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น การทางานตามสั่ง กรณีศึกษา การแสดงบทบาทสมมติ และการฝึกปฏิบัติ
โดยวิธีกิจกรรมพลศึกษาและลูกเสือ 7) การประเมินผลการพัฒนาจริยธรรมวิชาชีพ
3) การเปรียบเทียบผลการพัฒนา พบว่า นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมโดยใช้วิธีการกระจ่าง
ค่านิยมและการฝึกปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ยลักษณะจริยธรรมวิชาชีพแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความอดทน ความรับผิดชอบ ความ
เมตตา ความศรั ทธาในวิ ช าชีพ ครู ความขยั นหมั่นเพียร ความประหยั ด ความซื่อสั ตย์และความ
ยุติธรรม นักศึกษากลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยลักษณะจริยธรรมหลังการอบรมแตกต่างกับก่อนอบรม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความอดทน ความรับผิดชอบ
ความเมตตา ความศรัทธาในวิชาชีพครู ความขยันหมั่นเพียร ความประหยัด ความซื่อสัตย์และความ
ยุติธรรม
Chiang (อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวานิชและคณะ, 2550) วิจัยเรื่องการสร้างคุณลักษณะ
นักศึกษาครู: โปรไฟล์จากการพิจารณาตัดสินของครูที่ร่วมมือรวมพลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้การ
ตัดสินของครูในโรงเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่สาคัญของนักศึกษาครูชัดเจนขึ้น เพื่อ
ประเมินและดัดแปลงหลักสูตรบนฐานการตอบสนองของครู และเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่นักศึกษาครู
ต้องการในการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา ผู้เข้าร่วมการวิจัยประกอบด้วยครูที่ทางานกับนักศึกษา
ครูจานวน 12 คน โดยให้นักศึกษาครูจัดทารายการคุณลักษณะที่สาคัญของนักศึกษาครู และเชิญครูที่
ทางานกับนักศึกษาครูจัดอันดับความสาคัญของคุณลักษณะเหล่านี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้มาตรวัด
ประมาณค่า 5 ระดับแบบลิเคิร์ท และการเก็บใจความสาคัญจากการสัมภาษณ์ประกอบในรายงาน
ผลการวิจัยพบว่า ครูที่เข้าร่วมในการวิจัยเห็นว่าคุณลักษณะที่สาคัญของนักศึกษาครูได้แก่ การเป็นผู้ที่
มีความกระตือรือร้น การร่วมมือร่วมแรง และการมีลักษณะในทางบวก ข้อมูลของมหาวิทยาลัยระบุว่า
การคิดวิเคราะห์ การสะท้อนความคิด และความรู้สึกห่วงใยดูแลเอาใจใส่เป็นลักษณะสาคัญ ส่วน
คุณลักษณะสาคัญที่ครูรายงานได้แก่ ความรับผิดชอบ ความยืดหยุ่น การจัดระบบ การเตรียมพร้อม
การอุทิศตน การมีวิสัยทัศน์ การให้ความสาคัญโดยรวม และลักษณะมืออาชีพ การเก็บใจความสาคัญ
จากการสั ม ภาษณ์ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่า คุ ณ ลั ก ษณะของนั ก ศึ ก ษาครู คื อ การเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น
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รับผิดชอบตามพันธกิจ ปราศจากมารยาและการขาดความเท่าเทียม ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความมี
ประสิทธิผลของนักศึกษาครูประกอบด้วยนักศึกษาครูไม่ควรทางานอื่นมากกว่าการสอน มีการยอมรับ
การวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ การเป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่น และการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต สาหรับการ
ดัดแปลงแก้ไขหลักสูตร ผู้เข้าร่วมการวิจัยเสนอแนะว่าควรใช้กับนักศึกษาปีที่ 1 เพื่อยกระดับความ
ตระหนักเกี่ยวกับคุณลักษณ์ศึกษา เพิ่มคุณลักษณ์ศึกษาในคู่มือการสอนของนักศึกษาให้นักศึกษาครู
ตระหนักถึงกิจกรรมหรือโปรแกรม “Character Counts” และอภิปรายคุณลักษณะเหล่านี้กับครูใน
อนาคตในหลักสูตรวิชาชีพการสอนก่อนการสอนของนักศึกษา และระหว่างภาคเรียนครึ่งปีการศึกษา
เมื่อนักศึกษาเป็นนักศึกษาฝึกสอน ผู้เข้าร่วมการวิจัยเสนอวิธีที่สามารถใช้สอนคุณลักษณ์ศึกษาได้แก่
การแสดงบทบาทสมมติ การเชิญนักพูดรับเชิญ และการใช้กรณีศึกษา การจัดการเรียนรู้ด้วยการ
บริการ/รับใช้จะบ่มเพาะคุณลักษณะของครูในอนาคต นอกจากนี้การให้นักศึกษาครูบันทึกการสอนจะ
ช่วยให้สะท้อนการเรียนรู้และการสอนในแต่ละวันซึ่งจะเป็นเครื่องมือสาหรับตรวจสอบและสะท้อน
พฤติกรรมตนเอง (สุวิมล ว่องวานิช และคณะ, 2550)
จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่
พึง ประสงค์ ใ ห้ แ ก่ นิ สิ ต นั กศึ ก ษา เห็ น ได้ ว่ า องค์ ประกอบหลั ก ในการจั ด การศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาได้แก่หลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรม
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาระบุว่าพันธกิจที่สาคัญที่สุดของ
สถาบันอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิ ต หรือการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิช าชีพ มีคุณลั ก ษณะตามที่ห ลั กสู ตรกาหนด พัน ธกิจดังกล่ าวจึง เกี่ยวข้ องกับการบริห ารจัดการ
หลั กสู ตรและการเรี ย นการสอน และกิจกรรมซึ่งเป็นสิ่ งที่ช่ว ยส่งเสริมให้ นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้
พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554) ซึ่งในส่วนของการผลิตนิสิตนักศึกษาของคณะครุศาสตร์และ
คณะศึกษาศาสตร์ คุรุสภาได้ กาหนดให้การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็น องค์ประกอบหนึ่งของ
มาตรฐานการผลิต ในส่วนของของมาตรฐานด้านระบบการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ประกอบกับ
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ตามที่กล่าวมาก่อนหน้า
นี้ สรุปได้ว่า ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะศึกษาการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน และการบริหาร
กิจกรรมเสริมความเป็นครู ตามกระบวนการบริหาร 3 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การนาแผนสู่การ
ปฏิบัติ และการประเมินผล ได้แก่ การวางแผน ประกอบด้วย 1) การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2) การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3)
การกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4) การกาหนดกลยุทธ์การประเมิน
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ผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมสาหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านต่างๆ 5) การ
ก าหนดโ ครงก าร /กิ จ กรรมเ สริ ม คว ามเป็ นครู ที่ เ สริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ลั ก ษณ ะที่ พึ ง ประสง ค์
การน าแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติ ได้ แ ก่ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ เ สริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์
2) การจัดโครงการ/กิจ กรรมเสริมความเป็นครูที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และการ
ประเมินผล ได้แก่ 1) การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 2) การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมสาหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านต่างๆ 3) การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
4) การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 5) การนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู
2.3 แนวคิดการประเมินความต้องการจาเป็น
Kaufman & English (อ้างถึงในสุวิมล ว่องวานิช, 2548) กล่าวว่า การศึกษาเป็น
กระบวนการที่พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนหรือผลผลิต ให้แก่สังคม คุณภาพที่ไม่พึงประสงค์สะท้อนให้
เห็นการใช้เทคนิคหรือวิธีการจัดการศึกษาที่ไม่เหมาะสม ความล้มเหลวของผลการจัดการศึกษาที่
เกิดขึ้นอาจพบว่าไม่ใช่มาจากวิธีการจัดการศึกษาที่ผิดพลาด แต่มาจากการไม่รู้ว่าต้องจัดการศึกษา
เพื่อบรรลุจุดหมายปลายทางใด จึงทาให้เกิดการใช้วิธีการหรือกระบวนการ ตลอดจนทรัพยากรที่ไม่
ถูกต้องเหมาะสม ทาให้ไม่สามารถไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการได้ ดังนั้น วิธีการและทรัพยากรที่
ใช้ในการปฏิบัติงาน (method และ means) มีความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อปลายทางที่เกิดขึ้น (ends)
การแก้ปัญหาทางการศึกษาจึ งต้องแก้ที่กระบวนการจัดการศึกษา ด้ว ยเหตุนี้ การประเมินความ
ต้องการจาเป็นจึงเข้ามาเกี่ยวข้องในการวางแผนและการพัฒนาการศึกษา เนื่องจากให้ข้อมูลที่ช่วยใน
การปรับปรุงจุดที่จาเป็นต้องแก้ไข
หลักการของการวิจัยประเมินความต้องการจาเป็นได้แก่หลักความแตกต่าง (discrepancy)
ระหว่างสภาพที่เป็นอยู่จริงกับที่ควรจะเป็น และ หลักความสาคัญ (importance) หมายความว่า สิ่งที่
เป็ น ความต้ อ งการจ าเป็ น ต้ อ งมี ค วามส าคั ญ มาก ต้ อ งได้ รั บ การตอบสนอง และความต้ อ งการ
จาเป็นต้องมีลาดับความสาคัญ (needs prioritization) โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย โดยการตั้ง
คาถามเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการจาเป็นสามารถทาได้ 2 แบบ คือ แบบแรก บุคคลที่ถูกวัด
(เจ้าของความต้องการจาเป็น) แสดงความรู้สึกต่อระดับสภาวะที่ต้องการศึกษา 2 ส่วนคือระดับของ
สภาวะที่พึงประสงค์กับระดับของสภาวะที่เกิดขึ้นจริง แล้วหาผลต่างของสภาวะดังกล่าวนั้น แบบที่
สอง ใช้วิธีถามตรงๆ ว่า “หน่วยงานหรือองค์การท่านมีความต้องการจาเป็นที่ต้องให้ความสนใจใน
เรื่องใด” หรือ “ท่านมีความต้องการให้แก้ไขปัญหาในเรื่องใด” โดยการวิจัยในครั้งนี้ ใช้การตั้งคาถาม
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เพื่อให้ ได้ข้อมูล เกี่ย วกับ ความต้องการจาเป็นแบบแรก ส่ ว นการจัดล าดับความส าคัญของความ
ต้องการจาเป็นจากมากไปน้อย ใช้วิธี Priority Needs Index แบบปรับปรุง (PNImodifiled) จากสูตร
PNIModifiled
= (I-D)/D
เมื่อ I
= สภาพที่พึงประสงค์
D

= สภาพปัจจุบัน (สุวิมล ว่องวานิช, 2548, 2558)

2.4 แนวคิดการพัฒนายุทธศาสตร์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.4.1 ความหมายและความสาคัญของยุทธศาสตร์
ลุกซ์ (2553) กล่าวว่ากลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า strategos โดย
ความหมายดั้งเดิมเป็นภาษาทางทหารที่ใช้อธิบายถึงยุทธวิธีของแม่ทัพในการจัดทัพ และเคลื่อนย้าย
กาลั งพลเพื่อต่อสู้กับกองทัพของข้าศึก ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายของกลยุทธ์ ว่า
กลยุทธ์ หมายถึง การรบที่มีเล่ห์เหลี่ยม, วิธีการที่ต้องใช้กลอุบายต่าง ๆ เล่ห์เหลี่ยมในการต่อสู้ ส่วน
ยุทธศาสตร์ คือวิชาว่าด้วยการพัฒนาและการใช้อานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกาลังรบ
ทางทหารตามความจาเป็นทั้งในยามสงบและยามสงคราม นักธุรกิจได้อ้างอิงศัพท์ทหารดังกล่าว โดย
รับเอาแนวคิดเรื่องกลยุทธ์มาใช้เป็นแผนในการกากับและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ (บุคลากร เครื่องจักร
อุปกรณ์ การเงิน) โดยมีเป้าหมายในการสร้างและส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ Kenneth
Andrews ได้นาแนวคิดนี้มาเผยแพร่ในงานเขียนชื่อ “The Concept of Corporate Strategy” ซึ่ง
จัดพิมพ์ในปี 1971 Andrews นิยามกลยุทธ์ว่า “เป็นสิ่งที่ธุรกิจสามารถสร้างขึ้นได้ และเป็นสิ่งที่
เป็นไปได้ทีจะเกิดขึ้นต่อธุรกิจ ” โดยอธิบายถึงกรอบแนวคิดว่า จุดแข็งและจุดอ่อนเป็นสิ่งที่ธุรกิจ
สามารถสร้างขึ้นจากภายในได้ ในขณะที่โอกาสและภาวะคุกคามเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จากภายนอกที่ จะ
เกิดขึ้นต่อธุรกิจ (Kenneth Andrews, อ้างถึงใน ลุกซ์, 2553) ลุกซ์ กล่าวว่า การกาหนดกลยุทธ์เป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับ “การทาสิ่งที่ถูกต้อง” (doing the right thing) และเป็นความรับผิดชอบเบื้องต้นของ
ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของกิจการ ส่วนการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ “การทา
สิ่งที่กาหนดไว้ให้ถูกต้อง” (doing thing right) ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่มีความแตกต่างอย่างหลากหลาย
ทั้งผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการในระดับรองลงมาจาเป็นต้องใส่ใจในเรื่องการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
เนื่องจาก กลยุทธ์แม้จะยอดเยี่ยมเพียงใดก็จะไร้คุณค่าไปในทันที หากบุคลากรไม่สามารถนาไปปฏิบัติ
ได้อย่างเหมาะสม ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์ (2552) กาหนดความหมายของกลยุทธ์ในเชิงของธุรกิจได้ว่า
กลยุทธ์ หมายถึง รูปแบบหรือแผนการที่มุ่งสร้างองค์การให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่ง
จากความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์ โดยการมุ่งเน้นไปที่แผนการในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ กลยุทธ์
เป็นตัวกาหนดขอบเขตของวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การ ซึ่งกลยุทธ์ที่ดีที่มีการนาไปปฏิบั ติได้

54
อย่างเชี่ยวชาญนั้น จะต้องมีการกาหนดเป้าหมายและทิศทาง โดยพนักงานทุกระดับสามารถรับรู้และ
เข้าใจได้ ทั้งนี้ เพื่อจะแปลงเป้าหมายและทิศทางดังกล่าวนั้นให้ไปสู่การลงมือปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผล
สาเร็จตามที่องค์การต้องการนั่นเอง
จากความหมายของยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่นักวิชาการได้กล่าวถึงทั้งหมด ผู้วิจัยสรุปว่า
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ คือแนวทางเชิงรุกของการบริหารเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งสาหรับวิกฤตและ
โอกาส โดยมีเป้าหมายในการสร้างและส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
2.4.2 การบริหารเชิงยุทธศาสตร์
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management) เป็นกระบวนการในการบริหาร
เพื่อให้บรรลุภารกิจขององค์การ อยู่บนแนวคิดที่ว่าองค์การของเราไม่ได้อยู่เป็นเอกเทศโดยตัวของเรา
เอง แต่อยู่ภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสภาพแวดล้อมที่มากระทบ
กับองค์การนั้น บางครั้งก็เป็นโอกาส บางครั้งก็เป็นภัยคุกคาม นอกจากนี้ องค์การเองก็ต้องกาหนด
จุดยืนขององค์การด้วย เพื่อวางยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนมากขึ้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2554)
ดังแนวคิดของ Keller (1983) ที่กล่าวว่าการวางแผนยุทธศาสตร์จะตอบคาถามต่อไปนี้คือ เราควรทา
อะไร? (What shall we do?) เราจะตัดสินใจอย่างไร? (How shall we decide?) เราจะใส่ใจและ
นากาลังไปใช้ในส่วนใด? (Where do we put our attention and energy?) เพื่อนาไปสู่การ
ตัดสินใจลงทุนในเรื่องของงบประมาณ การจ้างบุคลากร อาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ
Wheelen and Hunger (2004) แสดงแนวคิดการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
องค์ประกอบพื้นฐาน 4 ประการคือ
1. การตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environmental scanning)
2. การกาหนดยุทธศาสตร์ (Strategy formulation)
3. การนายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (Strategy implementation)
4. การประเมินผลและควบคุม (Evaluation and control)
ในการวิจั ย ครั้ งนี้ ผู้วิจั ย เลื อกแนวคิดการบริห ารเชิงยุทธศาสตร์ของ Wheelen and
Hunger (2004) และแนวคิด TOWS Matrix ของ Weihrich (1986) เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ โดยมีขั้นตอนคือ 1.วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
2. จับคู่ระหว่างปัจจัยที่เป็นจุ ดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) และภาวะคุกคาม (T) โดยใช้
TOWS Matrix 3. พัฒนายุทธศาสตร์ โดย Wheelen and Hunger กล่าวว่าการกาหนด
ยุทธศาสตร์เป็นการวางแผนระยะยาวเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็น
โอกาสและอุปสรรค รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อน และใช้แนวคิด TOWS Matrix ซึ่งเป็นแนวคิดการ
กาหนดยุทธศาสตร์การบริหารที่สามารถใช้ได้กับองค์กรหลายลักษณะรวมทั้งองค์กรทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาย่อมต้องดาเนินงานภายใต้
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สภาพแวดล้ อมทั้ง ภายในและภายนอก สภาพแวดล้ อ มมี ผ ลกระทบส าคั ญ (impact) ต่ อการ
บริหารงานและประสิทธิภาพของผู้บริหาร ระบบหรือองค์กรใดก็ตามได้ข้อมูลที่ แสดงสภาวะปัจจุบัน
ขององค์กรได้ใกล้เคียงและเป็นจริงเพียงใด ย่อมดาเนินการหรือปรับเปลี่ยนองค์กรให้บรรลุผลสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น การวิเคราะห์ SWOT เป็นเทคนิควิธีวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กรเพื่อให้ได้ข้อมูลดังกล่าว (สุกัญญา โฆวิไลกูล, 2547)
อุทิศ ขาวเธียร (2549) กล่าวถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยให้พิจารณาตัวแปรหลักที่
มีอิทธิพลต่อความสาเร็จและความล้มเหลวขององค์กร แยกเป็นตัวแปรที่อยู่ภายนอกองค์กร และ
องค์กรไม่สามารถกากับควบคุมบทบาทของตัวแปรดังกล่าวได้ และตัวแปรใดเป็นตัวแปรที่อยู่ภายใน
องค์กรเอง เป็นตัวแปรที่ครอบคลุมภาคีการพัฒนาทุกฝ่าย ตลอดจนพิจารณาว่า ตัวแปรเหล่านั้นมี
บทบาทและเงื่ อ นไขทางบวกหรื อ ลบ (ที่ ม ากระท าหรื อ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลมากต่ อ องค์ ก รและ
กระบวนการพัฒนา และสามารถมีอิทธิพลต่อความสาเร็จของแผนกลยุทธ์ได้)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นสภาวะแวดล้อมที่พิจารณาบทบาทของตัวแปรที่
โดยทั่วไปองค์กรควบคุมไม่ได้และ/ หรือไม่ได้ควบคุม เป็นการพิจารณาสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มี
อิทธิพล (ต่อความสาเร็จและความล้มเหลวขององค์กร) และกระทาต่อองค์กรที่มุ่งหวังจะอยู่รอดและ
สามารถปฏิบัติงานได้ภ ายใต้การแข่งขันและปัญหาของตัวแปรที่รุมเร้าจากภายนอก โดยองค์กร
จ าเป็ น ต้องพิจ ารณาบทบาทของตัว แปรที่เป็นโอกาสหรือภาวะคุกคามต่อความส าเร็จและความ
ล้มเหลวขององค์กรในการดาเนินการตามพันธกิจที่จะเกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในช่วงแผนฯ นั้น
หากบทบาทของตัวแปรหรือปัจจั ยที่มีอิทธิพลดังกล่าวสนับสนุนการดาเนินการให้ องค์กรสามารถ
ประสบความสาเร็จได้ จะก่อให้เกิดเป็นสภาวะแวดล้อมด้าน “โอกาส” อันเป็นภาวะภายนอกที่เอื้อต่อ
การท างานขององค์ ก รให้ ส ามารถบรรลุ ผ ลส าเร็ จ ได้ และบทบาททางลบที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การ
ดาเนิน การขององค์กรจะก่อให้เกิดสภาวะแวดล้อม “ภาวะคุกคาม” หรือ “ข้อจากัด ”
หรือ
“อุปสรรค” อันเป็นภาวะภายนอกที่ขัดขวางการทางานขององค์กรไปสู่ความสาเร็จ และอาจก่อให้เกิด
ความล้มเหลวได้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการพิจารณา ประเมิน ตรวจสอบสถานะของภาคี
การพัฒนาและ /หรื อสิ่ งที่มีอิทธิพลต่อองค์กรในการดาเนินการในแต่ละกระบวนการทางานและ
ผลงานขององค์กร โดยการพิจารณาบทบาทของตัวแปรภายในที่เป็นบวกต่อองค์กรในการประกอบ
พันธกิจที่มีอยู่และที่เป็นอยู่และเป็นปัจจัยที่ผลักดันองค์กรในการปฏิบัติพันธกิจให้สาเร็จได้เป็นสภาวะ
แวดล้อม “จุดแข็ง” อันเป็นภาวะที่องค์กรมีสมรรถนะและความได้เปรียบที่มีผลต่อการแข่งขันไปสู่ชัย
ชนะได้ ส่วนบทบาทตัวแปรภายในองค์กรทางลบที่มีอยู่และ/ หรือที่เป็นอยู่เป็นสภาวะแวดล้อม
“จุดอ่อน” อันเป็นภาวะด้อยกว่าที่ไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ เป็นปัจจัยที่ต้องแก้ไขหรือตัดทิ้งไป
ขององค์กร
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เทคนิคการตรวจสอบเพื่อประเมินสภาพแวดล้อมที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือการวิเคราะห์ SWOT
สุกัญญา โฆวิไลกูล (2547) กล่าวว่าการวิเคราะห์ SWOT เป็นเทคนิควิธีวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
องค์กรเพื่อประเมินจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค
(Threat) ขององค์กร ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีนี้ ใช้แสดงสภาวะปัจจุบันขององค์กรและเป็น
พื้ น ฐานส าหรั บ การก าหนดกลยุ ท ธ์ น โยบายเพื่ อ ให้ บ รรลุ ภ ารกิ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก็ เ ป็ น ได้ โ ดย
สภาพแวดล้ อ มขององค์ ก รแตกต่ า งกั น ตามลั ก ษณะปณิ ธ านและพั น ธกิ จ ขององค์ ก ร เช่ น
สภาพแวดล้อมขององค์กรธุรกิจมีบางปัจจัยที่แตกต่างกับสภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษา
การวิเคราะห์ SWOT เป็นเทคนิควิธีที่จะทาให้องค์กรต่างๆ รู้เขารู้เราอย่างลึกซึ้งเพื่อให้
พร้ อมส าหรั บ การก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารดาเนิ นการต่อ ไปภายหน้ าโดยผู้ ใ ช้ วิธี การนี้ จาเป็ นต้ อ ง
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ภายในองค์กรพร้อมทั้งศึกษาโอกาสและอุปสรรคขององค์กรที่มีผลมาจาก
สภาวะแวดล้อมภายนอก ข้อมูลที่ได้จากการประเมินองค์ประกอบทั้งหมดนี้มักจะมาจาก
1) การประชุมกลุ่มผู้ปฏิบัติการ ผู้ทรงคุณวุฒินาความคิดเห็นมาวิเคราะห์ประเมิน และจัด
ประเภทตามองค์ประกอบ
2) จากระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารขององค์ ก ร (MIS
หรื อ Management
Information System) ซึ่งครอบคลุ มหน้าที่การงาน เช่น การเงิน การตลาด การปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า กิจกรรม การขาย รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารพนักงานของ
องค์ก รกล่ า วได้ ง่า ยๆ คื อ การประเมิน ทรัพ ยากรในองค์ กร ความสามารถหลั กขององค์ กร และ
การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะขององค์กร (Benchmarking)
3) แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจ สมาคมการค้า ผู้ขาย
ปัจจัยการผลิต ส่วนราชการ รายงานประจาปี ซึ่ งพนักงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย ฝ่าย
ให้ บ ริ ก าร และฝ่ า ยวิ จั ย จะเป็ น ผู้ วิ เ คราะห์ ร วบรวมข้ อ มู ล ด้ า นนี้ บางองค์ ก รมี แ ผนกวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก เพราะเห็นว่า จาเป็นสาหรับผู้บริหารในการที่จะทราบโอกาสและอุปสรรค
ขององค์กร เพื่อใช้สาหรับการกาหนดกลยุทธ์ขององค์กรต่อไป (สุกัญญา โฆวิไลกูล, 2547) จากข้อมูล
ที่ได้ ผู้บริหารจะใช้ข้อมูลเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ โดยมีหลักการให้เพิ่มผลทางบวกให้มากที่สุดและลด
ผลทางลบให้เหลือน้อยที่สุด นั่นคือ คงจุดแข็งและใช้โอกาสให้มากที่สุดขณะเดียวกันพยายามกาจัด
จุดอ่อนและระวังอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด
ข้อมูลที่ได้จากการประเมินทั้ งหมด สามารถวิเคราะห์และจัดกลุ่มตามองค์ประกอบของ
SWOT และแสดงไว้ดังนี้
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ตารางที่ 5 องค์ประกอบของ SWOT
ผลทางบวก +

ผลทางลบ -

สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
แหล่งที่มา: สุกัญญา โฆวิไลกูล. การวิเคราะห์ระบบเพื่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

หลังจากได้ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกมาแล้ว ขั้นตอนต่อไป
ตามแนวคิดของ Wheelen and Hunger (2004) คือการกาหนดยุทธศาสตร์ โดยผู้วิจัยใช้แนวคิด
TOWS Matrix ของ Weihrich (1986) เพื่อจับคู่ระหว่างปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส
(O) และภาวะคุกคาม (T) เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ SO Maxi-Maxi ใช้ประโยชน์ จากจุดแข็งและโอกาส (to maximize both
strengths and opportunities)
ยุทธศาสตร์ ST Maxi-Mini ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและลดภาวะคุกคาม (to maximize
the strengths and to minimize the threats)
ยุทธศาสตร์ WO Mini - Maxi ลดจุดอ่อนและ ใช้ประโยชน์จากโอกาส (to minimize the
weaknesses and to maximize the opportunities)
ยุทธศาสตร์ WT Mini-Mini ลดจุดอ่อนและลดภาวะคุกคาม (to minimize both
weaknesses and threats)
แสดงรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 6 TOWS Matrix สาหรับการกาหนดยุทธศาสตร์
สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (S)

จุดอ่อน (W)

สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (O)
SO Maxi-Maxi
WO Mini - Maxi
ภาวะคุกคาม (W)
ST Maxi-Mini
WT Mini-Mini
แหล่งที่มา: Weihrich, C..Management excellent: productivity through MBO. Singapore :
McGraw-Hill, 1986

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดยุทธศาสตร์การบริหารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้ งนี้
ได้แก่ ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ (2543) เรื่องการพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ทางครุศาสตร์ในสถาบันราชภัฏ ได้สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ในคณะครุศาสตร์ สถาบัน
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ราชภั ฏ ในงานวิจั ย ดังกล่ าวคือ จุ ดแข็ งอาจารย์มีค วามรู้และประสบการณ์ มีค วามเป็น เครื อข่า ย
นักศึกษาส่ วนมากเป็นคนในท้องถิ่น จุดอ่อนคืออาจารย์มีภาระงานหลายด้าน จึงไม่มีเวลาพัฒนา
ตนเอง นักศึกษามีพื้นความรู้ต่า โอกาสคือนักเรียนมีความต้องการเข้าศึกษามากขึ้น อุปสรรคคืออัตรา
การบรรจุอาจารย์ การใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางครุศาสตร์ประกอบด้วยกลยุทธ์ 7 ด้านคือ
กลยุทธ์ด้านอาจารย์ กลยุทธ์ด้านนักศึกษา กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ กลยุทธ์ด้านปัจจัยและ
สิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐาน กลยุทธ์ด้านหลักสูตร กลยุทธ์ด้านกระบวนการเรียนการสอน กลยุทธ์
ด้านการสร้างความเข้าใจอาจารย์ และการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
กลยุ ทธ์แต่ล ะด้านมีกลวิธีที่ส าคัญคือการเพิ่มการเชิดชูเกียรติและให้ รางวัล แก่อาจารย์
ทางด้านการสอน การปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา การปฏิรูปการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ให้มี
ความคล่องตัว การจัดตั้งศูนย์สื่อวัสดุอุ ปกรณ์และคอมพิวเตอร์ การจัดหลักสูตรที่หลากหลาย จัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนและการสร้างความตระหนักในการทางานเป็นทีม
อโนทัย แทนสวัสดิ์ (2553) ได้พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศของ
คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วยวิสัยทัศน์คือคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์เป็นแหล่งพลัง
ทางสติปัญญา นาหน้าคุณธรรม ผู้นาการวิจัย พันธกิจ ประกอบด้วย 1) ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพให้
เป็นผู้ที่มีปัญญาและคุณธรรม 2) สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่สร้างสรรค์และให้บริการวิชาการแก่
สังคม 3) พัฒนาเครือข่ายทั้งด้านการผลิ ตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิช าการและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม 4) ส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักการกระจายอานาจตามสายการบังคับบัญชา
และการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาคมเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก
ประกอบด้วย 1) การผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 2) พัฒนางานวิจัยและให้บริการทาง
วิชาการอย่างเต็มศักยภาพ 3) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอื่น 4) การเป็น
แหล่งค้นคว้าและอ้างอิงทางการศึกษา 5) การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 6) มีระบบการประเมินที่
เที่ยงตรง ส่วนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตเชิงรุก 2) ยุทธศาสตร์การสร้าง
เครือข่าย 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพสูง 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาของแผ่นดิน
5) ยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วมและโปร่งใส และ 6) ยุทธศาสตร์การประเมินองค์กร
ณรงค์ อุ้ ย นอง (2549)วิ จั ย เรื่ อ งยุ ท ธศาสตร์ ก ารผลิ ต ครู ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภั ฏนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์คือ 1. ศึกษา
วิเคราะห์ปรัชญา แนวคิด หลักการ นโยบาย บทบัญญัติ กฏหมายและข้อกาหนดเกี่ยวกับการผลิตครู
วิเคราะห์สภาพการผลิตครูของสถาบันอุดมศึกษา 2. พัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการผลิตครู
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3. พัฒนายุทธศาสตร์การผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4. นาเสนอ
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ยุทธศาสตร์การผลิตครูที่สอดคล้องกับปริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5. นาเสนอยุทธศาสตร์การ
ผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สรุป
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา
ครั้งนี้ทั้งหมด ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้คือ กรอบแนวคิดการบริหารสังเคราะห์
กระบวนการบริหารของ Fayol, Gulick & Urwick, Koontz & Weihrich, เสนาะ ติเยาว์, Deming
สรุ ปได้ 3 ขั้น ตอนเป็ น กระบวนการบริหาร PIE ที่ประกอบด้วย Planning (การวางแผน)
Implementation (การนาแผนสู่การปฏิบัติ) Evaluation (การประเมินผล)ของการบริหารหลักสูตร
การเรียนการสอน และการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู กรอบแนวคิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนิสิตและนักศึกษา ใช้แนวคิด มาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้านตาม มคอ.1 และการพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาตาม มคอ.2 ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมเป็น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ 7 ด้าน ได้แก่
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพัน ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 7) ด้านคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
และกรอบแนวคิดของการพัฒนายุทธศาสตร์ใช้แนวคิดของ Wheelen & Hunger (2004) และ
Weihrich (1986) โดยมีขั้นตอนคือ 1) วิเคราะห์ SWOT 2) ใช้ TOWS Matrix 3) พัฒนายุทธศาสตร์
โดยผู้วิจัยจะใช้กรอบแนวคิดดังกล่าวและข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการศึกษาในการพัฒนาเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูลในการวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ต่อไป

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจั ย เรื่ อง ยุ ทธศาสตร์ การบริห ารเพื่อเสริมสร้างคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ของนิสิ ต
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ในครั้งนี้ ดาเนินการวิจัยโดย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ระหว่างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
3.2 ขั้นตอนการวิจัย
ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1.เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ 2. เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะ
คุกคามในการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ และ 3. เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้าง
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ของคณะครุ ศ าสตร์ แ ละคณะ
ศึกษาศาสตร์
โดยผู้วิจัยนามาออกแบบการวิจัยเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ของคณะครุ ศ าสตร์ แ ละคณะ
ศึกษาศาสตร์
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามในการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ของคณะครุ ศ าสตร์ แ ละคณะ
ศึกษาศาสตร์
ขั้นตอนที่ 3 จัดทายุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับร่าง)
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ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้และปรับปรุงยุทธศาสตร์การบริหาร
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์
และคณะศึกษาศาสตร์
ขั้นตอนที่ 5 จัดทายุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ฉบับสมบูรณ์และนาเสนอ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศ าสตร์แ ละคณะ
ศึกษาศาสตร์
1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัย
1.2 ศึกษาประชากรและกาหนดผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย
1.2.1
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ คณะครุ ศ าสตร์ แ ละคณะ
ศึกษาศาสตร์ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ของสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวม 48 แห่ ง โดยอ้างอิงข้อมูล จากรายชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายชื่อสมาชิกสภาคณบดีคณะ
ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดตามภาคผนวก ง) และจากการสอบถามจาก
คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ โดยผู้วิจัยได้จาแนกคณะครุศาสตร์และ
คณะศึกษาศาสตร์ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) เป็น 3 กลุ่มตามแนวทาง
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (รายละเอียดตามภาคผนวก ง) ได้แก่
กลุ่มที่ 1 คณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ จานวน 6 แห่ง ได้แก่
1) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5) วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
6) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย
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กลุ่มที่ 2 คณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
จานวน 39 แห่ง แบ่งเป็น
คณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(กลุ่มที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยราชภัฏ) จานวน 7 แห่ง ได้แก่
1) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
6) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จานวน 32 แห่ง ได้แก่
1) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
6) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
11) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
12) วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
13) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
14) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
15) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
16) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
17) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
18) วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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19) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
20) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
21) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
22) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
23) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
24) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
25) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
26) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
27) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
28) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
29) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
30) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
31) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
32) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กลุ่มที่ 3 คณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเอกชน
จานวน 3 แห่ง ได้แก่
1) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
2) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
3) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
1.2.2 ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ใน
สังกัดคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
จานวน 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 คณบดี หรือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/รองคณบดีผู้รับผิดชอบด้าน
หลักสูตรการเรียนการสอน โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้บริหารในกลุ่มดังกล่าวสถาบันละ 1 คน
กลุ่มที่ 2 หัวหน้าภาควิชา (หรือตาแหน่งเทียบเท่า) หรือ หัวหน้าสาขาวิชา/
ประธานสาขาวิชา (หรือตาแหน่งเทียบเท่า) โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้บริหารในกลุ่มดังกล่าวสถาบัน
ละ 1 คน
กลุ่ มที่ 3 คณาจารย์ประจาในสั ง กัดคณะของคณะครุศาสตร์และคณะ
ศึกษาศาสตร์ โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากคณาจารย์ที่สอนรายวิชาที่คณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
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เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากคณาจารย์ประจาสถาบัน
ละ 1 คน
1.3 สร้างเครื่องมือและกาหนดสถิตทิ ี่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
1.3.1 สร้างเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพปั จจุ บั นและสภาพที่ พึง ประสงค์ ข องการบริห ารเพื่ อ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และ
คณะศึกษาศาสตร์โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยกาหนดระดับการปฏิบัติเป็น
6 ระดับ โดยกาหนดค่าคะแนนคือ
สภาพการปฏิบัติในปัจจุบัน
5 คะแนน หมายถึง สภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง สภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก
3 คะแนน หมายถึง สภาพปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง สภาพปัจจุบันอยู่ในระดับน้อย
1 คะแนน หมายถึง สภาพปัจจุบันอยู่ในระดับน้อยที่สุด
0 คะแนน หมายถึง สภาพปัจจุบันไม่มีการปฏิบัติ
สภาพการปฏิบัติที่พึงประสงค์
5 คะแนน หมายถึง สภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง สภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก
3 คะแนน หมายถึง สภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง สภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับน้อย
1 คะแนน หมายถึง สภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับน้อยที่สุด
0 คะแนน หมายถึง สภาพที่พึงประสงค์ไม่ควรมีการปฏิบัติ
ตอนที่ 3 ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามโดยเป็น
คาถามปลายเปิด
1.3.2 กาหนดสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
1) ค่ า ความถี่ (frequency)
ใช้ อ ธิ บ ายข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบ
แบบสอบถามและคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
2) ค่ า ร้ อ ยละ (percentage) ใช้ อ ธิ บายข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม
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3) ค่าเฉลี่ย (mean) ใช้อธิบายสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะ
ครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
4) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใช้อธิบาย สภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
5) ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNImodified) เพื่อระบุความต้องการจาเป็ น
(needs identification) จากสูตร PNI modified= (I-D)/D (สุวิมล ว่องวานิช, 2548)
1.4 ตรวจสอบความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือ (แบบสอบถาม)
1.4.1 ตรวจสอบความตรง (validity) แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยหาค่าความตรง
ของแบบสอบถามจากความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (IOC: Index of
Item Objective Congruence) จากการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมี
คุณสมบัติอย่างน้อย 1 ข้อ จากคุณสมบัติต่อไปนี้
1) เป็นผู้ที่ดารงตาแหน่ง หรือ เคยดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหารของคณะ
ครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์
2) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรการเรียนการสอนโดยพิจารณาจากประวัติ
การศึกษา หรือ ผลงานวิชาการ หรือ ประวัติการทางาน
3) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยโดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา หรือ
ผลงานวิชาการ หรือ ประวัติการทางาน
4) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนิสิต
นักศึกษาของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา หรือ ผลงาน
วิชาการ หรือ ประวัติการทางาน
โดยขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน (ดังรายชื่อตามภาคผนวก ค) ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วนาผลคะแนนที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิมา
คานวณหาค่า IOC ตามสูตร
ΣR
IOC =
N
เมื่อ IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
R คือ คะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิ
ΣR คือ ผลรวมของคะแนนผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน
 คือ จานวนผู้ทรงคุณวุฒิ
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เกณฑ์ในการตัดสินความตรงข้อคาถาม คือ ข้อคาถามที่คงไว้จะต้องมีค่า IOC ไม่ต่ากว่า
0.50 จึงจะนาไปใช้เก็บข้อมูลได้ ซึ่งข้อคาถามในแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีค่า IOC ระหว่าง
0.80-1.00
1.4.2 ตรวจสอบความเที่ยง (reliability) ของแบบสอบถาม โดยนา
แบบสอบถามไปทดลองทดลอง (Try Out) กับผู้บริหารและคณาจารย์จานวน 15 ท่าน ของคณะ
ครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์จาก 8 สถาบัน ซึ่งไม่ใช่ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชมหาวิทยาลัย
2) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลังจากนั้น จึงนาผลจากการทดลองมาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรคานวณสัมประสิทธิ์
alpha ของ Cronbach (Cronbach Alpha Coefficient Reliability) เกณฑ์ในการตัดสินความ
เที่ยงข้อคาถาม คือเกณฑ์ในการตัดสินความเที่ยงข้อคาถาม คือ ข้อคาถามที่คงไว้จะต้องมีค่า
สัมประสิทธิ์ alpha ไม่ต่ากว่า 0.50 จึงจะนาไปใช้เก็บข้อมูลได้ ซึ่งผลการตรวจสอบความเที่ยงของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ ค่าสัมประสิทธิ์ alpha ของทั้งสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์มีค่า เท่ากับ
0.99 จึงหมายถึงแบบสอบถามฉบับนี้มีความเที่ยงสูงมาก สามารถนาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้
1.5 เก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยจัดส่ง หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยพร้อมแบบสอบถามไปยัง
ผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา
บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
รวม 48 แห่ง โดยขอความร่วมมือจากคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ส่งแบบสอบถามกลับทาง
ไปรษณีย์ ซึ่งผู้วิจัยได้แนบซองติดดวงตราไปรษณียากรเพื่อส่งแบบสอบถามกลับคืนมายังผู้วิจัย โดย
ผู้วิจัยได้แบบสอบถามกลับคืนที้งหมด 96 ฉบับ คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ 66.67 โดยผู้วิจัย
แสดงรายละเอียดจานวนผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยและอัตราการตอบกลับดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 7 จานวนผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยและอัตราการตอบกลับ

กลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา

1. มหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ
2. สถาบัน
อุดมศึกษาของ
รัฐ
2.1 ไม่ใช่
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
2.2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

3. มหาวิทยาลัย
เอกชน
รวม

คณบดี
หรือ
รอง
คณบดี

ผู้ให้ข้อมูล
หัวหน้า
ภาควิชาหรือ
หัวหน้า
สาขาวิชา/
ประธาน
สาขาวิชา

คณาจารย์
ผู้สอน

รวม
(ฉบับ)

อัตราการตอบกลับ
หัวหน้า
คณบดี ภาควิชาหรือ
หรือ
หัวหน้า
คณาจารย์
รอง
สาขาวิชา/
ผู้สอน
คณบดี
ประธาน
สาขาวิชา

รวม
(ฉบับ)

ร้อย
ละ

6

6

6

18

3

2

3

8

44.44

39

39

39

117

27

27

26

80

68.38

7

7

7

21

4

5

4

13

32

32

32

96

23

22

22

67

3

3

3

9

2

3

3

8

88.89

48

48

48

144

32

32

32

96

66.67

โดยผู้บริหารและคณาจารย์ทั้ง 96 ท่านข้างต้นเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ตามกรอบแนวคิดมาตรฐานผลการเรียนรู้
6 ด้านซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่าที่ คณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ต้องดาเนินการเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาห้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ส่วนผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านที่ 7 นั้น
ประกอบด้วยผู้บ ริหารและคณาจารย์จานวน 21 ท่านจาก 96 ท่านตามที่ได้กล่ าวมาข้างต้น
(รายละเอียดตามภาคผนวก ข)
1.6 วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลสภาพ
ปัจจุบันและข้อมูลสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ โดยผู้วิจัยแบ่งระดับ
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คะแนนออกเป็น 5 ระดับ โดยใช้สูตรคานวณหาความกว้างของชั้น ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา,
2540)
คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด = 5-0 = 1.00
จานวนชั้น
5
และกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ในแต่ละชั้น ดังนี้
4.00-5.00 หมายถึง มีสภาพการปฏิบัติในปัจจุบัน/ สภาพการปฏิบัติที่พึงประสงค์ในระดับมากที่สุด
3.00-3.99 หมายถึง มีสภาพการปฏิบัติในปัจจุบัน/ สภาพการปฏิบัติที่พึงประสงค์ในระดับมาก
2.00-2.99 หมายถึง มีสภาพการปฏิบัติในปัจจุบัน/ สภาพการปฏิบัติที่พึงประสงค์ในระดับปานกลาง
1.00-1.99 หมายถึง มีสภาพการปฏิบัติในปัจจุบัน/ สภาพการปฏิบัติที่พึงประสงค์ในระดับน้อย
0.00-0.99 หมายถึง มีสภาพการปฏิบัติในปัจจุบัน/ สภาพการปฏิบัติที่พึงประสงค์ในระดับน้อยที่สุด
ขั้ น ตอนที่ 2 วิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาสและภาวะคุ ก คามในการบริ ห ารเพื่ อ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์
และคณะศึกษาศาสตร์
2.1 หาค่าดัชนีความต้องการจาเป็น ของการบริหารแต่ละประเด็น โดยคานวณหา
ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNImodified) จากสูตร PNI modified= (I-D)/D (สุวิมล ว่องวานิช, 2548)
เมื่อ
PNI modified แทน ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น
I
แทน ค่าเฉลี่ยของสภาพการปฏิบัติที่พึงประสงค์ของการ
บริ ห ารเพื่อเสริ มสร้ างคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ของนิสิ ตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะ
ครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
D
แทน ค่าเฉลี่ยของสภาพการปฏิบัติในปัจจุบัน ของการ
บริ ห ารเพื่อเสริ มสร้ างคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ของนิสิ ตนักศึกษาระดั บปริญญาบัณฑิตของคณะ
ครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
2.2 จัดลาดับความสาคัญของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ในแต่ละประเด็น
ตามค่าดัชนีความต้องการจาเป็นจากมากไปหาน้อย ซึ่ง ประเด็นที่มีค่าดัชนี PNImodifiedสูงแสดงว่า มี
ความต้องการจาเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนามากกว่าประเด็นที่มีค่าดัชนี PNImodifiedต่า
2.3 ใช้ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNImodified) ตัดสินว่าการบริหารประเด็นใดเป็น
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามในการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ โดยการบริหารและ
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สภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารประเด็นที่มีค่าดัชนีความต้องการจาเป็นต่ากว่าค่าเฉลี่ยจะเป็น
จุดแข็งหรือโอกาส ส่วนประเด็นที่ มีค่าดัชนีความต้องการจาเป็นเท่ากับหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย จะเป็น
จุดอ่อนหรือภาวะคุกคาม
ขั้นตอนที่ 3 จัดทายุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับร่าง)
3.1 ใช้ TOWS Matrix เพื่อจับคู่กิจกรรมการบริหารและสภาพแวดล้อมภายนอก
ของการบริหารที่เป็นจุดแข็ง-โอกาส (SO) จุดแข็ง-ภาวะคุกคาม (ST) จุดอ่อน-โอกาส (WO)
จุ ด อ่ อ น-ภาวะคุ ก คาม (WT) เพื่ อ ก าหนดวิ ธี ด าเนิ น การที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพการบริ ห ารและ
สภาพแวดล้อมภายนอก
3.2 วิเคราะห์ภาพรวมหรือลักษณะเด่นของวิธีดาเนินการเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การ
บริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร์
และคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับร่าง) ตามกรอบแนวคิดงานบริหาร และกรอบแนวคิดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การบริหาร
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์
และคณะศึกษาศาสตร์
4.1 จัดส่งแบบประเมินยุทธศาสตร์ (ฉบับร่าง) ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์
ผู้สอนซึ่งเป็นคณาจารย์ประจาของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ และนิสิตนักศึกษาที่กาลัง
ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ของคณะครุ ศ าสตร์ แ ละคณะศึ ก ษาศาสตร์ จ านวนรวม 35 คน
(รายละเอียดตามภาคผนวก ค) พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนายุทธศาสตร์ไปใช้
4.2 จัดการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อนายุทธศาสตร์
(ฉบับร่าง) และผลคะแนนจากการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในข้อ 4.1 ให้กลุ่ม
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ ผู้ ส อนซึ่ ง เป็ น คณาจารย์ ป ระจ าของคณะครุ ศ าสตร์ แ ละคณะ
ศึกษาศาสตร์ จานวนรวม 12 ท่าน (รายละเอียดตามภาคผนวก ค) วิจารณ์ให้ข้อเสนอแนะและ
พิจ ารณาความเป็ น ไปได้ในการน ายุทธศาสตร์ไ ปใช้ เพื่อหาข้อสรุปในการจัดทายุทธศาสตร์ ฉบั บ
สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 5 จัดทายุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์และ
นาเสนอ
โดยผู้วิจัยแสดงขั้นตอนการวิจัย วิธีการ และผลลัพธ์ที่ต้องการ ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 8 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย วิธีการ และผลลัพธ์ที่ต้องการ
ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพทีพ่ ึง
ประสงค์ของการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะ
ครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์

วิธีการ
1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกีย่ วข้องเพื่อกาหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย
1.2 ศึกษาประชากรและกาหนดผู้ให้ข้อมูล
ในการวิจยั
1.3 สร้างเครื่องมือและกาหนดสถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล
1.4 ตรวจสอบความตรงและความเที่ยง
ของเครื่องมือ
1.5. เก็บรวบรวมข้อมูล
1.6 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าเฉลี่ย
(mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(standard deviation) ของข้อมูลสภาพ
ปัจจุบันและข้อมูลสภาพที่พึงประสงค์ของ
การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตคณะครุศาสตร์และคณะ
ศึกษาศาสตร์
2. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ 2.1 หาค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของ
ภาวะคุกคามในการบริหารเพื่อเสริมสร้าง การบริหารแต่ละประเด็น โดยคานวณหา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต
ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะ (PNImodified) จากสูตร
ครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
PNI modified= (I-D)/D
2.2 จัดลาดับความสาคัญของการบริหาร
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ของคณะ
ครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ในแต่ละ
ประเด็นตามค่าดัชนีความต้องการจาเป็น
จากมากไปหาน้อย
2.3 ใช้ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น
(PNImodified) ในการตัดสินสภาพการ
บริหารว่าประเด็นใดเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและภาวะคุกคามในการบริหารเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของ
คณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ของการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะ
ครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม
ในการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และ
คณะศึกษาศาสตร์
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
3. จัดทายุทธศาสตร์การบริหารเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตคณะ
ครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับ
ร่าง)

4. ตรวจสอบความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การบริหารเพือ่
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตคณะ
ครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์

วิธีการ
3.1 ใช้ TOWS Matrix เพื่อจับประเด็น
รายคูก่ ารบริหารและสภาพแวดล้อม
ภายนอกของการบริหารที่เป็นจุดแข็งโอกาส (SO) จุดแข็ง-ภาวะคุกคาม (ST)
จุดอ่อน-โอกาส (WO) จุดอ่อน-ภาวะ
คุกคาม (WT) เพื่อกาหนดวิธีดาเนินการที่
สอดคล้องกับสภาพการบริหารและ
สภาพแวดล้อมภายนอก
3.2 วิเคราะห์ภาพรวมหรือลักษณะเด่น
ของวิธีดาเนินการเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์
การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตคณะครุศาสตร์และคณะ
ศึกษาศาสตร์ (ฉบับร่าง) ตามกรอบแนวคิด
งานบริหาร และกรอบแนวคิดคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
4.1. จัดส่งแบบประเมินยุทธศาสตร์ (ฉบับ
ร่าง) ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์
ผู้สอนและนิสิตนักศึกษาของคณะครุ
ศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์จานวนรวม
35 คน พิจารณาความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ในการนายุทธศาสตร์ไปใช้
4.2 จัดการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus
Group) เพื่อนายุทธศาสตร์ (ฉบับร่าง)
และผลคะแนนจากการประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในข้อ 4.1 ให้
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์
ผู้สอนของคณะครุศาสตร์และคณะ
ศึกษาศาสตร์ จานวนรวม 12 ท่านวิจารณ์
ให้ข้อเสนอแนะและพิจารณาความเป็นไป
ได้ในการนายุทธศาสตร์ไปใช้ เพือ่ หา
ข้อสรุปในการจัดทายุทธศาสตร์ฉบับ
สมบูรณ์

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตคณะครุ
ศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับร่าง)

ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตคณะครุ
ศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ฉบับ
สมบูรณ์
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5 จัดทายุทธศาสตร์การบริหารเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของ
คณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
ฉบับสมบูรณ์และนาเสนอ

วิธีการ
5.1 นาข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้บริหาร คณาจารย์ผู้สอนของคณะครุ
ศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มาปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ฉบับร่าง เพื่อจัดทายุทธศาสตร์
การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะ
ศึกษาศาสตร์ฉบับสมบูรณ์และนาเสนอ

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตคณะครุ
ศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ฉบับ
สมบูรณ์

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิ ต
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ เป็นการวิจัยโดยใช้วิธีวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Methods) ระหว่างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
วิธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative Research) ออกแบบการวิ จัย โดยใช้ ป ระชากร คื อ
คณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญ ญาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ของ
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวม 48 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล
ได้แก่ ผู้บริหารและคณาจารย์ในสังกัดคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าดัชนี
PNImodified และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา โดยผู้วิจัยขอนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
4.1 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
4.2 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามในการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
4.2.1 ลาดับความสาคัญตามค่าดัชนีความต้องการจาเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาของ
การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะ
ครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
4.2.2 จุดแข็งและจุดอ่อน ในการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
4.2.3 โอกาสและภาวะคุกคาม ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
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4.3 ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
4.3.1 การจับประเด็นรายคู่ของการบริหารโดยการใช้ TOWS Matrix
4.3.2 ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับร่าง)
4.3.3 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์
(ฉบับร่าง)
4.3.4 ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ฉบับสมบูรณ์
โดยรายละเอียดแต่ละตอนมีดังต่อไปนี้
4.1 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และการจัดลาดับ
ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์จาแนกตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ราย
ด้าน (n=96)
การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนิสิตนักศึกษา
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

สภาพปัจจุบัน
S.D.
3.50
1.04
3.52
0.94
3.43
0.95
3.42
0.97

สภาพที่พึงประสงค์

ระดับ ลาดับ
มาก

2

มาก

1

มาก

3

มาก

4

S.D.
4.56
0.68
4.54
0.70
4.50
0.71
4.50
0.72

ระดับ
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

ลาดับ
1
2
3
3
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนิสิตนักศึกษา
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย

สภาพปัจจุบัน
S.D.
3.37
0.97
3.39
0.99
3.44
0.98

สภาพที่พึงประสงค์

ระดับ

ลาดับ

มาก

6

มาก

5

มาก

S.D.
4.47
0.74
4.47
0.74
4.51
0.72

ระดับ
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

ลาดับ
5
5

จากตารางที่ 9 พบว่า ค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจุบันของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.44, S.D. = 0.98) และต่ากว่า
สภาพที่พึงประสงค์ทุกด้าน เรี ย งล าดับค่าเฉลี่ ยของสภาพปัจจุบั นของการบริห ารเพื่อเสริมสร้ า ง
คุณลั กษณะที่ พึงประสงค์ ของนิ สิ ตนัก ศึกษาแต่ล ะด้านจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การบริห ารเพื่ อ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ( = 3.52, S.D. = 0.94) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
( = 3.50, S.D. = 1.04) ด้านทักษะทางปัญญา ( = 3.43, S.D. = 0.95) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( = 3.42, S.D. = 0.97) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ( = 3.39,
S.D. = 0.99) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
( = 3.37, S.D. = 0.97) ตามลาดับ
ค่าเฉลี่ยของสภาพที่พึงประสงค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D. = 0.72)
โดยเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยของของสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การบริหาร
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ( = 4.56,
S.D.= 0.68) ด้านความรู้ ( = 4.54, S.D. = 0.70) ด้านทักษะทางปัญญาและด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( = 4.50, S.D. = 0.71/0.72) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( = 4.47, S.D. = 0.74)
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และการจัดลาดับ
ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์จาแนกตามงานบริหาร (n=96)
การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษา
การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านการวางแผน
ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ
ด้านการประเมินผล
การบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ด้านการวางแผน
ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ
ด้านการประเมินผล
ค่าเฉลี่ย

สภาพปัจจุบัน
S.D.
3.43
0.98
3.55
0.98
3.45
0.94
3.29
0.97
3.47
0.96
3.59
0.96
3.48
0.98
3.34
0.94
3.44
0.98

สภาพที่พึงประสงค์

ระดับ

ลาดับ

มาก

2

มาก

1

มาก

2

มาก

3

มาก

1

มาก

1

มาก

2

มาก

3

มาก

S.D.
4.51
0.73
4.52
0.72
4.54
0.69
4.46
0.74
4.52
0.74
4.54
0.85
4.53
0.70
4.49
0.70
4.51
0.72

ระดับ
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

ลาดับ
2
2
1
3
1
1
2
3

จากตารางที่ 10 ในส่วนของสภาพปัจจุบัน พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารกิจกรรม
เสริมความเป็นครู ( = 3.47, S.D.= 0.96) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
( = 3.43, S.D.= 0.98) เมื่อพิจารณาตามกระบวนการบริหารในส่วนของการบริหารหลักสูตรการ
เรียนการสอน พบว่าด้านการวางแผนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 3.55, S.D.= 0.98) รองลงมาคือด้านการ
นาแผนสู่การปฏิบัติ ( = 3.45, S.D.= 0.94) และด้านการประเมินผล ( = 3.29, S.D.= 0.97)
ตามลาดับ และในส่วนของสภาพปัจจุบันของการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู พบว่า ด้านการ
วางแผนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 3.59, S.D.= 0.96) รองลงมาคือด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ
( = 3.48, S.D.= 0.98) และด้านการประเมินผล ( = 3.34, S.D.= 0.94) ตามลาดับ
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ในส่วนของสภาพที่พึงประสงค์ พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็น
ครู ( = 4.52, S.D.= 0.74) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน ( = 4.51, S.D.=
0.73) เมื่อพิจารณาตามกระบวนการบริห ารในส่วนของการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน พบว่า
ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ ( = 4.54, S.D.= 0.69) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือด้านการวางแผน
( = 4.52, S.D.= 0.72) และด้านการประเมินผล ( = 4.46, S.D.= 0.74) ตามลาดับ และในส่วนของ
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู พบว่าด้านการวางแผน ( = 4.54,
S.D.= 0.85) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ ( = 4.53, S.D.= 0.70) และ
ด้านการประเมินผล ( = 4.49, S.D.= 0.70) ตามลาดับ
ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และการจัดลาดับ
ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์รายประเด็น (n=96)
สภาพปัจจุบนั
การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษา

ระดับ

ลาดับ

มาก

2

มาก

2

มาก

1

3.80
0.98

มาก

3.85
0.91

S.D.

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านการวางแผน
การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเป็น
รายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาบังคับต่างๆ
ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี)
การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม

สภาพที่พึงประสงค์

3.50
1.04
3.49
1.06
3.69
0.99

3.61
0.97
3.50
1.05

S.D.

ระดับ

ลาดับ

4.56
0.68
4.54
0.69
4.58
0.68

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

2

4.63
0.69

มาก
ที่สุด

1

มาก

1

4.63
0.64

มาก
ที่สุด

1

มาก

3

มาก

4

4.56
0.68
4.52
0.72

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

1
2
1

3
4

ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ

3.54
0.91

มาก

2

4.55
0.65

มาก
ที่สุด

2

การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาบังคับ
ต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร5ปี)

3.54
0.91

มาก

-

4.55
0.65

มาก
ที่สุด

-
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ระดับ

ลาดับ

3.21
1.14

มาก

3

3.20
1.17

มาก

3.21
1.17
3.22
1.10

S.D.

ด้านการประเมินผล
การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนสอนในส่วน
ของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

1.2 การบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ด้านการวางแผน

สภาพที่พึงประสงค์

3.51
1.00
3.77
1.00

ระดับ

ลาดับ

4.48
0.72

มาก
ที่สุด

3

3

4.50
0.67

มาก
ที่สุด

1

มาก

2

4.47
0.72

มาก
ที่สุด

2

มาก

1

4.46
0.76

มาก
ที่สุด

3

มาก

1

มาก

1

4.59
0.66
4.62
0.69

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

S.D.

1
1

การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร

3.77
1.00

มาก

-

4.62
0.69

มาก
ที่สุด

-

ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ

3.67
0.93

มาก

2

4.62
0.64

มาก
ที่สุด

1

การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร

3.67
0.93

มาก

-

4.62
0.64

มาก
ที่สุด

-

ด้านการประเมินผล

3.31
0.99

มาก

3

4.56
0.66

มาก
ที่สุด

3

มาก

2

มาก
ที่สุด

1

มาก

1

4.57
0.68
4.55
0.65

มาก
ที่สุด

2

มาก

1

มาก

2

มาก

1

4.54
0.70
4.54
0.70
4.58
0.68

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

3.82
0.93

มาก

1

4.59
0.68

มาก
ที่สุด

2

3.71
0.92

มาก

2

4.60
0.67

มาก
ที่สุด

1

การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในส่วนที่เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้
2.1 การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านการวางแผน
การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ เป็นรายวิชาบังคับ
ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี)
การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างความรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุ
ศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)

3.30
0.98
3.31
1.00

3.52
0.94
3.52
0.95
3.64
0.97

2
1
1
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การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษา
การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความรู้
การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้

S.D.
3.51
1.04
3.53
0.96

สภาพที่พึงประสงค์

ระดับ

ลาดับ

มาก

4

มาก

3

S.D.
4.57
0.69
4.54
0.69

ระดับ

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

ลาดับ

3
4

ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ

3.52
0.89

มาก

2

4.56
0.70

มาก
ที่สุด

2

การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความรู้ ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุ
ศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)

3.52
0.89

มาก

-

4.56
0.70

มาก
ที่สุด

-

ด้านการประเมินผล

3.35
0.92

มาก

3

4.49
0.73

มาก
ที่สุด

3

3.34
0.96

มาก

2

4.48
0.74

มาก
ที่สุด

2

3.32
0.92

มาก

3

4.48
0.76

มาก
ที่สุด

2

3.40
0.87

มาก

1

4.51
0.69

มาก
ที่สุด

1

มาก

1

มาก

1

4.53
0.71
4.57
0.72

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความรู้ใน
รายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านความรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอน
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในส่วนของ
กลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลใน
การเสริมสร้างความรู้

2.2 การบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ด้านการวางแผน

3.53
0.91
3.64
0.93

2
1

การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความรู้เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร

3.64
0.93

มาก

-

4.57
0.72

มาก
ที่สุด

-

ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ

3.52
0.92

มาก

2

4.53
0.71

มาก
ที่สุด

2

การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้
เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร

3.52
0.92

มาก

-

4.53
0.71

มาก
ที่สุด

-

ด้านการประเมินผล

3.47
0.88

มาก

3

4.50
0.69

มาก
ที่สุด

3

การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างความรู้ในส่วนที่เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้

3.48
0.90
3.46
0.87

มาก

1

มาก

2

4.50
0.70
4.50
0.68

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

1
1
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ระดับ

ลาดับ

มาก

3

มาก

1

มาก

1

3.59
0.96

มาก

3.64
0.90

S.D.

3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านการวางแผน
การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาเป็น
รายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะทางปัญญาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่
คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี)
การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างทักษะทางปัญญา
การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะทางปัญญา

สภาพที่พึงประสงค์

3.43
0.95
3.45
0.94
3.56
0.92

3.51
0.85
3.49
0.97

S.D.

ระดับ

ลาดับ

4.50
0.71
4.50
0.71
4.52
0.71

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

2

4.54
0.73

มาก
ที่สุด

2

มาก

1

4.55
0.70

มาก
ที่สุด

1

มาก

3

มาก

4

4.52
0.72
4.49
0.70

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

3
1
2

3
4

ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ

3.46
0.95

มาก

2

4.54
0.68

มาก
ที่สุด

1

การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะทางปัญญาในรายวิชาบังคับต่างๆ
ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร5ปี)

3.46
0.95

มาก

-

4.54
0.68

มาก
ที่สุด

-

ด้านการประเมินผล

3.32
0.93

มาก

3

4.46
0.73

มาก
ที่สุด

3

3.30
0.95

มาก

2

4.45
0.75

มาก
ที่สุด

2

3.30
0.92

มาก

2

4.44
0.75

มาก
ที่สุด

3

3.35
0.93

มาก

1

4.50
0.69

มาก
ที่สุด

1

มาก

2

มาก

1

4.49
0.70
4.51
0.71

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

มาก

-

4.51
0.71

มาก
ที่สุด

การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะทางปัญญา
ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านทักษะทางปัญญาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนสอน ในส่วน
ของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ในการเสริมสร้างทักษะทางปัญญา

3.2 การบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ด้านการวางแผน
การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ทักษะทางปัญญาเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร

3.39
0.96
3.56
0.97
3.56
0.97

2
1
-
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การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษา
S.D.

สภาพที่พึงประสงค์

ระดับ

ลาดับ

S.D.

ระดับ

ลาดับ

ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ

3.42
1.02

มาก

2

4.50
0.71

มาก
ที่สุด

2

การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ
ทางปัญญาเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร

3.42
1.02

มาก

-

4.50
0.71

มาก
ที่สุด

-

ด้านการประเมินผล

3.29
0.92

มาก

3

4.47
0.69

มาก
ที่สุด

3

การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างทักษะทางปัญญาในส่วนทีเ่ ป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญา

3.29
0.92
3.28
0.93

มาก

1

มาก

2

4.47
0.68
4.47
0.70

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

มาก

4

มาก

2

มาก

1

4.50
0.72
4.50
0.73
4.51
0.76

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

3.48
1.00

มาก

2

4.55
0.70

มาก
ที่สุด

1

3.55
0.99

มาก

1

4.51
0.77

มาก
ที่สุด

3

3.48
0.98

มาก

2

4.54
0.76

มาก
ที่สุด

2

มาก

4

มาก

2

4.43
0.81
4.58
0.67

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านการวางแผน
การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิด
สอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)
การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ

3.42
0.97
3.40
0.98
3.47
1.00

3.35
1.04
3.42
0.94

-

3
2
2

4
1

การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิด
สอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)

3.42
0.94

มาก

-

4.58
0.67

มาก
ที่สุด

-

ด้านการประเมินผล

3.30
0.96

มาก

3

4.46
0.72

มาก
ที่สุด

3

การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่
คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี)

3.34
0.93

มาก

1

4.52
0.70

มาก
ที่สุด

1
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ระดับ

ลาดับ

3.26
0.96

มาก

3

3.31
0.98

มาก

2

มาก

1

มาก

1

S.D.
การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในรายวิชาบังคับ
ต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี)
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในส่วนของ
กลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลใน
การเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.2 การบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ด้านการวางแผน

สภาพที่พึงประสงค์

3.47
0.96
3.63
0.92

ระดับ

ลาดับ

4.44
0.73

มาก
ที่สุด

2

4.43
0.73

มาก
ที่สุด

3

4.51
0.70
4.56
0.71

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

S.D.

1
1

การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเป็นโครงการ/
กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร

3.63
0.92

มาก

-

4.56
0.71

มาก
ที่สุด

-

ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ

3.52
0.96

มาก

2

4.54
0.69

มาก
ที่สุด

2

การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเป็นโครงการ/กิจกรรม
บังคับตลอดหลักสูตร

3.52
0.96

มาก

-

4.54
0.69

มาก
ที่สุด

-

ด้านการประเมินผล

3.36
0.96

มาก

3

4.48
0.71

มาก
ที่สุด

3

3.38
0.95

มาก

1

4.51
0.68

มาก
ที่สุด

1

3.35
0.97

มาก

2

4.44
0.73

มาก
ที่สุด

2

มาก

6

มาก

1

มาก

1

4.47
0.74
4.47
0.74
4.47
0.74

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

มาก

2

4.53
0.72

มาก
ที่สุด

การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในส่วน
ที่เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านการวางแผน
การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรายวิชาบังคับที่
คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี)

3.37
0.97
3.39
0.97
3.50
0.98
3.53
0.96

5
1
2

1
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สภาพที่พึงประสงค์

ระดับ

ลาดับ

ระดับ

ลาดับ

3.60
0.90

มาก

1

4.46
0.72

มาก
ที่สุด

2

3.43
1.03

มาก

4

4.45
0.73

มาก
ที่สุด

4

3.45
1.01

มาก

3

4.46
0.78

มาก
ที่สุด

2

ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ

3.35
0.96

มาก

2

4.49
0.73

มาก
ที่สุด

1

การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)

3.35
0.96

มาก

-

4.49
0.73

มาก
ที่สุด

-

ด้านการประเมินผล

3.26
0.95

มาก

3

4.46
0.75

มาก
ที่สุด

3

3.26
0.95

มาก

2

4.46
0.75

มาก
ที่สุด

1

3.24
0.96

มาก

3

4.45
0.72

มาก
ที่สุด

3

3.29
0.93

มาก

1

4.46
0.78

มาก
ที่สุด

1

มาก

2

มาก

1

4.46
0.72
4.47
0.70

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

S.D.
การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชา
บังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอน
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในส่วนของ
กลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์เพือ่ เพิ่มประสิทธิผลใน
การเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.2 การบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ด้านการวางแผน

3.32
0.96
3.40
0.93

S.D.

2
2

การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร

3.40
0.93

มาก

-

4.47
0.70

มาก
ที่สุด

-

ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ

3.34
0.98

มาก

2

4.50
0.71

มาก
ที่สุด

1

การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
โครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร

3.34
0.98

มาก

-

4.50
0.71

มาก
ที่สุด

-
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ระดับ

ลาดับ

ระดับ

ลาดับ

3.26
0.97

มาก

3

4.44
0.74

มาก
ที่สุด

3

3.27
0.95

มาก

1

4.42
0.73

มาก
ที่สุด

2

3.25
0.98

มาก

2

4.46
0.76

มาก
ที่สุด

1

มาก

5

มาก

2

มาก

1

4.47
0.74
4.46
0.76
4.47
0.76

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

3.52
1.03

มาก

1

4.49
0.77

มาก
ที่สุด

1

3.49
1.04

มาก

2

4.46
0.76

มาก
ที่สุด

4

มาก

3

มาก

4

4.47
0.72
4.47
0.77

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

S.D.

ด้านการประเมินผล
การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนที่เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านการวางแผน
การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
เป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาบังคับ
ต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี)
การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้

สภาพที่พึงประสงค์

3.39
0.99
3.38
1.00
3.45
1.03

3.42
1.03
3.39
1.03

S.D.

5
2
2

2
2

ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ

3.39
0.98

มาก

2

4.53
0.72

มาก
ที่สุด

1

การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาบังคับ
ต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร5ปี)

3.39
0.98

มาก

-

4.53
0.72

มาก
ที่สุด

-

ด้านการประเมินผล

3.27
0.95

มาก

3

4.42
0.77

มาก
ที่สุด

3

3.25
0.91

มาก

3

4.40
0.77

มาก
ที่สุด

3

3.27
1.00

มาก

2

4.41
0.79

มาก
ที่สุด

2

การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
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ตารางที่ 11 (ต่อ)
สภาพปัจจุบนั
การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษา
S.D.
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในส่วนของ
กลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลใน
การเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้

6.2 การบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ด้านการวางแผน

3.31
0.95

3.41
0.97
3.51
0.98

สภาพที่พึงประสงค์

ระดับ

ลาดับ

มาก

1

มาก

1

มาก

1

ระดับ

ลาดับ

4.44
0.75

มาก
ที่สุด

1

4.49
0.71
4.51
0.74

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

S.D.

1
1

การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ทักษะการจัดการเรียนรู้เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร

3.51
0.98

มาก

-

4.51
0.74

มาก
ที่สุด

-

ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ

3.40
1.03

มาก

2

4.49
0.69

มาก
ที่สุด

2

การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการ
จัดการเรียนรูเ้ ป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร

3.40
1.03

มาก

-

4.49
0.69

มาก
ที่สุด

-

ด้านการประเมินผล

3.36
0.93

มาก

3

4.48
0.70

มาก
ที่สุด

3

การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในส่วนที่เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้

3.35
0.92
3.37
0.93

มาก

2

มาก

1

4.47
0.69
4.50
0.70

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

ค่าเฉลี่ย

3.44
0.98

4.51
0.72

มาก
ที่สุด

มาก

2
1

จากตารางที่ 11 พบว่า สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาแต่ละด้าน สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารจาแนกตามงานบริหาร และสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจาแนกตาม
กระบวนการบริหารเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย มีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ 1 สภาพปัจจุบันของการบริหารเพื่อเสริมสร้างความรู้ ( = 3.52, S.D.= 0.94)
ในส่วนของสภาพปัจจุบันของการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน ( = 3.52, S.D.= 0.95)
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยของการบริหารตามกระบวนการบริหารจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน
( = 3.64, S.D.= 0.97) ได้แก่ การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่เสริมสร้างความรู้ ( = 3.82, S.D.=
0.93) การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างความรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ( = 3.71, S.D.= 0.92)
การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ ที่เหมาะสม ( = 3.53, S.D.= 0.96) และการกาหนด
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กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความรู้ ( = 3.51, S.D.= 1.04) ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ ( = 3.52,
S.D.= 0.89) คือ การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความรู้ และด้านการประเมินผล ( = 3.35,
S.D.= 0.92) ได้แก่ การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ( = 3.40,
S.D.= 0.87) การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความรู้ ( = 3.34, S.D.=
0.96) และการใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม ( = 3.32, S.D.= 0.92)
สภาพปัจจุบันของการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู ( = 3.53, S.D.= 0.91)
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยของการบริหารตามกระบวนการบริหารจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน
( = 3.64, S.D.= 0.93) คือ การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความรู้ ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ ( = 3.52, S.D.= 0.92) คือ การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ด้านการประเมินผล ( = 3.47, S.D.= 0.88) ได้แก่ การ
ประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ( = 3.48,
S.D.= 0.90) การนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู ( = 3.46, S.D.=
0.87)
ลาดับที่ 2 สภาพปัจจุบันของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ( = 3.50,
S.D.= 1.04) ในส่วนของสภาพปัจจุบันของการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน ( = 3.49,
S.D.= 1.06) เรียงลาดับค่าเฉลี่ยของการบริหารตามกระบวนการบริหารจากมากไปหาน้อย ได้แก่
ด้านการวางแผน ( = 3.69, S.D.= 0.99) ได้แก่ การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ในรายวิชาบังคับต่างๆ ( = 3.85, S.D.= 0.91) การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ( = 3.80, S.D.= 0.98) การกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ( = 3.61, S.D.= 0.97) และการกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ ที่เหมาะสม
( = 3.50, S.D.= 1.05) ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ ( = 3.54, S.D.= 0.91) คือ การใช้กลยุทธ์
การสอนที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านการประเมินผล ( = 3.21, S.D.= 1.14) ได้แก่
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ( = 3.22, S.D.= 1.10) การใช้กลยุทธ์
การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม ( = 3.21, S.D.= 1.17) และการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์
การสอนที่ใช้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ( = 3.20, S.D.= 1.17)
สภาพปัจจุบันของการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู ( = 3.51, S.D.= 1.00)
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยของการบริหารตามกระบวนการบริหารจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน
( = 3.77 S.D.= 1.00) คือ การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ ( = 3.67 S.D.= 0.93) คือ การจัดโครงการ/
กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านการประเมินผล ( = 3.31
S.D.= 0.99) ได้แก่ การนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู ( = 3.31,
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S.D.= 1.00) และการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู ที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ( = 3.30 S.D.= 0.98)
ลาดับที่ 3 สภาพปัจจุบันของการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะทางปัญญา ( = 3.43,
S.D.= 0.95)ในส่วนของสภาพปัจจุบันของการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน ( = 3.45, S.D.=
0.94) เรียงลาดับค่าเฉลี่ยของการบริหารตามกระบวนการบริหารจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการ
วางแผน ( = 3.56, S.D.= 0.92) ได้แก่ การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะทางปัญญาใน
รายวิชาบังคับต่างๆ ( = 3.64, S.D.= 0.90) การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่เสริมสร้างทักษะทางปัญญา
( = 3.59, S.D.= 0.96) การกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะทางปัญญา ( = 3.51, S.D.=
0.85) และการกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม ( = 3.49, S.D.= 0.97) ด้านการนา
แผนสู่การปฏิบัติ ( = 3.46, S.D.= 0.95) คือ การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะทางปัญญา
ด้านการประเมินผล ( = 3.32, S.D.= 0.93) ได้แก่ การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอน ( = 3.35, S.D.= 0.93) การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้าง
ทักษะทางปัญญาและการใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( = 3.30,
S.D.= 0.95/ 0.92)
สภาพปัจจุบันของการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู ( = 3.39, S.D.= 0.96)
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยของการบริหารตามกระบวนการบริหารจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน
( = 3.56, S.D.= 0.97) คือ การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ทักษะทางปัญญา ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ ( = 3.42, S.D.= 1.02) คือ การจัดโครงการ/
กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญา ด้านการประเมินผล( = 3.29,
S.D.= 0.92) ได้แก่ การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู ที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างทักษะทางปัญญา ( = 3.29, S.D.= 0.92) และการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมเสริมความเป็นครู ( = 3.28, S.D.= 0.93)
ลาดับที่ 4 สภาพปัจจุบันของการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ( = 3.42, S.D.= 0.97)ในส่วนของสภาพปัจจุบันของการบริหาร
หลักสูตรการเรียนการสอน ( = 3.40, S.D.= 0.98) เรียงลาดับค่าเฉลี่ยของการบริหารตาม
กระบวนการบริหารจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน ( = 3.47, S.D.= 1.00) ได้แก่
การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในรายวิชา
บังคับต่างๆ ( = 3.55, S.D.= 0.99) การกาหนดรายวิชาเฉพาะ และการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่
เสริมสร้างทักษะความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( = 3.48,
S.D.= 1.00/ 0.98) และการกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ ที่เหมาะสม ( = 3.35,
S.D.= 1.04) ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ ( = 3.42, S.D.= 0.94) คือ การใช้กลยุทธ์การสอนที่
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เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านการประเมินผล ( = 3.30,
S.D.= 0.96) ได้แก่ การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้าง ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( = 3.34, S.D.= 0.93) การนาผลการประเมินมาปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอน ( = 3.31, S.D.= 0.98) และการใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่
เหมาะสม ( = 3.26, S.D.= 0.96)
สภาพปัจจุบันของการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู ( = 3.47, S.D.= 0.96)
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยของการบริหารตามกระบวนการบริหารจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน
( = 3.63, S.D.= 0.92) คือ การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ ( = 3.52,
S.D.= 0.96) คือ การจัด โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านการประเมินผล ( = 3.36, S.D.= 0.96)
ได้แก่ การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( = 3.38, S.D.= 0.95) และการนาผลการประเมิน
มาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู ( = 3.35, S.D.= 0.97)
ลาดั บที่ 5 สภาพปัจจุบั น ของการบริ หารเพื่อเสริ มสร้ า งทักษะการจั ดการเรี ยนรู้
( = 3.39, S.D.= 0.99) ในส่วนของสภาพปัจจุบันของการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
( = 3.38, S.D.= 1.00) เรียงลาดับค่าเฉลี่ยของการบริหารตามกระบวนการบริหารจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน ( = 3.45, S.D.= 1.03) ได้แก่ การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่ เสริมสร้าง
ทักษะการจัดการเรียนรู้ ( = 3.52, S.D.= 1.03) การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ( = 3.49, S.D.= 1.04) การกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะ
การจัดการเรียนรู้ ( = 3.42, S.D.= 1.03) และการกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ ที่เหมาะสม
( = 3.39, S.D.= 1.03) ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ ( = 3.39, S.D.= 0.98) คือ การใช้กลยุทธ์
การสอนที่เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ ด้านการประเมินผล ( = 3.27, S.D.= 0.95) ได้แก่
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ( = 3.31, S.D.= 0.95) การใช้กลยุทธ์
การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม ( = 3.27, S.D.= 1.00) การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การ
สอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ ( = 3.25, S.D.= 0.91)
สภาพปัจจุบันของการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู ( = 3.41, S.D.= 0.97)
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยของการบริหารตามกระบวนการบริหารจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน
( = 3.51, S.D.= 0.98) คือ การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ทักษะการจัดการเรียนรู้ ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ ( = 3.40, S.D.= 1.03) คือ การจัดโครงการ/
กิจ กรรมเสริ มความเป็ น ครู ที่มุ่งเน้ นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ ด้า นการประเมิน ผล
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( = 3.36, S.D.= 0.93) ได้แก่ การนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็น
ครู ( = 3.37, S.D.= 0.93) และการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู
มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ ( = 3.35, S.D.= 0.92)
ลาดับที่ 6 สภาพปัจจุบันของการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( = 3.37, S.D.= 0.97) ในส่วนของสภาพปัจจุบัน
ของการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน ( = 3.39, S.D.= 0.97) เรียงลาดับค่าเฉลี่ยของ
การบริ ห ารตามกระบวนการบริ ห ารจากมากไปหาน้อ ย ได้แ ก่ ด้า นการวางแผน ( = 3.50,
S.D.= 0.98) ได้แก่ การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาบังคับต่างๆ ( = 3.60, S.D.= 0.90) การกาหนดรายวิชา
เฉพาะที่เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
( = 3.53, S.D.= 0.96) การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม ( =3.45, S.D.= 1.01)
และการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( = 3.43, S.D.= 1.03) ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ ( = 3.35, S.D.= 0.96)
คื อ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ เ สริ ม สร้ า งทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการประเมินผล ( = 3.26, S.D.= 0.95) ได้แก่ การนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ( = 3.29, S.D.= 0.93) การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การ
สอนที่ใช้เสริ มสร้ างทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัว เลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
( = 3.26, S.D.= 0.95) และการใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม ( = 3.24, S.D.= 0.96)
สภาพปัจจุบันของการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู ( = 3.32, S.D.= 0.96)
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยของการบริหารตามกระบวนการบริหารจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน
( = 3.40, S.D.= 0.93) คือ การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการนาแผนสู่การ
ปฏิบัติ ( = 3.34, S.D.= 0.98) คือ การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้ างทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ ด้า นการ
ประเมินผล ( = 3.26, S.D.= 0.97) ได้แก่ การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ( = 3.27, S.D.= 0.95) และการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครู ( = 3.25, S.D.= 0.98)
ในส่วนของสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นิสิตนักศึกษาแต่ละด้าน สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจาแนกตามงานบริหาร และสภาพที่พึง
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ประสงค์ ข องการบริ ห ารจ าแนกตามกระบวนการบริ ห ารเรี ย งล าดั บ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย
มีรายละเอียดดังนี้
ลาดั บที่ 1 สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อเสริมสร้า งคุณ ธรรม จริ ยธรรม
( = 4.56, S.D.= 0.68) ในส่วนของสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
( = 4.54, S.D.= 0.69) เรียงลาดับค่าเฉลี่ยของการบริหารตามกระบวนการบริหารจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน ( = 4.58, S.D.= 0.68) ได้แก่ การกาหนดรายวิชาเฉพาะและการ
สอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( = 4.63, S.D.= 0.69/ 0.64)
การกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ( = 4.56, S.D.= 0.68) และการกาหนด
กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม ( = 4.52, S.D.= 0.72) ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ
( = 4.55, S.D.= 0.65) คือ การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านการ
ประเมินผล ( = 4.48, S.D.= 0.72) ได้แก่ การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ( = 4.50, S.D.= 0.67) การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่
เหมาะสม ( = 4.47, S.D.= 0.72) และการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
( = 4.46, S.D.= 0.76)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู ( = 4.59, S.D.= 0.66)
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยของการบริหารตามกระบวนการบริหารจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน
( = 4.62, S.D.= 0.69) คือ การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ ( = 4.62, S.D.= 0.64) คือ การจัดโครงการ/
กิจ กรรมเสริ มความเป็ น ครู ที่มุ่งเน้ นการเสริ มสร้างคุณธรรม จริยธรรม และด้านการประเมิน ผล
( = 4.56, S.D.= 0.66) ได้แก่ การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ( = 4.57, S.D.= 0.68) และการนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู ( = 4.55, S.D.= 0.65)
ลาดับที่ 2 สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างความรู้ ( = 4.54,
S.D.= 0.70) ในส่วนของสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน ( = 4.54,
S.D.= 0.70) เรียงลาดับค่าเฉลี่ยของการบริหารตามกระบวนการบริหารจากมากไปหาน้อย ได้แก่
ด้านการวางแผน ( = 4.58, S.D.= 0.68) ได้แก่ การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างความรู้ในรายวิชา
บังคับต่างๆ ( = 4.60, S.D.= 0.67) การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่เสริมสร้างความรู้ ( = 4.59,
S.D.= 0.68)การกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความรู้ ( = 4.57, S.D.= 0.69) และการกาหนด
กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ ที่เหมาะสม ( = 4.54, S.D.= 0.69) ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ
( = 4.56, S.D.= 0.70) คือการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความรู้ ด้านการประเมินผล
( = 4.49, S.D.= 0.73) ได้แก่ การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
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( = 4.51, S.D.= 0.69) การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความรู้ และการใช้
กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( = 4.48, S.D.= 0.74/ 0.76)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู ( = 4.53, S.D.= 0.71)
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยของการบริหารตามกระบวนการบริหารจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน
( = 4.57, S.D.= 0.72) คือ การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริม ความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความรู้ ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ ( = 4.53, S.D.= 0.71) คือ การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ด้านการประเมินผล ( = 4.50, S.D.= 0.69) ได้แก่
การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ และ
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( = 4.50,
S.D.= 0.70/ 0.68)
ลาดั บที่ 3 สภาพที่ พึ งประสงค์ ข องการบริ หารเพื่อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะทางปั ญ ญา
( = 4.50, S.D.= 0.71) ในส่วนของสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
( = 4.50, S.D.= 0.71) เรียงลาดับค่าเฉลี่ยของการบริหารตามกระบวนการบริหารจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ ( = 4.54, S.D.= 0.68) คือ การใช้กลยุทธ์การสอนที่
เสริมสร้างทักษะทางปัญญาของนิสิตนักศึกษา ด้านการวางแผน ( = 4.52, S.D.= 0.71) ได้แก่
การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะทางปัญญาในรายวิชาบังคับต่างๆ ( = 4.55, S.D.= 0.70)
การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่เสริมสร้างทักษะทางปัญญา ( = 4.54, S.D.= 0.73) การกาหนดกลยุทธ์
การสอนที่เสริมสร้างทักษะทางปัญญา ( = 4.52, S.D.= 0.72) และการกาหนดกลยุทธ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม ( = 4.49, S.D.= 0.70) ด้านการประเมินผล ( = 4.46, S.D.= 0.73) ได้แก่
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียน การสอน ( = 4.50, S.D.= 0.69) การประเมิน
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะทางปัญญา ( = 4.45, S.D.= 0.75) และการใช้
กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม ( = 4.44, S.D.= 0.75)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู ( = 4.49, S.D.= 0.70)
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยของการบริหารตามกระบวนการบริหารจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน
( = 4.51, S.D.= 0.71) คือ การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ทักษะทางปัญญา ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ ( = 4.50, S.D.= 0.71) คือ การจัดโครงการ/
กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญา ด้านการประเมินผล ( = 4.47,
S.D.= 0.69) โดยการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างทักษะทางปัญญา และการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็น
ครูมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( = 4.47, S.D.= 0.68/ 0.70)
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ลาดับที่ 3 สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ( = 4.50, S.D.= 0.72) ในส่วนของสภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารหลักสูตรการเรียนการสอน ( = 4.50, S.D.= 0.73) เรียงลาดับค่าเฉลี่ยของการบริหารตาม
กระบวนการบริหารจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ ( = 4.58, S.D.= 0.67)
คือ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ก ารสอนที่เ สริ ม สร้า งทัก ษะความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งบุ คคลและความรั บ ผิ ด ชอบ
ด้านการวางแผน ( = 4.51, S.D.= 0.76) ได้แก่ การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่ เสริมสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( = 4.55, S.D.= 0.70) การกาหนดกลยุทธ์การสอน
ที่เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( = 4.54, S.D.= 0.76)
การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในรายวิชา
บังคับต่างๆ ( = 4.51, S.D.= 0.77) และการกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ ที่เหมาะสม
( = 4.43, S.D.= 0.81) ด้านการประเมินผล ( = 4.46, S.D.= 0.72) ได้แก่ การประเมิน
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
( = 4.52, S.D.= 0.70) การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม ( = 4.44, S.D.= 0.73)
และการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ( = 4.43, S.D.= 0.73)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู ( = 4.51, S.D.= 0.70)
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยของการบริหารตามกระบวนการบริหารจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน
( = 4.56, S.D.= 0.71) คือ การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ ( = 4.54,
S.D.= 0.69) คือ การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านการประเมินผล ( = 4.48, S.D.= 0.71)
ได้แก่ การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( = 4.51, S.D.= 0.68) และการนาผลการประเมิน
มาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู ( = 4.44, S.D.= 0.73)
ลาดับที่ 5 สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( = 4.47, S.D.= 0.74) ในส่วนของสภาพที่
พึงประสงค์ของการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน ( = 4.47, S.D.= 0.74) เรียงลาดับค่าเฉลี่ย
ของการบริ ห ารตามกระบวนการบริห ารจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้า นการน าแผนสู่ การปฏิบัติ
( = 4.49, S.D.= 0.73) คือ การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการวางแผน ( = 4.47, S.D.= 0.74) ได้แก่
การก าหนดรายวิ ช าเฉพาะที่ เ สริ ม สร้ า งทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( = 4.53, S.D.= 0.72) การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์
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เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาบังคับต่างๆ และการกาหนดกลยุทธ์
การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( = 4.46, S.D.= 0.72/ 0.78) และการกาหนด
กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ เ สริ ม สร้ า งทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ( = 4.45, S.D.= 0.73) ด้านการประเมินผล ( = 4.46, S.D.= 0.75) ได้แก่ การ
ประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลั กสู ตรการเรียนการสอนมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( = 4.46, S.D.= 0.75/ 0.78) และการใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม
( = 4.45, S.D.= 0.72)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู ( = 4.46, S.D.= 0.72)
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยของการบริหารตามกระบวนการบริหารจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการนาแผน
สู่การปฏิบัติ ( = 4.50, S.D.= 0.71) คือ การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริ ม สร้ า งทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ด้านการวางแผน ( = 4.47, S.D.= 0.70) คือ การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู ที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการประเมินผล ( = 4.44, S.D.= 0.74) ได้แก่ การนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมเสริมความเป็นครู ( = 4.46, S.D.= 0.76) และการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรมเสริมความเป็นครู ที่มุ่งเน้ นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( = 4.42, S.D.= 0.73)
ลาดับที่ 5 สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
( = 4.47, S.D.= 0.74) ในส่วนของสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
( = 4.46, S.D.= 0.76) เรียงลาดับค่าเฉลี่ยของการบริหารตามกระบวนการบริหารจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ ( = 4.53, S.D.= 0.72) คือ การใช้กลยุทธ์การสอนที่
เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ ด้านการวางแผน ( = 4.47, S.D.= 0.76) ได้แก่ การกาหนด
รายวิชาเฉพาะที่เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ ( = 4.49, S.D.= 0.77) การกาหนดกลยุทธ์การ
สอนทีเ่ สริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ และการกาหนดกลยุทธ์ การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมมี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากัน ( = 4.47, S.D.= 0.72/ 0.77) และการสอดแทรกเนื้อหาที่ เสริมสร้าง
ทักษะการจัดการเรียนรู้ ( = 4.46, S.D.= 0.76) ด้านการประเมินผล ( = 4.42, S.D.= 0.77) ได้แก่
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ( = 4.44, S.D.= 0.75) การใช้กลยุทธ์
การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม ( = 4.41, S.D.= 0.79) และการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์
การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ ( = 4.40, S.D.= 0.77)
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สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู ( = 4.49, S.D.= 0.71)
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยของการบริหารตามกระบวนการบริหารจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน
( = 4.51, S.D.= 0.74) คือ การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ทักษะการจัดการเรียนรู้ ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ ( = 4.49, S.D.= 0.69) คือ การจัด
โครงการ/กิ จ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครู มุ่ ง เน้ น การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ า นการ
ประเมินผล ( = 4.48, S.D.= 0.70) ได้แก่ การนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครู ( = 4.50, S.D.= 0.70) และการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ ( = 4.47, S.D.= 0.69)
ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และการจัดลาดับ
ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ (n=21)
สภาพปัจจุบนั
การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษา

ระดับ

ลาดับ

มาก

-

มาก

1

มาก

1

3.48
1.33

มาก

3.86
0.91

S.D.

ด้านคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านการวางแผน
การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
นักศึกษาเป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาในรายวิชา
บังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี)
การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา

สภาพที่พึงประสงค์

3.51
0.92
3.54
0.99
3.61
1.09

3.57
0.98
3.52
1.12

S.D.

ระดับ

ลาดับ

4.68
0.58
4.71
0.59
4.71
0.63

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

1

4

4.71
0.64

มาก
ที่สุด

-

มาก

1

4.71
0.56

มาก
ที่สุด

-

มาก

2

มาก

3

4.71
0.64
4.71
0.64

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

-

1

-

ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ

3.43
0.93

มาก

3

4.67
0.66

มาก
ที่สุด

3

การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาในรายวิชา
บังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร5ปี)

3.43
0.93

มาก

-

4.67
0.66

มาก
ที่สุด

-
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
สภาพปัจจุบนั
การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษา

ระดับ

ลาดับ

3.48
0.88

มาก

2

3.52
0.87

มาก

3.48
0.81
3.43
0.98

S.D.

ด้านการประเมินผล
การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของ
นิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การนาผลการประเมิน มาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ในส่วนของกลยุทธ์
การสอนและกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อเพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา

การบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ด้านการวางแผน

สภาพที่พึงประสงค์

3.48
0.86
3.67
1.07

ระดับ

ลาดับ

4.71
0.55

มาก
ที่สุด

1

1

4.71
0.56

มาก
ที่สุด

-

มาก

2

4.71
0.56

มาก
ที่สุด

-

มาก

3

4.71
0.56

มาก
ที่สุด

-

มาก

2

มาก

1

4.64
0.59
4.71
0.46

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

S.D.

2
1

การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะ
พิเศษของนิสิตนักศึกษาเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร

3.67
1.07

มาก

--

4.71
0.46

มาก
ที่สุด

-

ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ

3.52
0.87

มาก

2

4.62
0.59

มาก
ที่สุด

2

การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะ
พิเศษของนิสิตนักศึกษาเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร

3.52
0.87

มาก

-

4.62
0.59

มาก
ที่สุด

-

ด้านการประเมินผล

3.36
0.73

มาก

3

4.62
0.66

มาก
ที่สุด

2

3.38
0.74

มาก

1

4.62
0.67

มาก
ที่สุด

-

3.33
0.73

มาก

2

4.62
0.67

มาก
ที่สุด

-

3.51
0.92

มาก

-

4.68
0.58

มาก
ที่สุด

-

การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาในส่วนที่เป็นโครงการ/กิจกรรม
บังคับ
การนาผลการประเมิน มาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา

ค่าเฉลี่ย

จากตารางที่ 12 พบว่าสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาแต่ละด้าน สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร
จ าแนกตามงานบริ ห าร และสภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการบริ ห ารจ าแนกตาม
กระบวนการบริหารเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย มีรายละเอียดดังนี้
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สภาพปั จ จุ บั น ของการบริ ห ารเพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
( = 3.51, S.D.= 0.92) ในส่วนของสภาพปัจจุบันของการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
( = 3.54, S.D.= 0.99) เรียงลาดับค่าเฉลี่ยของการบริหารตามกระบวนการบริหารจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน ( = 3.61, S.D.= 1.09) ได้แก่ การสอดแทรกเนื้อหาที่ เสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษ ( = 3.86, S.D.= 0.91) การกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษ
( = 3.57, S.D.= 0.98) การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ ที่เหมาะสม ( = 3.52,
S.D.= 1.12) และการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่ เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษ ( = 3.48, S.D.= 1.33)
ด้านการประเมินผล ( = 3.48, S.D.= 0.88) ได้แก่ การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่
ใช้เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษ ( = 3.52, S.D.= 0.87) การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่
เหมาะสม ( = 3.48, S.D.= 0.81) และการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
( = 3.43, S.D.= 0.98) ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ ( = 3.43, S.D.= 0.93) คือ การใช้กลยุทธ์
การสอนที่เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษ
สภาพปัจจุบันของการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู ( = 3.48, S.D.= 0.86)
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยของการบริหารตามกระบวนการบริหารจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน
( = 3.67, S.D.= 1.07) คือ การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษ ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ ( = 3.52, S.D.= 0.87) คือ การจัดโครงการ/
กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษ ด้านการประเมินผล ( = 3.36,
S.D.= 0.73) ได้แก่ การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู ที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษ ( = 3.38, S.D.= 0.74) และการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมเสริมความเป็นครู ( = 3.33, S.D.= 0.73)
สภาพที่พึงประสงค์ของของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า การบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู เมื่อ
พิจารณาตามกระบวนการบริหาร พบว่าสภาพที่พึงประสงค์ของการวางแผน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการนา
แผนสู่การปฏิบัติ และการประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
( = 4.68, S.D.= 0.58) ในส่วนของสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
( = 4.71, S.D.= 0.59) เรียงลาดับค่าเฉลี่ยของการบริหารตามกระบวนการบริหารจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน ( = 4.71, S.D.= 0.63) ซึ่งค่าเฉลี่ยของการกาหนดรายวิชาเฉพาะ
การสอดแทรกเนื้อหา การกาหนดกลยุทธ์การสอนและการกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( = 4.71, S.D.= 0.64/ 0.56/ 0.64/
0.64) ด้านการประเมินผล ( = 4.71, S.D.= 0.55) ได้แก่ การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การ
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สอนที่ใช้เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษ การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม และการนาผล
การประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( = 4.71, S.D.= 0.56) ด้าน
การนาแผนสู่การปฏิบัติ ( = 4.67, S.D.= 0.66) คือ การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณลักษณะ
พิเศษ
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู ( = 4.64, S.D.= 0.59)
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยของการบริหารตามกระบวนการบริหารจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน
( = 4.71, S.D.= 0.46) คือ การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษ ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ คือ การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู ที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษ และด้านการประเมินผล ( = 4.62, S.D.= 0.59/0.66)
ได้แก่ การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษ และการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( = 4.62, S.D.= 0.67)
4.2 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามในการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
4.2.1 ลาดับความสาคัญตามค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศ าสตร์ แ ละคณะ
ศึกษาศาสตร์
ตารางที่ 13 ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNImodifiled) และลาดับความสาคัญตามค่าความต้องการ
จาเป็นของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์จาแนกตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์รายด้าน (n=96)
การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษา
1. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
3. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4. ด้านทักษะทางปัญญา
5. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
6. ด้านความรู้
ค่าเฉลี่ย

PNImodifiled

ลาดับความสาคัญ

0.326
0.319
0.316
0.312
0.303
0.290
0.311

1
2
3
4
5
6
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จากตารางที่ 13 พบว่า ลาดับความสาคัญตามค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNImodifiled)
ที่ ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาการบริ ห ารเพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
เรียงลาดับค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNImodifiled) จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษา (PNImodifiled =
0.326) รองลงมาคือ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ (PNImodifiled = 0.319) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษา (PNImodifiled = 0.316) ด้านทักษะทางปัญญา
(PNImodifiled = 0.312) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (PNImodifiled = 0.303) และด้านความรู้ (PNImodifiled
= 0.290) ตามลาดับ
ตารางที่ 14 ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNImodifiled) และลาดับความสาคัญตามค่าความต้องการ
จาเป็นของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ จาแนกตามงานบริหาร
(n=96)
PNImodifiled

ลาดับ
ความสาคัญ

การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน

0.32

1

ด้านการวางแผน
ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ
ด้านการประเมินผล

0.27
0.32
0.36

3
2
1

การบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู

0.30

2

ด้านการวางแผน
ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ
ด้านการประเมินผล

0.27
0.30
0.34

3
2
1

ค่าเฉลี่ย

0.31

การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษา

จากตารางที่ 14 พบว่า ลาดับความสาคัญ ตามค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNImodifiled)
ของการบริหารตามกระบวนการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษา ใน
ส่วนของการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน เรียงลาดับค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNImodifiled)
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการประเมินผล (PNImodifiled = 0.36) ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ
(PNImodifiled = 0.32) และด้านการวางแผน(PNImodifiled = 0.27) ตามลาดับ และในส่วนของการ
บริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู เรียงลาดับค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNImodifiled) จากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ด้านการประเมินผล (PNImodifiled = 0.34) ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ (PNImodifiled =
0.30) และด้านการวางแผน(PNImodifiled = 0.27) ตามลาดับ
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4.2.2 จุดแข็ง และ จุดอ่อน ในการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
ตารางที่ 15 ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNImodifiled) จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) ของการบริหารเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุ
ศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ (n=96)
การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษา

PNImodifiled

S/W

1. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

0.326

-

1.1 การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านการวางแผน

0.32
0.28

-

0.28

S1

0.24

S2

0.30

S3

0.29

S4

ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ

0.34

-

การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
รายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)

0.34

W1

ด้านการประเมินผล

0.37

-

0.37

W2

0.37

W3

0.36

W4

1.2 การบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ด้านการวางแผน

0.34
0.31

-

การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร

0.31

W5

ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ

0.35

-

การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร

0.35

W6

ด้านการประเมินผล

0.36

-

การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนที่เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ

0.35

W7

การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
รายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี)
การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษา

PNImodifiled

S/W

0.37

W8

0.319

-

0.32
0.30

-

0.28

S5

0.28

S6

0.31
0.32

W9
W10

ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ

0.33

-

การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)

0.33

W11

ด้านการประเมินผล

0.35

-

0.36

W12

0.35

W13

0.34

W14

2.2 การบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ด้านการวางแผน

0.32
0.29

-

การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้เป็นโครงการ/
กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร

0.29

S7

ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ

0.32

-

การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้เป็นโครงการ/กิจกรรม
บังคับตลอดหลักสูตร

0.32

W15

ด้านการประเมินผล

0.34

-

0.34

W16

0.34

W17

การนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
2.1 การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านการวางแผน
การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้เป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี
การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้

การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะ
ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
บังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้

การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ใน
ส่วนทีเ่ ป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการ
เรียนรู้
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3. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

0.316

-

3.1 การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านการวางแผน

0.32
0.30

-

0.31

W18

0.27

S8

0.30

S9

0.32

W19

ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ

0.34

-

การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่
คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)

0.34

W20

ด้านการประเมินผล

0.35

-

0.35

W21

0.36

W22

0.34

W23

3.2 การบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ด้านการวางแผน

0.30
0.26

-

การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร

0.26

S10

ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ

0.29

-

การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร

0.29

S11

ด้านการประเมินผล

0.33

-

0.34

W24

0.33

W25

การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเป็น
รายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่
คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี)
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในส่วนทีเ่ ป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
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4. ด้านทักษะทางปัญญา

0.312

-

4.1 การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านการวางแผน

0.30
0.27

-

0.26

S12

0.25

S13

0.29
0.29

S14
S15

ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ

0.31

-

การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะทางปัญญาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิด
สอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)

0.31

W26

ด้านการประเมินผล

0.35

-

0.35

W27

0.35

W28

0.34

W29

4.2 การบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ด้านการวางแผน

0.33
0.27

-

การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาเป็นโครงการ/กิจกรรม
บังคับตลอดหลักสูตร

0.27

S16

ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ

0.32

-

การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
ตลอดหลักสูตร

0.32

W30

ด้านการประเมินผล

0.36

-

0.36

W31

0.36

W32

0.303

-

0.30
0.24

-

0.22

S17

0.20

S18

การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาเป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี
การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะทางปัญญาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอน
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างทักษะทางปัญญา
การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะทางปัญญา

การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะทางปัญญาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุ
ศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะทางปัญญาในรายวิชาบังคับ
ต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างทักษะทางปัญญา

การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาในส่วนที่
เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญา

5. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
5.1 การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านการวางแผน
การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์เปิด
สอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
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การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม

0.26
0.29

S19
S20

ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ

0.29

-

การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิด
สอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)

0.29

S21

ด้านการประเมินผล

0.39

-

0.41

W33

0.39

W34

0.39

W35

5.2 การบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ด้านการวางแผน

0.31
0.23

-

การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเป็นโครงการ/กิจกรรม
บังคับตลอดหลักสูตร

0.23

S22

ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ

0.26

-

การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
ตลอดหลักสูตร

0.26

S23

ด้านการประเมินผล

0.38

-

0.38

W36

0.38

W37

6. ด้านความรู้

0.290

-

6.1 การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านการวางแผน

0.29
0.26

-

0.20

S24

0.24

S25

0.30
0.29

S26
S27

ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ

0.29

-

การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความรู้ ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)

0.29

S28

ด้านการประเมินผล

0.34

-

การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)

0.34

W38

การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุ
ศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาบังคับ
ต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในส่วน
ที่เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้เป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอน
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การสอดแทรกเนื้ อ หาที่เ สริ มสร้า งความรู้ในรายวิช าบัง คับต่า งๆ ที่ คณะครุ ศาสตร์ / ศึก ษาศาสตร์ เปิ ดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความรู้
การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษา

PNImodifiled

S/W

0.35

W39

0.33

W40

6.2 การบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ด้านการวางแผน

0.28
0.26

-

การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรูเ้ ป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอด
หลักสูตร

0.26

S29

ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ

0.29

-

การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรูเ้ ป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอด
หลักสูตร

0.29

S30

ด้านการประเมินผล

0.30

-

0.29

S31

0.30

S32

0.31

-

การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่
คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความรู้

การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ในส่วนที่เป็น
โครงการ/กิจกรรมบังคับ
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้

ค่าเฉลี่ย

จากตารางที่ 15 พบว่า การบริห ารเพื่อเสริมสร้างคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ของนิสิ ต
นักศึกษามีสภาพเป็นจุดแข็ง (S) จานวน 32 ประเด็น มีสภาพเป็นจุดอ่อน (W) จานวน 40 ประเด็น
เมื่ อ จ าแนกการบริ ห ารเพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ เ ป็ น รายด้ า น เรี ย งล าดั บ จาก
คุณลักษณะที่มีค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNImodifiled) จากมากไปหาน้อย มีรายละเอียดดังนี้
1) จุดแข็งและจุดอ่อนในการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษา ในส่วนของการบริหารหลักสูต รการ
เรียนการสอน (PNImodifiled = 0.32) พบว่าด้านการวางแผน (PNImodifiled = 0.28) ได้แก่
การก าหนดรายวิ ช าเฉพาะที่ เ สริ ม สร้ า งทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (PNImodifiled = 0.28) การสอดแทรกเนื้อหาเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาบังคับต่างๆ (PNImodifiled = 0.24)
การก าหนดกลยุ ท ธ์ การสอนที่ เ สริ ม สร้ างทั กษะการวิ เ คราะห์ เชิ ง ตัว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (PNImodifiled = 0.30) และการกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ ที่
เหมาะสม (PNImodifiled = 0.29) มี ส ภาพเป็นจุด แข็งทั้ง หมด ด้า นการน าแผนสู่การปฏิบั ติ
(PNImodifiled = 0.34) คือ การใช้กลยุท ธ์ก ารสอนที่เ สริม สร้ างทักษะการวิเคราะห์ เชิง ตัว เลข
การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มี ส ภาพเป็ น จุ ด อ่ อ น ด้ า นการประเมิ น ผล
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(PNImodifiled = 0.37) ได้แก่การประเมินประสิ ทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (PNImodifiled = 0.37) การใช้
กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม (PNImodifiled = 0.37) และการนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน (PNImodifiled = 0.36) มีสภาพเป็นจุดอ่อนทั้งหมด
ในส่ ว นของการบริ หารกิ จกรรมเสริ มความเป็น ครู (PNImodifiled = 0.34) พบว่ า
ด้านการวางแผน (PNImodifiled = 0.31) คือ การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู ที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีสภาพเป็นจุ ดอ่อน ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ (PNImodifiled = 0.35) คือ การจัดโครงการ/
กิจกรรมเสริมความเป็นครู ที่มุ่งเน้ นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีสภาพเป็นจุดอ่อน ด้านการประเมินผล (PNImodifiled = 0.36) ได้แก่
การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (PNImodifiled = 0.35) และการนาผล
การประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู (PNImodifiled = 0.37) มีสภาพเป็น
จุดอ่อนทั้งหมด
2) จุดแข็งและจุดอ่อนในการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ ของนิสิต
นักศึกษา ในส่ว นของการบริ หารหลักสูตรการเรี ยนการสอน (PNImodifiled = 0.32) พบว่า
ด้านการวางแผน (PNImodifiled = 0.30) ได้แก่ การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่ เสริมสร้างทักษะการ
จัดการเรียนรู้ (PNImodifiled = 0.28) การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาบังคับต่ างๆ (PNImodifiled = 0.28) มีสภาพเป็นจุดแข็ง ส่วนการกาหนดกลยุทธ์การสอน
ที่เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ (PNImodifiled = 0.31) และการกาหนดกลยุทธ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ ที่เหมาะสม (PNImodifiled = 0.32) มีสภาพเป็นจุดอ่อน ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ
(PNImodifiled = 0.33) คือ การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ มีสภาพเป็น
จุดอ่อน ด้านการประเมินผล (PNImodifiled = 0.35) ได้แก่ การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การ
สอน (PNImodifiled = 0.36) การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม (PNImodifiled = 0.35)
และการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการ
เรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา (PNImodifiled = 0.34) มีสภาพเป็นจุดอ่อนทั้งหมด
ในส่ ว นของการบริ หารกิจกรรมเสริ มความเป็น ครู (PNImodifiled = 0.32) พบว่า
ด้านการวางแผน (PNImodifiled = 0.29) คือ การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษามีสภาพเป็นจุดแข็ง ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ
(PNImodifiled = 0.32) คือ การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา มีสภาพเป็นจุดอ่อน ด้านการประเมินผล (PNImodifiled = 0.34)
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ได้แก่ การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู (PNImodifiled = 0.34) และ
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการ
เรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา (PNImodifiled = 0.34) มีสภาพเป็นจุดอ่อนทั้งหมด
3) จุดแข็งและจุดอ่อนในการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษา ในส่วนของการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน (PNImodifiled
= 0.32) พบว่า ด้านการวางแผน (PNImodifiled = 0.30) ได้แก่ การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้าง
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในรายวิชาบังคับต่างๆ (PNImodifiled = 0.27)
และการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่ เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(PNImodifiled = 0.30) มีส ภาพเป็นจุดแข็ง ส่วนการกาหนดรายวิช าเฉพาะที่เสริมสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (PNImodifiled = 0.31) และการกาหนดกลยุทธ์
การประเมินผลสัมฤทธิ์ ที่เหมาะสม (PNImodifiled = 0.32) มีสภาพเป็นจุดอ่อน ด้านการนาแผนสู่
การปฏิบัติ (PNImodifiled = 0.34) คือ การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ มีสภาพเป็นจุดอ่อน ด้านการประเมินผล (PNImodifiled = 0.35) ได้แก่
การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (PNImodifiled = 0.35) การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์(PNImodifiled = 0.36) และการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอน(PNImodifiled = 0.34) มีสภาพเป็นจุดอ่อนทั้งหมด
ในส่ ว นของการบริ ห ารกิ จ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครู (PNImodifiled = 0.30) พบว่ า
ด้านการวางแผน (PNImodifiled = 0.26) คือ การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู ที่
มุ่งเน้ นการเสริมสร้ างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีสภาพเป็นจุดแข็ง
ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ (PNImodifiled = 0.29) คือ การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู
ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีสภาพเป็นจุดแข็ง
ด้านการประเมินผล (PNImodifiled = 0.33) ได้แก่ การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็ นครู ที่มุ่งเน้ นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(PNImodifiled = 0.34) และการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู
(PNImodifiled = 0.33) มีสภาพเป็นจุดอ่อนทั้งหมด
4) จุดแข็งและจุดอ่อนในการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะทางปัญญาของนิสิตนักศึกษา
ในส่วนของการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน (PNImodifiled = 0.30) พบว่า ด้านการวางแผน
(PNImodifiled = 0.27) ได้ แ ก่ การก าหนดรายวิ ช าเฉพาะที่ เ สริ ม สร้ า งทั ก ษะทางปั ญ ญา
(PNImodifiled = 0.26) การสอดแทรกเนื้อหาที่ เสริมสร้างทักษะทางปัญญาในรายวิชาบังคับต่างๆ
(PNImodifiled = 0.25) การกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะทางปัญญา (PNImodifiled = 0.29)
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การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ ที่เหมาะสม (PNImodifiled = 0.29) มีสภาพเป็นจุดแข็ง
ทั้งหมด ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ (PNImodifiled = 0.31) คือ การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
ทักษะทางปัญญา มีส ภาพเป็ นจุ ดอ่อน ด้า นการประเมิน ผล (PNImodifiled = 0.35) ได้แก่
การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะทางปัญญา (PNImodifiled = 0.35)
การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม (PNImodifiled = 0.35) และการนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน (PNImodifiled = 0.34) มีสภาพเป็นจุดอ่อนทั้งหมด
ในส่ ว นของการบริ หารกิจกรรมเสริ มความเป็น ครู (PNImodifiled = 0.33) พบว่ า
ด้านการวางแผน (PNImodifiled = 0.27) คือ การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู ที่
มุ่ ง เน้ น การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะทางปั ญ ญา มี ส ภาพเป็ น จุ ด แข็ ง ด้ า นการน าแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติ
(PNImodifiled = 0.32) คือ การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ
ทางปัญญา มีสภาพเป็นจุดอ่อน ด้านการประเมินผล (PNImodifiled = 0.36) ได้แก่ การประเมิน
ประสิ ท ธิ ผ ลของโครงการ/กิ จ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครู ที่ มุ่ ง เน้ น การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะทางปั ญ ญา
(PNImodifiled = 0.36) และการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู
(PNImodifiled = 0.36) มีสภาพเป็นจุดอ่อนทั้งหมด
5) จุ ด แข็งและจุ ด อ่อนในการบริหารเพื่อเสริมสร้ า งคุณ ธรรม จริ ยธรรมของนิสิต
นักศึกษา ในส่วนของการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน (PNImodifiled = 0.30) พบว่า ด้านการ
วางแผน (PNImodifiled = 0.24) ได้แก่ การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
(PNImodifiled = 0.22) การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาบังคับต่างๆ
(PNImodifiled = 0.20) การกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (PNImodifiled =
0.26) และการกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ ที่เหมาะสม (PNImodifiled = 0.29) มีสภาพเป็น
จุดแข็งทั้งหมด ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ (PNImodifiled = 0.29) คือ การใช้กลยุทธ์การสอน
ที่ เ สริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา มี ส ภาพเป็ น จุ ด แข็ ง ด้ า นการประเมิ น ผล
(PNImodifiled = 0.39) ได้แก่ การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม (PNImodifiled = 0.41) การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม (PNImodifiled =
0.39) และการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน (PNImodifiled = 0.39) มีสภาพ
เป็นจุดอ่อนทั้งหมด
ในส่วนของการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู (PNImodifiled = 0.31) พบว่า ด้านการ
วางแผน (PNImodifiled = 0.23) คือ การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ธ ร ร ม จริ ย ธ ร รม มี ส ภ า พ เ ป็ นจุ ด แ ข็ ง ด้ า น กา ร น า แ ผ น สู่ ก าร ป ฏิ บั ติ
(PNImodifiled = 0.26) คือ การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม มีสภาพเป็นจุดแข็ง ด้านการประเมินผล (PNImodifiled = 0.38)
ได้แก่
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การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม (PNImodifiled = 0.38) และการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครู(PNImodifiled = 0.38) มีสภาพเป็นจุดอ่อนทั้งหมด
6) จุดแข็งและจุดอ่อนในการบริหารเพื่อเสริมสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษา ในส่วนของ
การบริ ห ารหลัก สูต รการเรี ย นการสอน (PNImodifiled = 0.29) พบว่า ด้ า นการวางแผน
(PNImodifiled = 0.26) ได้แก่ การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่เสริมสร้างความรู้ (PNImodifiled = 0.20) การ
สอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างความรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ (PNImodifiled = 0.24) การกาหนดกลยุทธ์
การสอนที่เสริมสร้างความรู้ (PNImodifiled = 0.30) และการกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์
ที่เหมาะสม (PNImodifiled = 0.29) มีส ภาพเป็นจุดแข็งทั้งหมด ด้านการน าแผนสู่การปฏิบัติ
(PNImodifiled = 0.29) ได้แก่ การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษา มีสภาพเป็น
จุดแข็ง ด้านการประเมินผล (PNImodifiled = 0.34) ได้แก่ การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การ
สอนที่ใช้เสริมสร้างความรู้ (PNImodifiled = 0.34) การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม
(PNImodifiled = 0.35) และการน าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน
(PNImodifiled = 0.33) มีสภาพเป็นจุดอ่อนทั้งหมด
ในส่ ว นของการบริ ห ารกิ จกรรมเสริ ม ความเป็น ครู (PNImodifiled = 0.28) พบว่ า
ด้านการวางแผน (PNImodifiled = 0.26) คือการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู
ที่ มุ่ ง เ น้ น ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ มี ส ภ า พ เ ป็ น จุ ด แ ข็ ง ด้ า น ก า ร น า แ ผ น สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ
(PNImodifiled = 0.29) คือ การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูเพื่อเสริมสร้างความรู้ของนิสิต
นักศึกษา มีสภาพเป็นจุดแข็ง ด้านการประเมินผล (PNImodifiled = 0.30) ได้แก่ การประเมิน
ประสิ ท ธิ ผ ลของโ ครงการ /กิ จ กรรมเสริ ม คว ามเป็ น ครู มุ่ ง เน้ น การเสริ ม สร้ า งคว ามรู้
(PNImodifiled = 0.29) และการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู
(PNImodifiled = 0.30) มีสภาพเป็นจุดแข็งทั้งหมด
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ตารางที่ 16 ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNImodifiled) จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) ของการบริหารเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์
และคณะศึกษาศาสตร์ (n=21)
การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษา

PNImodifiled

S/W

ด้านคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา

0.333

-

การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านการวางแผน

0.33
0.31

-

0.35

W41

0.22

S33

0.32

S34

0.34

W42

ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ

0.36

-

การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)

0.36

W43

ด้านการประเมินผล

0.35

-

0.34

W44

0.35

W45

0.37

W46

การบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ด้านการวางแผน

0.34
0.28

-

การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาเป็น
โครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร

0.28

S35

ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ

0.31

-

การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาเป็น
โครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร

0.31

S36

ด้านการประเมินผล

0.38

-

0.37

W47

0.39

W48

0.33

-

การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาเป็นรายวิชาบังคับที่คณะ
ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี
การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์ /
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
นักศึกษา

การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับ
ต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
นักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร
5ปี)
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา

การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของ
นิสิตนักศึกษาในส่วนที่เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษ
ของนิสติ นักศึกษา

ค่าเฉลี่ย
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จากตารางที่ 16 พบว่า การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษามี
สภาพเป็นจุดแข็ง (S) จานวน 4 ประเด็น มีสภาพเป็นจุดอ่อน (W) จานวน 8 ประเด็น มีรายละเอียด
ดังนี้
จุดแข็งและจุดอ่อนในการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา ใน
ส่วนของการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน (PNImodifiled = 0.33) พบว่า ด้านการวางแผน
(PNImodifiled = 0.31) ได้แก่ การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษ (PNImodifiled =
0.22) และการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่ เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษ (PNImodifiled = 0.32) มีสภาพ
เป็นจุดแข็ง ส่วนการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่ เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษ (PNImodifiled = 0.35) และ
การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม (PNImodifiled = 0.34) มีสภาพเป็นจุดอ่อน ด้าน
การนาแผนสู่การปฏิบัติ (PNImodifiled = 0.36) คือ การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณลักษณะ
พิเศษ มีสภาพเป็นจุดอ่อน ด้านการประเมินผล (PNImodifiled = 0.35) การประเมินประสิทธิผลของ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษ (PNImodifiled = 0.34) การใช้กลยุทธ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม (PNImodifiled = 0.35) และการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอน (PNImodifiled = 0.37) มีสภาพเป็นจุดอ่อนทั้งหมด
ในส่ ว นของการบริ หารกิจกรรมเสริ มความเป็น ครู (PNImodifiled = 0.34) พบว่า
ด้านการวางแผน (PNImodifiled = 0.28) คือ การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู
ที่ มุ่ ง เน้ น การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษ มี ส ภาพเป็ น จุ ด แข็ ง ด้ า นการน าแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติ
(PNImodifiled = 0.31) คือ การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษ มีสภาพเป็นจุดแข็ง ด้านการประเมินผล (PNImodifiled = 0.38) ได้แก่ การประเมิน
ประสิ ท ธิ ผ ลของโครงการ/กิ จ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครู ที่ มุ่ ง เน้ น การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษ
(PNImodifiled = 0.37) และการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู
(PNImodifiled = 0.39) มีสภาพเป็นจุดอ่อนทั้งหมด
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4.2.3 โอกาส และภาวะคุกคาม ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
ตารางที่ 17 ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNImodifiled)) โอกาส (O) และภาวะคุกคาม (T) ของ
สภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์จาแนกตามกิจ
กรรมการบริหารรายด้าน (n=96)
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของการบริหาร

PNImodifiled

O/T

1.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

0.324

-

1.1 การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน

0.31

-

0.29

O1

0.31

O2

0.34

T1

เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษา

สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้าง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุง หลักสูตร
การเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2 การบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
2.1 การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้าง
ทักษะการจัดการเรียนรู้
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุง หลักสูตร
การเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้

2.2 การบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้

0.34
0.31

O3

0.33

T2

0.38

T3

0.330

-

0.32

-

0.31

O4

0.33

T4

0.33

T5

0.33

-

0.32

O5

0.35

T6

0.33

T7
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ตารางที่ 17 (ต่อ)
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของการบริหาร

PNImodifiled

O/T

3. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

0.330

-

3.1 การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน

0.34

-

0.33

T8

0.35

T9

0.34

T10

3.2 การบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

0.32

-

0.30

O6

0.32

O7

0.35

T11

4. ด้านทักษะทางปัญญา

0.326

-

4.1 การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน

0.33

-

0.33

T12

0.32

O8

0.35

T13

0.32

-

0.30

O9

0.31

O10

0.36

T14

5. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

0.333

-

5.1 การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน

0.34

-

0.30

O11

0.34

T15

0.37

T16

เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษา

สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้าง
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุง หลักสูตร
การเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างทักษะทางปัญญา
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้าง
ทักษะทางปัญญา
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุง หลักสูตร
การเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะทางปัญญา

4.2 การบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญา
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญา
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญา

สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุง หลักสูตร
การเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
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ตารางที่ 17 (ต่อ)
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของการบริหาร
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษา
5.2 การบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

6. ด้านความรู้
6.1 การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างความรู้
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้าง
ความรู้
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความรู้

6.2 การบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้

ค่าเฉลี่ย

PNImodifiled

O/T

0.33

-

0.33

T17

0.30

O12

0.36

T18

0.317

-

0.32

-

0.31

O13

0.32

O14

0.34

T19

0.30

-

0.29

O15

0.30

O16

0.33

T20

0.33

-

จากตารางที่ 17 พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มีสภาพ
เป็นโอกาส (O) จานวน 16 ประเด็น มีสภาพเป็นภาวะคุกคาม (T) จานวน 20 ประเด็น โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1) สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของการ
บริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนิสิตนักศึกษา (PNImodifiled = 0.324) ในส่วนของสภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหาร
หลักสูตรการเรียนการสอน (PNImodifiled = 0.31) พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกมีสภาพเป็นโอกาส
ที่เอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (PNImodifiled = 0.29) มีสภาพเป็นโอกาสที่เอื้อต่อการใช้
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กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ เ สริ ม สร้ า งทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ (PNImodifiled = 0.31) และมีสภาพเป็นภาวะคุกคามต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (PNImodifiled = 0.34) ในส่วนของสภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารกิจกรรมเสริม
ความเป็นครู (PNImodifiled = 0.34) พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอกมีสภาพเป็นเป็นโอกาสที่เอื้อต่อ
การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (PNImodifiled = 0.31) มีสภาพเป็นภาวะคุกคามต่อการ
จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (PNImodifiled = 0.33) และมีสภาพเป็นภาวะคุกคามต่อการ
ประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (PNImodifiled = 0.38)
2) สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของการ
บริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา (PNImodifiled= 0.330) ในส่วนของ
สภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน (PNImodifiled = 0.32) พบว่า
สภาพแวดล้ อมภายนอกมีส ภาพเป็นโอกาสที่ เอื้อต่อ การวางแผนหลั กสู ตรการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ (PNImodifiled = 0.31) มีสภาพเป็นภาวะคุกคามต่อการใช้กลยุทธ์
การสอนที่เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ (PNImodifiled = 0.33) และมีสภาพเป็นภาวะคุกคามต่อ
การประเมิ น และปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนเพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะการจั ด การเรี ย นรู้
(PNImodifiled = 0.33) ในส่วนของสภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็น
ครู (PNImodifiled = 0.33) พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกมีสภาพเป็นโอกาสที่เอื้อต่อการกาหนด
โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ (PNImodifiled =
0.32) มีสภาพเป็นภาวะคุกคามต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ทักษะการจัดการเรียนรู้ (PNImodifiled = 0.35) และมีสภาพเป็นภาวะคุกคามต่อ การประเมินและ
ปรั บ ปรุ ง โครงการ/กิ จ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครู ที่ มุ่ ง เน้ น การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการจั ด การเรี ย นรู้
(PNImodifiled = 0.33)
3) สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของการ
บริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษา
(PNImodifiled = 0.330) ในส่วนของสภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารหลักสูตรการเรียน
การสอน (PNImodifiled = 0.34) พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกมีสภาพเป็นภาวะคุกคามต่อการ
วางแผนหลั กสู ตรการเรี ย นการสอนเพื่ อเสริม สร้ างทั กษะความสั ม พันธ์ ระหว่ างบุ คคลและความ
รับผิดชอบ (PNImodifiled = 0.33) มีสภาพเป็นภาวะคุกคามต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิด ชอบ (PNImodifiled = 0.35) และมีสภาพเป็น
ภาวะคุ ก คามต่ อ การประเมิ น และปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนเพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (PNImodifiled = 0.34) ในส่วนของสภาพแวดล้อม
ภายนอกของการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู (PNImodifiled = 0.32) พบว่า สภาพแวดล้อม
ภายนอกมีสภาพเป็นโอกาสที่ เอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (PNImodifiled = 0.30) มีสภาพเป็น
โอกาสทีเ่ อื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (PNImodifiled = 0.32) และมีสภาพเป็นภาวะคุกคามต่อ การ
ประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (PNImodifiled = 0.35)
4) สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของการ
บริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะทางปัญญาของนิสิตนักศึกษา (PNImodifiled= 0.326) ในส่วนของ
สภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน (PNImodifiled = 0.33) พบว่า
สภาพแวดล้ อมภายนอกมีสภาพเป็นภาวะคุกคามต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างทักษะทางปัญญา (PNImodifiled = 0.33) มีสภาพเป็นโอกาสที่เอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่
เสริมสร้างทักษะทางปัญญาของนิสิตนักศึกษา (PNImodifiled = 0.32) และมีสภาพเป็นภาวะคุกคามต่อ
การประเมิ น และปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนเพื่ อ เสริม สร้ า งทั ก ษะทางปั ญ ญาของนิ สิ ต
นักศึกษา (PNImodifiled = 0.35) ในส่วนของสภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารกิจกรรมเสริม
ความเป็นครู (PNImodifiled = 0.32) พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกมีสภาพเป็นโอกาสที่เอื้อต่อการ
กาหนดโครงการ/กิ จ กรรมเสริ มความเป็ น ครู ที่ มุ่ง เน้ น การเสริม สร้ า งทั ก ษะทางปั ญ ญาของนิ สิ ต
นักศึกษา (PNImodifiled = 0.30) มีสภาพเป็นโอกาสที่เอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็น
ครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาของนิสิตนักศึกษา (PNImodifiled = 0.31) และมีสภาพเป็น
ภาวะคุกคามต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ทักษะทางปัญญาของนิสิตนักศึกษา (PNImodifiled = 0.36)
5) สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของการ
บริหารเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนักศึกษา (PNImodifiled = 0.333) ในส่วนของ
สภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน (PNImodifiled = 0.34) พบว่า
สภาพแวดล้ อมภายนอกมีส ภาพเป็นโอกาสที่เอื้อต่อการวางแผนหลั กสู ตรการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนักศึกษา (PNImodifiled = 0.30) มีสภาพเป็นภาวะคุกคามต่อ
การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนักศึกษา (PNImodifiled = 0.34) และมี
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สภาพเป็ น ภาวะคุก คามต่ อ การประเมิ นและปรั บ ปรุง หลั กสู ต รการเรี ย นการสอนเพื่ อเสริ มสร้ า ง
คุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนักศึกษา (PNImodifiled = 0.37) ในส่วนของสภาพแวดล้อมภายนอกของ
การบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู (PNImodifiled = 0.33) พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกมีสภาพ
เป็นภาวะคุกคามต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตนักศึกษา (PNImodifiled = 0.33) มีสภาพเป็นโอกาสที่เอื้อต่อการจัดโครงการ/
กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนักศึกษา (PNImodifiled =
0.30) และมีสภาพเป็นภาวะคุกคามต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู
ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนักศึกษา (PNImodifiled = 0.36)
6) สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของการ
บริหารเพื่อเสริมสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษา (PNImodifiled = 0.317) ในส่วนของสภาพแวดล้อม
ภายนอกของการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน (PNImodifiled = 0.32) พบว่า สภาพแวดล้อม
ภายนอกมีสภาพเป็นโอกาสที่เอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความรู้ของ
นิสิตนักศึกษา (PNImodifiled = 0.31) มีสภาพเป็นโอกาสที่เอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
ความรู้ (PNImodifiled = 0.32) และมีสภาพเป็นภาวะคุกคามต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการ
เรี ย นการสอนเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ ข องนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา (PNImodifiled =
0.34) ในส่ ว นของ
สภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู( PNImodifiled = 0.30) พบว่า
สภาพแวดล้อมภายนอกมีสภาพเป็นโอกาสที่เอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษา (PNImodifiled = 0.29) มีสภาพเป็นโอกาสที่เอื้อต่อการ
จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษา (PNImodifiled
= 0.30) และมีสภาพเป็นภาวะคุกคามต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็น
ครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษา (PNImodifiled = 0.33)
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ตารางที่ 18 ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNImodifiled)) โอกาส (O) และภาวะคุกคาม (T) ของ
สภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ (n=21)
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของการบริหาร

PNImodifiled

O/T

ด้านคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา

0.333

-

การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน

0.34

-

0.27

O17

0.35

T21

0.41

T22

0.32

-

0.28

O18

0.34

T23

0.35

T24

0.33

-

เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา

สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียน
การสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่
เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา

การบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสติ นักศึกษา

ค่าเฉลี่ย

จากตารางที่ 18 พบว่า สภาพแวดล้ อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา (PNImodifiled = 0.333)
ในส่ วนของสภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารหลักสูตรการเรี ยนการสอน (PNImodifiled =
0.34) พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกมีสภาพเป็นโอกาสที่เอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษ (PNImodifiled = 0.27) มีสภาพเป็นภาวะคุกคามต่อการใช้
กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษ (PNImodifiled = 0.35) และมีสภาพเป็นภาวะคุกคามต่อ
การประเมินและปรับปรุง หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษ(PNImodifiled =
0.41) ในส่วนของสภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู(PNImodifiled =
0.32) พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกมีสภาพเป็นโอกาสที่เอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษ (PNImodifiled = 0.28) มีสภาพเป็นภาวะคุกคาม
ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษ (PNImodifiled
= 0.34) และมีสภาพเป็นภาวะคุกคามต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็น
ครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษ (PNImodifiled = 0.35)
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4.3 ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
4.3.1 การจับประเด็นรายคู่ของการบริหารโดยการใช้ TOWS Matrix
ตารางที่ 19 การจับประเด็นรายคู่จุดแข็งและโอกาส (SO) ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษา โดย
การใช้ TOWS Matrix
โอกาส/ ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก (O/T) O1 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีเอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่
เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
จุดแข็ง/ จุดอ่อนในการบริหาร (S/W)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (PNImodified =0.29)
S1 การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการ S1O1 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการ
เป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน
เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (PNImodified =0.28)
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5
ปี)
S2 การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิง
S2O1 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชา
และเทคโนโลยีเอื้อต่อการสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะ
บังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (PNImodified=0.24)
สารสนเทศในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5
ปี)
S3 การกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์ S3O1 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
(PNImodified =0.30)
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
S4 การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม
S4O1 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
สาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(PNImodified =0.29) ที่เหมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

จากตารางที่ 19 พบว่ า สภาพแวดล้ อ มภายนอกด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
เทคโนโลยีเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งในการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษา (SO) ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
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การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นรายวิชาบังคับ (S1O1)
การสอดแทรกเนื้ อหาที่เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว เลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาบังคับต่างๆ (S2O1)
การกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (S3O1)
การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (S4O1)
ตารางที่ 20 การจับประเด็นรายคู่จุดอ่อนและโอกาส (WO) ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษา โดย
การใช้ TOWS Matrix
โอกาส/ ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก (O/T) O2 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีเอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(PNImodified =0.31)
O3 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็น
ครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
จุดแข็ง/ จุดอ่อนในการบริหาร (S/W)
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (PNImodified =0.31)
W1 การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิง W1O2 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชา
และเทคโนโลยีเอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะ
บังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี) (PNImodified =0.34)
สารสนเทศในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5
ปี) (PNImodified =0.34)
W5 การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้น
W5O3 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
การเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอด เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
หลักสูตร (PNImodified =0.31)
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโครงการ/
กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร

จากตารางที่ 20 พบว่ า สภาพแวดล้ อ มภายนอกด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
เทคโนโลยี เป็น โอกาสที่ เอื้อต่อ จุดอ่อนในการบริห ารเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัว เลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษา (WO) ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
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การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาบังคับต่างๆ (W1O2)
การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
(W5O3)
ตารางที่ 21 การจับประเด็นรายคู่จุดอ่อนและภาวะคุกคาม (WT) ของการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต
นักศึกษา โดยการใช้ TOWS Matrix
โอกาส/ ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก (O/T) T1 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
จุดแข็ง/ จุดอ่อนในการบริหาร (S/W)
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (PNImodified =0.34)
W2 การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้าง W2T1สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การ
สารสนเทศในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
สอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะ
ปี) (PNImodified =0.37)
ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร5ปี)
W3 การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมในการ
W3T1 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาบังคับต่างๆ
เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิง
ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชา
ปริญญาตรี(หลักสูตร5ปี) (PNImodified =0.37)
บังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)
W4 การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
W4T1สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
สอนในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมิน
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการนาผลการประเมินมาปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้างทักษะการ
หลักสูตรการเรียนการสอนในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกล
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิ่มประสิทธิผลในการ
(PNImodified =0.36)
เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตารางที่ 21 (ต่อ)
โอกาส/ ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก (O/T) T2 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู
ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (PNImodified =0.33)
T3 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (PNImodified
จุดแข็ง/ จุดอ่อนในการบริหาร (S/W)
=0.38)
W6 การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
W6T2 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอด
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
หลักสูตร (PNImodified =0.35)
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโครงการ/
กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
W7 การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความ W7T3 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนที่เป็น
กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการ
โครงการ/กิจกรรมบังคับ(PNImodified =0.35)
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในส่วนที่เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
W8 การนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริม W8T3 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิง
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการนาผลการประเมินมาปรับปรุง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
(PNImodified =0.37)
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

จากตารางที่ 21 พบว่ า สภาพแวดล้ อ มภายนอกด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
เทคโนโลยีเป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนในการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษาในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริม สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาบังคับต่างๆ (W2T1)
การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาบังคับต่างๆ (W3T1)
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในส่วนของกลยุทธ์การสอน
และกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (W4T1)
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การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่ งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัว เลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลั กสู ตร
(W6T2)
การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนที่เป็นโครงการ/
กิจกรรมบังคับ (W7T3)
การน าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง โครงการ/กิ จ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครู ที่ มุ่ ง เน้ น การ
เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (W8T3)
ตารางที่ 22 การจับประเด็นรายคู่จุดแข็งและโอกาส (SO) ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะการ
จัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา โดยการใช้ TOWS Matrix
โอกาส/ ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก (O/T) O4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีเอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่
เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ (PNImodified =0.31)
O5 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็น
ครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ (PNImodified
จุดแข็ง/ จุดอ่อนในการบริหาร (S/W)
=0.32)
S5 การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการ S5O4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
จัดการเรียนรู้เป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการ
เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้เป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุ
(PNImodified =0.28)
ศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี)
S6 การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ใน S6O4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
รายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน และเทคโนโลยีเอื้อต่อการสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (PNImodified=0.28)
การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5
ปี)
S7 การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ S7O5 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
ตลอดหลักสูตร (PNImodified =0.29)
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้เป็น
โครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร

จากตารางที่ 22 พบว่ า สภาพแวดล้ อ มภายนอกด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
เทคโนโลยีเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งในการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิต
นักศึกษา (SO) ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
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การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้เป็นรายวิชาบังคับ
(S5O4)
การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ (S6O4)
การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการ
เรียนรู้เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร (S7O5)
ตารางที่ 23 การจับประเด็นรายคู่จุดอ่อนและโอกาส (WO) ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะการ
จัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาโดยการใช้ TOWS Matrix
โอกาส/ ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก (O/T) O4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีเอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่
จุดแข็ง/ จุดอ่อนในการบริหาร (S/W)
เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ (PNImodified=0.31)
W9 การกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะการจัดการ
W9O4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
เรียนรู้ (PNImodified =0.31)
และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
ทักษะการจัดการเรียนรู้
W10 การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม
W10O4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
สาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์
(PNImodified =0.32)
ที่เหมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู้

จากตารางที่ 23 พบว่ า สภาพแวดล้ อ มภายนอกด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
เทคโนโลยีเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดอ่อนในการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิต
นักศึกษา (WO) ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
การกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ ในรายวิช าบังคับต่างๆ
(W9O4)
การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะ
การจัดการเรียนรู้ (W10O4)
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ตารางที่ 24 การจับประเด็นรายคู่จุดอ่อนและภาวะคุกคาม (WT) ของการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาโดยการใช้ TOWS Matrix
โอกาส/ ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก (O/T)

จุดแข็ง/ จุดอ่อนในการบริหาร (S/W)

W11 การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะการจัดการ
เรียนรูใ้ นรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี) (PNImodified
=0.33)
W12 การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้
เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่
คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี(หลักสูตร5ปี) (PNImodified =0.36)
W13 การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชา
บังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี(หลักสูตร5ปี) (PNImodified =0.35)
W14 การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้างทักษะการ
จัดการเรียนรู้ (PNImodified =0.34)
W15 การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
ตลอดหลักสูตร (PNImodified =0.32)

T4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะ
การจัดการเรียนรู้ (PNImodified =0.33)
T5 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ (PNImodified
=0.33)
T6 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู
ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ (PNImodified
=0.35)
W11T4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
ทักษะการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุ
ศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร5ปี)
W12T5 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การ
สอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาบังคับ
ต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)
W13T5 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่
เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ดา้ นทักษะการจัดการเรียนรู้
ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอน
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)
W14T5 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการนาผลการประเมินมาปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกล
ยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิ่มประสิทธิผลในการ
เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
W15T6 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ เป็น
โครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
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ตารางที่ 24 (ต่อ)
โอกาส/ ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก (O/T)

จุดแข็ง/ จุดอ่อนในการบริหาร (S/W)
W16 การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ ในส่วนที่
เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ(PNImodified =0.34)
W17 การนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
(PNImodified =0.34)

T7 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการ
เรียนรู้ (PNImodified =0.33)
W16T7 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการ
จัดการเรียนรู้ ในส่วนที่เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
W17T7 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
แลเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการนาผลการประเมินมาปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ทักษะการจัดการเรียนรู้

จากตารางที่ 24 พบว่ า สภาพแวดล้ อ มภายนอกด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
เทคโนโลยีเป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนในการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิต
นักศึกษาในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะ
ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี) (W11T4)
การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้ เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ ใน
รายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5
ปี) (W12T5)
การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู้ ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี(หลักสูตร5ปี) (W13T5)
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในส่วนของกลยุทธ์การสอน
และกลยุ ทธ์การประเมิน ผลสัมฤทธิ์เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
(W14T5)
การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร (W15T6)
การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ทักษะการจัดการเรียนรู้ ในส่วนที่เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ (W16T7)
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การนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ (W17T7)
ตารางที่ 25 การจับประเด็นรายคู่จุดแข็งและโอกาส (SO) ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษา โดยการใช้ TOWS
Matrix
โอกาส/ ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก (O/T) O6 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็น
ครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (PNImodified =0.30)
O7 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
จุดแข็ง/ จุดอ่อนในการบริหาร (S/W)
ความรับผิดชอบ (PNImodified =0.32)
S10 การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้น
S10O6 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
การเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
รับผิดชอบเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(PNImodified =0.26)
และความรับผิดชอบเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอด
หลักสูตร
S11การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
S11O7สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
และเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็น
รับผิดชอบเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
ครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
(PNImodified =0.29)
ความรับผิดชอบเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร

จากตารางที่ 25 พบว่ า สภาพแวดล้ อ มภายนอกด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
เทคโนโลยีเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งในการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษา (SO) ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร (S10O6)
การจั ดโครงการ/กิจ กรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสั มพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร (S11O7)
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ตารางที่ 26 การจับประเด็นรายคู่จุดแข็งและภาวะคุกคาม (ST) ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษา โดยการใช้ TOWS
Matrix
โอกาส/ ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก (O/T) T8 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
จุดแข็ง/ จุดอ่อนในการบริหาร (S/W)
ความรับผิดชอบ (PNImodified =0.33)
S8 การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์
S8T8 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะ
คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในรายวิชา
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (PNImodified=0.27)
บังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
S9 การกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ S9T8 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (PNImodified =0.30)
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

จากตารางที่ 26 พบว่าสภาพแวดล้ อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีเป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งในการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษา (ST) ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบใน
รายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร
5ปี) (S8T8)
การก าหนดกลยุ ท ธ์ การสอนที่เ สริ ม สร้ า งทั กษะความสั ม พัน ธ์ร ะหว่ า งบุ คคลและความ
รับผิดชอบ (S9T8)
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ตารางที่ 27 การจับประเด็นรายคู่จุดอ่อนและภาวะคุกคาม (WT) ของการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษา โดยการใช้
TOWS Matrix
โอกาส/ ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก (O/T) T8 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ(PNImodified =0.33)
T9 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (PNImodified
=0.35)
T10 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
จุดแข็ง/ จุดอ่อนในการบริหาร (S/W)
และความรับผิดชอบ (PNImodified =0.34)
W18 การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ
W18T8 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เป็นรายวิชา
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการ
บังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (PNImodified =0.31)
รับผิดชอบเป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
W19 การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม
W19T8สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
สาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการกาหนดกลยุทธ์การประเมิน
บุคคลและความรับผิดชอบ (PNImodified =0.32)
ผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
W20 การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์
W20T9 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบใน
ปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี) (PNImodified =0.34)
รายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)
W21 การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้
W21T10 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
สังคม และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินประสิทธิผลของกล
รับผิดชอบในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 และความรับผิดชอบในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ปี) (PNImodified =0.35)
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5
ปี)
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ตารางที่ 27 (ต่อ)
โอกาส/ ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก (O/T) T10 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ (PNImodified =0.34)
T11 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(PNImodified
จุดแข็ง/ จุดอ่อนในการบริหาร (S/W)
=0.35)
W22 การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมในการ
W22T10 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
สังคม และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การประเมิน
ความรับผิดชอบในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะ
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในรายวิชา
ปี) (PNImodified =0.36)
บังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
W23 การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ W23T10 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สอน ในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมิน
สังคม และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการนาผลการประเมินมา
ผลสัมฤทธิ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้างทักษะ
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ในส่วนของกลยุทธ์การสอน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (PNImodified
และกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ
=0.34)
เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
W24 การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความ W24T11 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สังคม และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินประสิทธิผลของ
และความรับผิดชอบในส่วนที่เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
(PNImodified =0.34)
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในส่วนที่
เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
W25 การนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริม W25T11 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
ความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง สังคม และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการนาผลการประเมินมา
บุคคลและความรับผิดชอบ (PNImodified =0.33)
ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

จากตารางที่ 27 พบว่ า สภาพแวดล้ อ มภายนอกด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
เทคโนโลยีเป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนในการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษาในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
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การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ เป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี (หลักสูตร 5ปี) (W18T8)
การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (W19T8)
การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ในรายวิ ช าบั ง คั บ ต่ า งๆ ที่ ค ณะครุ ศ าสตร์ / ศึ ก ษาศาสตร์ เ ปิ ด สอนในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
(หลักสูตร5ปี) (W20T9)
การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (W21T10)
การใช้กลยุ ทธ์การประเมินผลสั มฤทธิ์ ที่เหมาะสมในการประเมินผลสั มฤทธิ์ ด้านทักษะ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบในรายวิ ช าบั ง คั บ ต่ า งๆ ที่ ค ณะครุ ศ าสตร์ /
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (W22T10)
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ในส่วนของกลยุทธ์การสอน
และกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (W23T10)
การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้น การเสริมสร้าง
ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบในส่ ว นที่ เ ป็ น โครงการ/กิ จ กรรมบั ง คั บ
(W24T11)
การน าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง โครงการ/กิ จ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครู ที่ มุ่ ง เน้ น การ
เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (W25T11)
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ตารางที่ 28 การจับประเด็นรายคู่จุดแข็งและโอกาส (SO) ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะทาง
ปัญญาของนิสิตนักศึกษาโดยการใช้ TOWS Matrix
โอกาส/ ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก (O/T)
จุดแข็ง/ จุดอ่อนในการบริหาร (S/W)
S16 การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างทักษะทางปัญญาเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
ตลอดหลักสูตร (PNImodified =0.27)

O9 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็น
ครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญา (PNImodified =0.30)
S16O9 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาเป็นโครงการ/
กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร

จากตารางที่ 28 พบว่ า สภาพแวดล้ อ มภายนอกด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
เทคโนโลยีเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งในการการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างทักษะทางปัญญาเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร (S16O9)
ตารางที่ 29 การจับประเด็นรายคู่จุดแข็งและภาวะคุกคาม (ST) ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ทางปัญญาของนิสิตนักศึกษาโดยการใช้ TOWS Matrix
โอกาส/ ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก (O/T) T12 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน
จุดแข็ง/ จุดอ่อนในการบริหาร (S/W)
เพื่อเสริมสร้างทักษะทางปัญญา (PNImodified =0.33)
S12 การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ
S12T12 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ทางปัญญาเป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการ
เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
เสริมสร้างทักษะทางปัญญาเป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/
(PNImodified =0.26)
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5
ปี)
S13 การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะทางปัญญาใน
S13T12 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
รายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (PNImodified=0.25)
ทางปัญญาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5
ปี)
S14 การกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะทางปัญญา S14T12 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
(PNImodified =0.29)
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
ทักษะทางปัญญา
S15 การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม
S15T12สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
สาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะทักษะทางปัญญา
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการกาหนดกลยุทธ์การประเมิน
(PNImodified =0.29)
ผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะทาง
ปัญญา
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จากตารางที่ 29 พบว่ า สภาพแวดล้ อ มภายนอกด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
เทคโนโลยีเป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งในการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะทางปัญญาของนิสิตนักศึกษา
(ST) ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาเป็นรายวิชาบังคับที่
คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (S12T12)
การสอดแทรกเนื้ อ หาที่ เ สริ ม สร้ า งทั ก ษะทางปั ญ ญาในรายวิ ช าบั ง คั บ ต่ า งๆ ที่ ค ณะครุ
ศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (S13T12)
การกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะทางปัญญา (S14T12)
การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะ
ทักษะทางปัญญา (S15T12)
ตารางที่ 30 การจับประเด็นรายคู่จุดอ่อนและโอกาส (WO) ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะทาง
ปัญญาของนิสิตนักศึกษาโดยการใช้ TOWS Matrix
โอกาส/ ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก (O/T) O8 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีเอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะทาง
ปัญญา (PNImodified =0.32)
O10 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็น
จุดแข็ง/ จุดอ่อนในการบริหาร (S/W)
ครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญา (PNImodified
=0.31)
W26 การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะทางปัญญาใน
W26O8 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
รายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน
และเทคโนโลยีเอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (PNImodified =0.31) ทางปัญญารายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิด
สอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
W30 การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
W30O10 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
เสริมสร้างทักษะทางปัญญาเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอด สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริม
หลักสูตร (PNImodified =0.32)
ความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาเป็น
โครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร

จากตารางที่ 30 พบว่ า สภาพแวดล้ อ มภายนอกด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
เทคโนโลยีเป็ น โอกาสที่เอื้อต่อ ต่อจุดอ่อนในการบริห ารเพื่อเสริมสร้างทักษะทางปัญญาของนิสิ ต
นักศึกษา (WO) ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
การใช้กลยุ ทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะทางปัญญาในรายวิช าบังคับที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (W26O8)
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การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาเป็น
โครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร (W30O10)
ตารางที่ 31 การจับประเด็นรายคู่จุดอ่อนและภาวะคุกคาม (WT) ของการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะทางปัญญาของนิสิตนักศึกษาโดยการใช้ TOWS Matrix
โอกาส/ ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก (O/T) T13 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะทางปัญญา (PNImodified
=0.35)
T14 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทาง
จุดแข็ง/ จุดอ่อนในการบริหาร (S/W)
ปัญญา (PNImodified =0.36)
W27 การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้
W27T13 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
เสริมสร้างทักษะทางปัญญาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุ
สังคม และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินประสิทธิผลของกล
ศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะทางปัญญาในรายวิชาบังคับ
(หลักสูตร 5ปี) (PNImodified =0.35)
ต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
W28 การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมในการ
W28T13 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะทางปัญญาในรายวิชาบังคับต่างๆ สังคม และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การประเมิน
ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะทาง
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (PNImodified =0.35)
ปัญญา ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
W29 การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ W29T13 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สอนในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมิน
สังคม และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการนาผลการประเมินมา
ผลสัมฤทธิ์เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้างทักษะทาง
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ในส่วนของกลยุทธ์การสอน
ปัญญา (PNImodified =0.34)
และกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ
เสริมสร้างทักษะทางปัญญา
W31การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความ W31T14 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาในส่วนที่เป็น
สังคม และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินประสิทธิผลของ
โครงการ/กิจกรรมบังคับ (PNImodified =0.36)
โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ทักษะทางปัญญาในส่วนที่เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
W32 การนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริม W32T14 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
ความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญา
สังคม และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการนาผลการประเมินมา
(PNImodified =0.36)
ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างทักษะทางปัญญา
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จากตารางที่ 31 พบว่า สภาพแวดล้ อมภายนอกด้ านการเมือง เศรษฐกิจ สั ง คม และ
เทคโนโลยีเป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนในการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะทางปัญญาของนิสิตนักศึกษา
(WT) ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะทางปัญญาในรายวิชาบังคับ
ต่ า งๆ ที่ ค ณะครุ ศ าสตร์ / ศึ ก ษาศาสตร์ เ ปิ ด สอนในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (หลั ก สู ต ร 5ปี )
(W27T13)
การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะทาง
ปัญญาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี) (W28T13)
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในส่วนของกลยุทธ์การสอนและ
กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้างทักษะทางปัญญา (W29T13)
การประเมินประสิทธิผ ลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ทักษะทางปัญญาในส่วนที่เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ (W31T14)
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ทักษะทางปัญญา (W32T14)
ตารางที่ 32 การจับประเด็นรายคู่จุดแข็งและโอกาส (SO) ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาโดยการใช้ TOWS Matrix
โอกาส/ ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก (O/T) O11 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีเอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (PNImodified =0.30)
O12 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็น
ครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (PNImodified
จุดแข็ง/ จุดอ่อนในการบริหาร (S/W)
=0.30)
S17การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม S17O11 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
จริยธรรมเป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิด สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้น
สอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (PNImodified
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุ
=0.22)
ศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี)
S18 การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมใน
S18O11 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
รายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้าง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (PNImodified=0.20)
คุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5
ปี)
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ตารางที่ 32 (ต่อ)
โอกาส/ ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก (O/T) O11 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีเอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (PNImodified =0.30)
O12 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็น
จุดแข็ง/ จุดอ่อนในการบริหาร (S/W)
ครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (PNImodified
=0.30)
S19 การกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณธรรม
S19O11 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
จริยธรรม (PNImodified =0.26)
สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
S20 การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม
S20O11 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม (PNImodified สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดกลยุทธ์การประเมิน
=0.29)
ผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
S23การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
S23O12 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริม
ตลอดหลักสูตร (PNImodified =0.26)
ความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเป็น
โครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร

จากตารางที่ 32 พบว่าสภาพแวดล้ อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี เป็ น โอกาสที่ เอื้ อต่ อจุ ด แข็ งในการบริ ห ารเพื่ อเสริม สร้า งคุ ณธรรม จริ ยธรรมของนิสิ ต
นักศึกษา (SO) ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเป็นรายวิชาบังคับที่
คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (S17O11)
การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุ
ศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (S18O11)
การกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (S19O11)
การกาหนดกลยุ ท ธ์ก ารประเมิ นผลสั ม ฤทธิ์ที่ เหมาะสมส าหรับ ประเมิน ผลสั มฤทธิ์ ด้า น
คุณธรรม จริยธรรม (S20O11)
การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเป็น
โครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร (S23O12)
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ตารางที่ 33 การจับประเด็นรายคู่จุดแข็งและภาวะคุกคาม (ST) ของการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาโดยการใช้ TOWS Matrix
โอกาส/ ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก (O/T) T15 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม (PNImodified =0.34)
T17 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริม
จุดแข็ง/ จุดอ่อนในการบริหาร (S/W)
ความเป็นครูเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (PNImodified
=0.33)
S21การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมใน
S21T15 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
รายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี) (PNImodified =0.29)
คุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
S22 การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้น
S22T17 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริม
ตลอดหลักสูตร (PNImodified =0.23)
ความเป็นครูเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

จากตารางที่ 33 พบว่ า สภาพแวดล้ อ มภายนอกด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
เทคโนโลยี เป็ น ภาวะคุกคามต่อจุ ดแข็งในการบริห ารเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนิสิ ต
นักศึกษา (ST) ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
การใช้ กลยุ ทธ์ การสอนที่ เสริมสร้า งคุ ณธรรม จริ ยธรรมในรายวิ ช าบั งคั บต่ างๆ ที่ คณะ
ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี) (S21T15)
การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร (S22T17)
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ตารางที่ 34 การจับประเด็นรายคู่จุดอ่อนและภาวะคุกคาม (WT) ของการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาโดยการใช้ TOWS Matrix
โอกาส/ ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก (O/T) T16 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (PNImodified
=0.37)
T18 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
จุดแข็ง/ จุดอ่อนในการบริหาร (S/W)
กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม (PNImodified =0.36)
W33 การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้
W33T16 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุ สังคม และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินประสิทธิผลของกล
ศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาบังคับ
(หลักสูตร 5ปี) (PNImodified =0.41)
ต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
W34 การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมในการ
W34T16 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาบังคับ
สังคม และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การประเมิน
ต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ ผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรม
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (PNImodified =0.39)
จริยธรรมในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5
ปี)
W35 การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
W35T16 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สอน ในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมิน
สังคม และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการนาผลการประเมินมา
ผลสัมฤทธิ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้างคุณธรรม
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ในส่วนของกลยุทธ์การสอน
จริยธรรม (PNImodified =0.39)
และกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
W36 การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความ W36T18 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในส่วนที่เป็น สังคม และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินประสิทธิผลของ
โครงการ/กิจกรรมบังคับ (PNImodified =0.38)
โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมในส่วนที่เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
W37 การนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริม W37T18 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
ความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
สังคม และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการนาผลการประเมินมา
(PNImodified =0.38)
ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
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จากตารางที่ 34 พบว่ า สภาพแวดล้ อ มภายนอกด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
เทคโนโลยี เป็น ภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนในการบริห ารเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนิสิ ต
นักศึกษา (WT) ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชา
บังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
(W33T16)
การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรม
จริยธรรมในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี) (W34T16)
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ในส่วนของกลยุทธ์การสอน
และกลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลในการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
(W35T16)
การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมในส่วนที่เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ (W36T18)
การน าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง โครงการ/กิ จ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครู ที่ มุ่ ง เน้ น การ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม(W37T18)
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ตารางที่ 35 การจับประเด็นรายคู่จุดแข็งและโอกาส (SO) ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างความรู้ของ
นิสิตนักศึกษาโดยการใช้ TOWS Matrix
โอกาส/ ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก (O/T) O13 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีเอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างความรู้ (PNImodified =0.31)
O14สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีเอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความรู้
(PNImodified =0.32)
O15 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ (PNImodified =0.29)
O16 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็น
จุดแข็ง/ จุดอ่อนในการบริหาร (S/W)
ครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ (PNImodified =0.30)
S24 การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้
S24O13 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
เป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน
สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (PNImodified =0.20)
การเสริมสร้างความรู้เป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5
ปี)
S25 การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างความรู้ในรายวิชาบังคับ S25O13 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
ต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้าง
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (PNImodified=0.24)
ความรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
S26 การกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความรู้ (PNImodified S26O13 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
=0.30)
สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่
เสริมสร้างความรู้
S27การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม
S27O13 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ (PNImodified =0.29)
สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดกลยุทธ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้
S28การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความรูใ้ นรายวิชาบังคับ S28O14 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
ต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
ปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี) (PNImodified =0.29)
ความรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ทีค่ ณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)
S29 การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้น
S29O15 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
การเสริมสร้างความรูเ้ ป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอด
สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริม
หลักสูตร (PNImodified =0.26)
ความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้เป็นโครงการ/
กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
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ตารางที่ 35 (ต่อ)
โอกาส/ ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก (O/T) O16 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็น
จุดแข็ง/ จุดอ่อนในการบริหาร (S/W)
ครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ (PNImodified =0.30)
S30 การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
S30O16 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
เสริมสร้างความรู้เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริม
(PNImodified =0.29)
ความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้เป็นโครงการ/
กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร

จากตารางที่ 35 พบว่ า สภาพแวดล้ อ มภายนอกด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
เทคโนโลยีเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งในการบริหารเพื่อเสริมสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษา (SO) ใน
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้
การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้เป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (S24O13)
การสอดแทรกเนื้ อ หาที่ เ สริ ม สร้ า งความรู้ ใ นรายวิ ช าบั ง คั บ ต่ า งๆ ที่ ค ณะครุ ศ าสตร์ /
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (S25O13)
การกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความรู้ (S26O13)
การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้
(S27O13)
การใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ เ สริ ม สร้ า งความรู้ ใ นรายวิ ช าบั ง คั บ ต่ า งๆ ที่ ค ณะครุ ศ าสตร์ /
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี) (S28O14)
การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้เป็นโครงการ/
กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร (S29O15)
การจั ดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้เป็นโครงการ/
กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร (S30O16)
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ตารางที่ 36 การจับประเด็นรายคู่จุดแข็งและภาวะคุกคาม (ST) ของการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ของนิสิตนักศึกษาโดยการใช้ TOWS Matrix
โอกาส/ ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก (O/T) T20 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้
จุดแข็ง/ จุดอ่อนในการบริหาร (S/W)
(PNImodified =0.33)
S31 การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรูใ้ นส่วนที่เป็นโครงการ/
กิจกรรมบังคับ (PNImodified =0.29)
S32 การนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ (PNImodified =0.30)

S31T20 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ในส่วน
ที่เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
S32T20 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการนาผลการประเมินมาปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความรู้

จากตารางที่ 36 พบว่ า สภาพแวดล้ อ มภายนอกด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
เทคโนโลยีเป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งในการบริหารเพื่อเสริมสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษา (ST)
ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความรู้ในส่วนที่เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ (S31T20)
การนาผลการประเมิน มาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความรู้ (S32T20)
ตารางที่ 37 การจับประเด็นรายคู่จุดอ่อนและภาวะคุกคาม (WT) ของการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ของนิสิตนักศึกษาโดยการใช้ TOWS Matrix
โอกาส/ ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก (O/T) T19 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการ
จุดแข็ง/ จุดอ่อนในการบริหาร (S/W)
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความรู้ (PNImodified =0.34)
W38 การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้
W38T19 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
เสริมสร้างความรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
สังคม และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินประสิทธิผลของกล
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่
ปี) (PNImodified =0.34)
คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
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ตารางที่ 37 (ต่อ)
โอกาส/ ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก (O/T) T19 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการ
จุดแข็ง/ จุดอ่อนในการบริหาร (S/W)
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความรู้ (PNImodified =0.34)
W39 การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมในการ
W39T19 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะ
สังคม และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การประเมิน
ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ใน
(หลักสูตร 5ปี) (PNImodified =0.35)
รายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
W40 การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ W40T19 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สอน ในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมิน
สังคม และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการนาผลการประเมินมา
ผลสัมฤทธิ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้างความรู้
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในส่วนของกลยุทธ์การสอน
(PNImodified =0.33)
และกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ
เสริมสร้างความรู้

จากตารางที่ 37 พบว่ า สภาพแวดล้ อ มภายนอกด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
เทคโนโลยีเป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนในการบริหารเพื่อเสริมสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษา (WT)
ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ
ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (W38T19)
การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ใน
รายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร
5ปี) (W39T19)
การนาผลการประเมิน มาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ในส่วนของกลยุทธ์การสอน
และกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้างความรู้ (W40T19)
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ตารางที่ 38 การจับประเด็นรายคู่จุดแข็งและโอกาส (SO) ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
พิเศษของนิสิตนักศึกษาโดยการใช้ TOWS Matrix
โอกาส/ ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก (O/T) O17 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีเอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา (PNImodified
=0.27)
O18 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
จุดแข็ง/ จุดอ่อนในการบริหาร (S/W)
นักศึกษา (PNImodified =0.28)
S33การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิต S33O17 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
นักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้าง
เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่
(PNImodified=0.22)
คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
S34 การกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษ S34O17 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
ของนิสิตนักศึกษา (PNImodified =0.32)
สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่
เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
S35 การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้น
S35O18 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
การเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาเป็นโครงการ/ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริม
กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร (PNImodified =0.28)
ความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
นักศึกษาเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร

จากตารางที่ 38 พบว่าสภาพแวดล้ อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งในการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
(SO) ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ
ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (S33O17)
การกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา (S34O17)
การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษ
ของนิสิตนักศึกษาเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร (S35O18)
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ตารางที่ 39 การจับประเด็นรายคู่จุดแข็งและภาวะคุกคาม (ST) ของการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาโดยการใช้ TOWS Matrix
โอกาส/ ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก (O/T) T23 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
จุดแข็ง/ จุดอ่อนในการบริหาร (S/W)
นักศึกษา (PNImodified =0.34)
S36 การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
S36T23 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาเป็นโครงการ/
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร (PNImodified =0.31)
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
นักศึกษาเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร

จากตารางที่ 39 พบว่ า สภาพแวดล้ อ มภายนอกด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
เทคโนโลยีเป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งในการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
(ST) ในด้านการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของ
นิสิตนักศึกษาเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร (S36T23)
ตารางที่ 40 การจับประเด็นรายคู่จุดอ่อนและโอกาส (WO) ของการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาโดยการใช้ TOWS Matrix
โอกาส/ ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก (O/T) O17 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีเอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา (PNImodified
จุดแข็ง/ จุดอ่อนในการบริหาร (S/W)
=0.27)
W41 การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
W41O17 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาเป็นรายวิชาบังคับที่คณะ
สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้น
ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี การเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาเป็นรายวิชา
(หลักสูตร 5ปี) (PNImodified =0.35)
บังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
W42 การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม
W42O17 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดกลยุทธ์การประเมิน
นักศึกษา (PNImodified =0.34)
ผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา

จากตารางที่ 40 พบว่ า สภาพแวดล้ อ มภายนอกด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
เทคโนโลยีเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดอ่อนในการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
(WO) ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
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การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาเป็น
รายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
(W41O17)
การกาหนดกลยุ ท ธ์ก ารประเมิ นผลสั ม ฤทธิ์ที่ เหมาะสมส าหรับ ประเมิน ผลสั มฤทธิ์ ด้า น
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา (W42O17)
ตารางที่ 41 การจับประเด็นรายคู่จุดอ่อนและภาวะคุกคาม (WT) ของการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาโดยการใช้ TOWS Matrix
โอกาส/ ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก (O/T) T21 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา (PNImodified =0.35)
T22 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
(PNImodified =0.41)
T24 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะ
จุดแข็ง/ จุดอ่อนในการบริหาร (S/W)
พิเศษของนิสิตนักศึกษา (PNImodified =0.35)
W43 การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของ W43T21 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
นิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
สังคม และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5 เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับ
ปี) (PNImodified =0.36)
ต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)
W44 การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้
W44T22 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับ สังคม และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินประสิทธิผลของกล
ต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ ยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (PNImodified =0.34)
ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอน
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
W45การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมในการ
W45T22 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาใน
สังคม และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การประเมิน
รายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน ผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านคุณลักษณะ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (PNImodified =0.35)
พิเศษของนิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุ
ศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี)
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ตารางที่ 41 (ต่อ)
โอกาส/ ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก (O/T) T21 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา (PNImodified =0.35)
T22 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
(PNImodified =0.41)
T24 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะ
จุดแข็ง/ จุดอ่อนในการบริหาร (S/W)
พิเศษของนิสิตนักศึกษา (PNImodified =0.35)
W46 การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ W46T22 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สอน ในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมิน
สังคม และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการนาผลการประเมินมา
ผลสัมฤทธิ์เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ในส่วนของกลยุทธ์การสอน
พิเศษของนิสิตนักศึกษา (PNImodified =0.37)
และกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ
เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
W47 การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความ W47T24 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
สังคม และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการประเมินประสิทธิผลของ
นักศึกษาในส่วนที่เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ (PNImodified
โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
=0.37)
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาในส่วนที่เป็นโครงการ/
กิจกรรมบังคับ
W48 การนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริม W48T24 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ
ความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิต สังคม และเทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการนาผลการประเมินมา
นักศึกษา (PNImodified =0.39)
ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา

จากตารางที่ 41 พบว่า สภาพแวดล้ อมภายนอกด้ านการเมือง เศรษฐกิจ สั ง คม และ
เทคโนโลยี เ ป็ น ภาวะคุ ก คามต่ อจุ ด อ่ อ นในการบริ ห ารเพื่ อ เสริม สร้ า งคุ ณลั ก ษณะพิ เศษของนิ สิ ต
นักศึกษา (WT) ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ
ทีค่ ณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี) (W43T21)
การประเมิ น ประสิ ทธิ ผ ลของกลยุ ทธ์ การสอนที่ ใช้ เสริ มสร้า งคุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษของนิ สิ ต
นักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี) (W44T22)
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การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านคุณลักษณะ
พิเศษของนิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (W45T22)
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ในส่วนของกลยุทธ์การสอน
และกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
นักศึกษา (W46T22)
การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่ งเน้นการเสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาในส่วนที่เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ (W47T24)
การน าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง โครงการ/กิ จ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครู ที่ มุ่ ง เน้ น การ
เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา (W48T24)
4.3.2 ร่างยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของการ
บริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณ ฑิตของคณะครุ
ศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ผู้วิจัยได้พัฒนายุทธศาสตร์หลัก จานวน 7 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์รอง
จานวน 14 ยุทธศาสตร์ และวิธีดาเนินการ จานวน 84 วิธี โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. กาหนดวิธีดาเนินการจากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ที่ได้จากค่าดัชนี
ความต้ อ งการจ าเป็ น (PNImodifiled) ซึ่ ง เป็ น ผลจากการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในตาม
กรอบแนวคิดการบริหาร และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
2. กาหนดยุทธศาสตร์รองจากกรอบแนวคิดงานบริหารที่ส่งผลโดยตรงต่อการเสริมสร้าง
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ของคณะครุ ศ าสตร์ แ ละคณะ
ศึกษาศาสตร์ 2 ส่วน ได้แก่ การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน และการบริหารกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู
3. กาหนดยุทธศาสตร์หลักจากกรอบแนวคิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ โดยผู้วิจัยแสดงรายละเอียดของ
ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รองและวิธีดาเนินการ (ฉบับร่าง) ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 42 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง และวิธีดาเนินการในการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และ
คณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับร่าง)
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์รอง
วิธีดาเนินการ
1. เพิ่มพลังการบริหารจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แรงสนับสนุนในการบริหาร
เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นิสิตนักศึกษา

1.1 เน้นบทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารหลักสูตรการเรียน
การสอนเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นิสิตนักศึกษา

1.1.1 ในการวางแผนหลัก สูตร ให้ กาหนดรายวิช า
เฉพาะที่เน้นให้นิสิตนักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สืบ ค้ นข่ า วสารที่ทัน สมั ย เพื่ อ น ามาวิเ คราะห์ และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอให้ น่า สนใจโดย
กาหนดให้รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาบังคับที่คณะฯ
เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี (หลักสูตร 5ปี )
(S1O1)
1.1.2 ในการวางแผนหลักสูตร ให้ สอดแทรกเนื้อหา
เกี่ย วกับ เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อ มูลข่ า วสาร, เทคนิค
การสื่อ สารอย่า งมีป ระสิทธิภาพ, ความก้า วหน้า ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ
เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี (หลักสูตร 5ปี )
โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มความ
สะดวกและรวดเร็ ว ในการสื บ ค้ น เนื้ อ หาดั ง กล่ า ว
(S2O1)
1.1.3 ในการวางแผนหลักสูตร ให้ กาหนดกลยุทธ์การ
สอนที่เน้นให้นิสิตนักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้น ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร และ
นาเสนอผลงานให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ (S3O1)
1.1.4 ในการวางแผนหลักสูตร ให้ กาหนดกลยุทธ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เน้นการประเมินจากดุลยพินิจที่ดี
ในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร, ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นและนาเสนอผลงาน โดยคณะฯ
ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความ
พร้อมทั้งปริมาณและคุณภาพสาหรับใช้ในการเรียนการ
สอน (S4O1)
1.1.5 ส่งเสริมให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์การสอนที่มีการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศช่ ว ยเพิ่ ม ความน่ า สนใจของ
บทเรีย นในรายวิชาบั งคับ ต่า งๆ ที่ คณะฯเปิ ดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) อาทิ การใช้
โปรแกรมคอมพิว เตอร์ป ระมวลผลข้ อ มู ลเชิงตัว เลข,
การใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการสอนและการนาเสนอ
ผลงานของนิสิตนักศึกษา (W1O2)
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ตารางที่ 42 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์หลัก

ยุทธศาสตร์รอง

1.2 เพิ่มการสนับสนุนการ
บริหารกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นิสิตนักศึกษา

วิธีดาเนินการ
1.1.6 กากับติดตามให้ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของ
กลยุทธ์การสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่ คณะฯเปิดสอน
ในหลัก สู ตรระดั บ ปริญ ญาตรี (หลัก สูต ร 5ปี ) และ
ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วมประเมิน (W2T1)
1.1.7 จัดให้มีการนิเทศและกากับติดตามให้ผู้สอนใช้กล
ยุทธ์ที่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ด้านทักษะ
การวิเคราะห์ เชิงตัว เลข การสื่อ สาร และการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาในรายวิ ช า
บังคับต่างๆ ที่คณะฯเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี (หลักสูตร 5ปี) (W3T1)
1.1.8 กาหนดนโยบายให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์การ
สอนและกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาทุ ก ภาค
การศึกษาโดยพิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิผล
และความเหมาะสมของกลยุทธ์ และปัจจั ยที่ส่งผลต่อ
ความพร้ อ มของอุ ป กรณ์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
คณะฯ (W4T1)
1.2.1 ส่งเสริมให้ มีก ารกาหนดโครงการ/ กิจกรรม
บั งคับ ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้า งทัก ษะการวิเคราะห์ เชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นิสิตนักศึกษาให้หลากหลายและน่าสนใจตลอดหลักสูตร
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลสาหรับ
กาหนดโครงการ/ กิจกรรมบังคับที่น่าสนใจและวางแผน
ระดมการสนับสนุนจากบุคคลและหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง (W5O3)
1.2.2 ผลักดันให้มีการจัดโครงการ/ กิจกรรมบังคับที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อ สาร และการใช้เ ทคโนโลยี สารสนเทศของนิสิ ต
นั ก ศึ ก ษาตลอดหลั ก สู ต รโดยจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงให้
คณาจารย์ นิสิตนักศึกษาของคณะฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เห็นความสาคัญและให้การสนับสนุน (W6T2)
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2. ผนึกกาลังครู โรงเรียน
และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งในการ
บริหารเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการจัดการเรียนรู้
ของนิสิตนักศึกษา

ยุทธศาสตร์รอง

2.1 ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการ
บริหารหลักสูตรการเรียน
การสอนเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการจัดการเรียนรู้
ของนิสิตนักศึกษา

วิธีดาเนินการ
1.2.3 ก ากับ ติดตามให้ มีการประเมิ น ประสิท ธิ ผลของ
โครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของนิสิตนักศึกษาทุกครั้งที่มี การจัดโครงการ/
กิจ กรรม และส่ งเสริ มให้ นิ สิต นั ก ศึก ษาร่ว มประเมิ น
(W7T3)
1.2.4 วางแผนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนัก ศึก ษาโดย
พิจ ารณาจากผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/
กิจ กรรมครั้ งก่ อ นหน้ า รวมถึ งความพร้ อ มของอุ ป กรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ (W8T3)
2.1.1 จั ดการประชุมเพื่อ สร้า งโอกาสแลกเปลี่ย นเรีย นรู้
ระ ห ว่ า ง คณา จ า รย์ ผู้ ส อ นข อ งค ณะ ฯ แ ละ ครู ผู้ มี
ประสบการณ์ เพื่อกาหนดรายวิชาเฉพาะที่ช่วยสร้างความ
เชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา โดย
กาหนดให้รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาบังคับที่คณะฯ เปิด
สอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (S5O4)
2.1.2 ส่งเสริมการใช้social media อาทิ Facebook,
Twitter, Blog สร้ า งเครือ ข่ า ยการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ผู้สอน นิสิต
นัก ศึก ษา และครูผู้มีป ระสบการณ์ โดยนาข้ อ มูลที่ได้มา
กาหนดเป็นเนื้อหาส าหรั บ สอดแทรกในรายวิชาบั งคั บ
ต่ า งๆ ที่ ค ณะฯเปิ ด สอนในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
(หลักสูตร5ปี) (S6O4)
2.1.3 ในการวางแผนหลักสูตร ให้กาหนดกลยุทธ์การสอน
ที่ให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้จากครูผู้มีประสบการณ์ และ
จากการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนต่างๆ โดยมีการวางแผน
สรรหาครูผู้มีป ระสบการณ์เพื่อ เชิญ ให้ ร่ว มสอน และขอ
ความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆ ในการให้นิสิตนักศึกษาเข้า
ไปหาประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ (W9O4)
2.1.4 ในการวางแผนหลักสูตร ให้ กาหนดกลยุทธ์ การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิต
นักศึกษา โดยเน้นการประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู, ประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
และส่งเสริมให้มีการประเมินโดยนักเรียน (W10O4)

151
ตารางที่ 42 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์หลัก

ยุทธศาสตร์รอง

วิธีดาเนินการ

2.1.5 ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ส อนใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ห้ นิ สิ ต
นักศึกษาไปสัมภาษณ์ครูผู้มีประสบการณ์ และนาความรู้ที่
ได้มาแลกเปลี่ยนเรีย นรู้และทดลองใช้ในการปฏิบัติก าร
สอนในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่ คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตร
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี (หลั ก สู ต ร 5ปี ) และ ในก ารฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู (W11T4)
2.1.6 กากับติดตามให้ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของกล
ยุทธ์การสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของ
นิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่ คณะฯเปิดสอนใน
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (หลั ก สู ต ร 5ปี ) , ในการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วม
ประเมิน (W12T5)
2.1.7 จัดให้มีการนิเทศและกากับติดตามให้ผู้สอนใช้กล
ยุทธ์ที่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆที่
คณะฯเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5
ปี) และในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (W13T5)
2.1.8 กาหนดนโยบายให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
และกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาทุกภาคการศึกษาโดย
พิ จ ารณาจากผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลและความ
เหมาะสมของกลยุทธ์ รวมถึ งระดับ ความร่ว มมือ ของครู
และโรงเรียนต่างๆ (W14T5)
2.2 ขอการสนับสนุนจาก 2.2.1 ขอความคิดเห็นจากครูผู้มีประสบการณ์เพื่อหา
ครูผู้มีประสบการณ์และผู้ที่ แนวทางก าหนดโครงการ/ กิ จ กรรมบั ง คั บ ที่ ส ามารถ
เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาให้เกิด
เกี่ยวข้องในการบริหาร
ประสิทธิผลสูงสุด (S7O5)
กิจกรรมเสริมความเป็นครู 2.2.2 ผลักดันให้มีการจัดโครงการ/ กิจกรรมบังคับที่
เพื่อเสริมสร้างทักษะการ มุ่งเน้น การเสริม สร้า งทั กษะการจั ดการเรีย นรู้ข องนิสิ ต
จัดการเรียนรู้ของนิสิต
นัก ศึก ษาตลอดหลัก สูตร โดยผู้บ ริห ารคณะฯ จั ดการ
ประชุมชี้แ จงให้ผู้ที่เกี่ย วข้อ งเห็นความสาคัญของการจั ด
นักศึกษา
โครงการ/ กิจกรรมและขอการสนับสนุน (W15T6)
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3. ยกระดับการมีส่วนร่วม
ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบของนิสิต
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3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารหลักสูตรการเรียน
การสอนเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบของนิสิต
นักศึกษา

วิธีดาเนินการ
2.2.3 ก ากับ ติดตามให้ มีการประเมิ น ประสิท ธิ ผลของ
โครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการ
จัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาทุกครั้งที่มีการจัดโครงการ/
กิจ กรรม และส่ งเสริ มให้ นิ สิต นั ก ศึก ษาร่ว มประเมิ น
(W16T7)
2.2.4 วางแผนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา
โดยพิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/
กิ จ กรรมครั้ ง ก่ อ นหน้ า และความร่ ว มมื อ ของครู ผู้ มี
ประสบการณ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง (W17T7)
3.1.1 ให้ผู้จัดทาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
ทุ ก หลั ก สู ต รของคณะฯ ก าหนดรายวิ ช าเฉพาะที่ ช่ ว ย
เสริมสร้ า งทัก ษะความสัมพันธ์ระหว่า งบุ คคลและความ
รับผิดชอบของนิสิตนักศึกษาเป็นรายวิชาบังคับ (W18T8)
3.1.2 ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนของ
คณะฯ ร่ว มกั น ออกแบบเนื้ อ หาที่ ส่ งเสริ ม วุฒิ ภ าวะทาง
อารมณ์ สั ง คม ภาวะผู้ น าและผู้ ต ามที่ ดี ร วมถึ ง ความ
รับ ผิดชอบที่เหมาะสมกับ บุ คลิกภาพและพฤติก รรมของ
นิสิตนักศึกษา โดยสอดแทรกเนื้อหาดังกล่าวในรายวิชา
บังคับต่างๆที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี) (S8T8)
3.1.3 ในการวางแผนหลัก สูตร ให้ ก าหนดกลยุท ธ์ การ
สอนที่เน้นให้นิสิตนักศึกษาทางานเป็นทีมโดยส่งเสริมให้
นิสิตนักศึกษามีโอกาสได้ทางานร่วมกับบุคคลหลากหลาย
กลุ่ม อาทิ นิสิตนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้องหรือให้นิสิตนักศึกษา
เป็นครูอาสาสมัครสอนเด็กๆ ในชุมชน (S9T8)
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3.1.4 ส่งเสริมให้นิสิตนัก ศึก ษาและคณาจารย์ผู้สอนของ
คณะฯ ร่วมกันกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนิสิต
นักศึกษาเพื่อสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมและเป็นการกระตุ้น
ให้นิสิตนักศึกษาปรับปรุงบุคลิกภาพและพฤติกรรมเพื่อให้
ผ่านการประเมิน รวมถึงส่งเสริมให้มีการประเมินโดยกลุ่ม
เพื่อน (W19T8)
3.1.5 ส่งเสริมให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นให้นิสิต
นัก ศึ ก ษาท างานเป็ น ที ม โดยนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนต้ อ งมี
โอกาสเป็นผู้นาทีมในรายวิชาบังคับต่างๆที่คณะฯ เปิดสอน
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (W20T9)
3.1.6 กากับติดตามให้ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของกล
ยุทธ์การสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับ ผิดชอบของนิสิตนักศึกษาในรายวิชา
บังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี) และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วมประเมิน
(W21T10)
3.1.7 จัดให้ มีการนิเทศและก ากับ ติดตามให้ ผู้สอนใช้กล
ยุท ธ์ ที่ เ หมาะสมในการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ด้ า นทั ก ษะ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบใน
รายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดั บ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (W22T10)
3.1.8 กาหนดนโยบายให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
และกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนิสิต
นั ก ศึ ก ษาทุ ก ภาคการศึ ก ษาโดยพิ จ ารณาจากผลการ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลและความเหมาะสมของกลยุ ท ธ์
บุคลิกภาพ พฤติกรรมของนิสิตนักศึกษา และโอกาสที่นิสิต
นักศึกษาจะได้พบปะ ทากิจกรรมกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(W23T10)
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3.2 ผลักดันให้นสิ ิต
นักศึกษาร่วมบริหาร
กิจกรรมเสริมความเป็นครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ของนิสิตนักศึกษา

3.2.1 ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วมกาหนดโครงการ/
กิจกรรมบังคับที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้พบปะ ทา
กิจกรรม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุ คคลภายนอก
หลากหลายกลุ่ม โดยกาหนดให้มีโครงการ/กิจกรรมบังคับ
ดังกล่าวตลอดหลักสูตร (S10O6)
3.2.2 ส่ ง เสริม ให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาเป็ น ผู้ จัด โครงการ/
กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่นิสิตนักศึกษาจะได้
พบปะ ทากิจกรรมกับกลุ่มบุคคลหลากหลาย โดยนิสิต
นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนต้ อ งมี โ อกาสเป็ น หั ว หน้ า โครงการ/
กิจกรรม (S11O7)
3.2.3 กากับติดตามให้มีการประเมิน ประสิทธิผลของ
โครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนิสิต
นัก ศึก ษาทุ ก ครั้ งที่มี ก ารจั ดโครงการ/กิจ กรรม และ
ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วมประเมิน (W24T11)
3.2.4 วางแผนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้น
การเสริ มสร้า งทัก ษะความสัม พั นธ์ ระหว่า งบุ คคลและ
ความรับ ผิดชอบของนิสิตนักศึกษาจากผลการประเมิน
ประสิ ท ธิ ผ ลของโครงการ/กิ จ กรรมครั้ ง ก่ อ นหน้ า
บุคลิกภาพ พฤติกรรม ของนิสิตนักศึกษา และโอกาสที่
นิสิตนัก ศึก ษาจะได้พ บปะ ทากิจกรรมกับ กลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้อง (W25T11)
4.1.1 ขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการ
คิด และสร้า งสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็น
ข้อมูลในการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่สร้างความสามารถ
ในการคิด การแก้ปัญหา และความเป็นผู้นาทางปัญญา
ของนิสิ ตนั ก ศึ ก ษาโดยก าหนดให้ ร ายวิช าดัง กล่ า วเป็ น
รายวิชาบังคับที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี (หลักสูตร 5ปี) (S12T12)
4.1.2 จัดให้มีการทดสอบความสามารถด้านการคิด การ
แก้ ปั ญ หา และความเป็ น ผู้ น าทางปั ญ ญาของนิ สิ ต
นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการออกแบบเนื้ อ หาที่
เหมาะสมในการเสริ มสร้ า งทั ก ษะทางปั ญ ญาของนิสิ ต
นักศึกษาโดยสอดแทรกเนื้อหาดังกล่าวในรายวิชาบังคับ
ต่า งๆ ที่คณะฯเปิดสอนในหลัก สูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี) (S13T12)

4.1 แสวงหาผู้ร่วมคิดร่วม
สนับสนุนในการบริหาร
หลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างทักษะทาง
ปัญญาของนิสิตนักศึกษา
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4.1.3 ในการวางแผนหลักสูตร ให้กาหนดกลยุทธ์การสอน
ที่เน้นให้ นิสิตนัก ศึก ษาคิดแก้ปั ญ หา วิจั ย และสร้า งสรรค์
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยผู้บริหารและ
คณาจารย์ ร่ ว มกั น วางแผนประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ขอการ
สนั บ สนุ น ทุ น และความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานภายนอก
(S14T12)
4.1.4 ในการวางแผนหลั ก สู ต ร ให้ ก าหนดกลยุ ท ธ์ ก าร
ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เน้นการประเมินจากความสามารถใน
การคิด การแก้ปั ญหาผลการวิจั ย และผลงานสร้า งสรรค์
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (S15T12)
4.1.5 ส่งเสริมให้ ผู้สอนใช้กลยุท ธ์ การสอนที่เน้นให้ นิสิ ต
นักศึกษาคิดแก้ปัญหาโดยใช้โจทย์จากปัญหาทางวิชาการ
วิชาชีพและสังคม, วิจัย, สร้างสรรค์นวัตกรรมในรายวิชา
บังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี) และจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่กระตุ้น
พลังความคิดสร้างสรรค์ (W26O8)
4.1.6 กากับติดตามให้ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของกล
ยุทธ์การสอนเพื่อ เสริมสร้า งทักษะทางปัญญาในรายวิชา
บังคับต่างๆ ที่คณะฯเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี) และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วมประเมิน
(W27T13)
4.1.7 จัดให้มีการนิเทศและกากับ ติดตามให้ ผู้สอนใช้กล
ยุทธ์ที่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ด้านทักษะทาง
ปัญญาของนิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ
เปิ ด สอนในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (หลั ก สู ต ร 5ปี )
(W28T13)
4.1.8 กาหนดนโยบายให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
และกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ทางปั ญ ญาของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาทุ ก ภาคการศึ ก ษาโดย
พิ จ ารณาจากผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลและความ
เหมาะสมของกลยุทธ์และโอกาสที่จะได้รับทุนสนับสนุนการ
วิ จั ย หรื อ สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมจากหน่ ว ยงานภายนอก
(W29T13)
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4.2 เพิ่มแรงสนับสนุนเพื่อ
กระตุ้นพลังความคิดในการ
บริหารกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ทางปัญญาของนิสิต
นักศึกษา

5. ระดมพันธมิตรสนับสนุน
การบริหารเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมของ
นิสิตนักศึกษา

วิธีดาเนินการ

4.2.1 ส่งเสริมให้มีการกาหนดโครงการ/ กิจกรรมบังคับ
ที่ มุ่ ง เน้ น การเสริ ม สร้ า งความสามารถในการคิ ด และ
สร้า งสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรีย นรู้ตลอดหลัก สูตร
อาทิ การทาproject, การประกวดผลงานนวัตกรรมของ
นิสิตนักศึกษา โดยวางแผนขอการสนับสนุนจากบุคคล
และหน่วยงานภายนอก (S16O9)
4.2.2 ผลักดันให้มีการจัดโครงการ/ กิจกรรมบังคับที่
มุ่งเน้น การเสริมสร้า งความสามารถในการคิดค้ น การ
แก้ ปั ญ หาและสร้า งสรรค์ น วัต กรรมการจั ดการเรี ย นรู้
ตลอดหลักสูตรโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการคิด
และสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เป็นที่ปรึกษา
(W30O10)
4.2.3 กากับติดตามให้มีการประเมิน ประสิทธิผลของ
โครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ
ทางปัญญาของนิสิตนักศึกษาทุกครั้งที่มี การจัดโครงการ/
กิจ กรรม และส่งเสริ มให้ นิสิ ตนัก ศึก ษาร่ว มประเมิ น
(W31T14)
4.2.4 วางแผนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
เสริ ม สร้ า งทั ก ษะทางปั ญ ญาของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาโดย
พิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรมครั้งก่อนหน้า และโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก (W32T14)
5.1 ระดมความคิดเห็นจาก 5.1.1 เชิ ญ ครู ต้ น แบบ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น นั ก บวชใน
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร ศาสนาต่ า งๆ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
หลักสูตรการเรียนการสอน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ครู เพื่อ กาหนดรายวิ ช าเฉพาะที่
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาโดย
จริยธรรมของนิสิตนักศึกษา กาหนดให้รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาบังคับที่คณะฯเปิด
สอนในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (หลั ก สู ต ร 5ปี )
(S17O11)
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5.1.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสืบค้นข้อมูล
และสารวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริหาร
และครูของโรงเรียนต่างๆ นักบวชในศาสนาต่างๆ เพื่อใช้
ข้ อ มู ลในการออกแบบเนื้ อ หาที่ ส่ งเสริม พฤติ ก รรมที่ ดี
และความสามารถในการจั ด การและแก้ ปั ญ หาทาง
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ที่
สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน โดยสอดแทรกเนื้อหา
ดัง กล่ า วในรายวิ ชาบั ง คั บ ต่า งๆ ที่ คณะฯ เปิ ด สอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (S18O11)
5.1.3 เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเข้าร่วมกาหนดกลยุทธ์การ
สอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ในการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของนิสิตนักศึกษา
(S19O11)
5.1.4 ในการวางแผนหลักสูตร ให้ กาหนดกลยุทธ์การ
ประเมิ นผลสั ม ฤทธิ์ ด้ า นคุณ ธรรม จริ ย ธรรมของนิสิ ต
นัก ศึก ษาที่ให้ ก ลุ่มเพื่อ นร่ว มประเมิน และวางแผนขอ
ความร่วมมือให้ชุมชนรอบสถาบันร่วมสังเกต ให้ความ
คิ ด เห็ น และรายงานพฤติ ก รรมของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาต่ อ
คณะฯ (S20O11)
5.1.5 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ระหว่ า ง
คณาจารย์ผู้สอนของคณะฯ ในการใช้กลยุทธ์การสอนที่
สร้างวิจารณญาณที่ถูกต้องในการตัดสินและเลือกแสดง
พฤติก รรมที่เหมาะสมในรายวิชาบั งคับ ต่า งๆ ที่คณะฯ
เปิ ด สอนในหลั ก สูต รระดับ ปริ ญ ญาตรี (หลัก สูตร 5ปี )
อาทิ การใช้กรณีตัวอย่าง การอภิปรายเพื่อวิเคราะห์และ
หาทางออกสาหรับประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (S21T15)
5.1.6 กากับติดตามให้ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของกล
ยุทธ์การสอนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต
นัก ศึ ก ษาในรายวิ ช าบั ง คั บ ต่ า งๆ ที่ ค ณะฯเปิ ด สอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) และส่งเสริมให้
นิสิตนักศึกษาร่วมประเมิน (W33T16)
5.1.7 จั ดให้ มีก ารนิเทศ ก ากับ ติด ตามให้ ผู้สอนใช้ ก ล
ยุทธ์ที่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรมของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาในรายวิ ช าบั ง คั บ ต่ า งๆที่
คณะฯเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5
ปี) (W34T16)
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5.2 แสวงหาความร่วมมือ
จากกัลยาณมิตรในการ
บริหารกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมของ
นิสิตนักศึกษา

6. ปรับกระบวนทัศน์การ
บริหารเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ของนิสิตนักศึกษา

6.1 มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายในการบริหาร
หลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างความรู้ของ
นิสิตนักศึกษา

วิธีดาเนินการ
5.1.8 กาหนดนโยบายให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
และกลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า ง
คุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษาโดยพิจารณาจาก
ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลและความเหมาะสมของ
กลยุทธ์ พฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาและสภาพแวดล้อม
ที่ส่งผลต่อ คุณธรรม จริย ธรรมของนิสิตนัก ศึก ษา อาทิ
กลุ่มเพื่อน สภาพชุมชนรอบสถาบัน (W35T16)
5.2.1 ขอความร่วมมือจากคณาจารย์ของคณะฯ และ
นิสิตนักศึกษาในการสังเกตพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษา
เพื่อใช้ข้อมูลในการกาหนดโครงการ/ กิจกรรมบังคับที่
มุ่ ง เน้ น การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูของนิสิตนักศึกษาที่ตรงกับปัญหา
ที่ต้องการแก้ไขหรือจุดเน้นที่ต้องการพัฒนา (S22T17)
5.2.2 เชิ ญ ครู ต้ น แบบและผู้ เ ป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ด้ า น
คุณธรรม จริ ย ธรรมให้ มี ส่ว นร่ ว มในการจั ด โครงการ/
กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ข องนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาตลอด
หลักสูตร อาทิ เชิญเป็นที่ปรึกษา ร่วมปลูกฝังทัศนคติ
ค่านิยมที่ถูกต้องแก่นิสิตนักศึกษาของคณะฯ (S23O12)
5.2.3 กากับติดตามให้มีการประเมินประสิทธิผลของ
โครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาทุกครั้งที่มี การจัดโครงการ/
กิจ กรรม และส่งเสริมให้ นิสิตนัก ศึก ษาร่ว มประเมิน
(W36T18)
5.2.4 วางแผนปรั บ ปรุ ง โครงการ/กิ จกรรมบั งคับ ที่
มุ่ ง เน้ น ก า รเสริ ม สร้ า ง คุ ณ ธ รรม จ ริ ย ธ รรมแ ละ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูของนิสิตนักศึกษา โดยพิจารณา
จากผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรม
ครั้งก่อ นหน้า พฤติก รรมของนิสิตนัก ศึก ษาของคณะฯ
ความร่ ว มมื อ จากผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และสภาพสั ง คมที่
แวดล้อมนิสิตนักศึกษา (W37T18)
6.1.1 ในการวางแผนหลัก สูตร ให้ กาหนดรายวิ ช า
เฉพาะที่ เปิ ดโอกาสให้ นิสิ ตนัก ศึก ษาเรีย นรู้จ ากแหล่ ง
เรี ย นรู้ น อกห้ อ งเรี ย น อาทิ เรี ย นรู้ จ ากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ปราชญ์ ชุมชน สถาบั นการศึก ษา ฯลฯ โดยก าหนดให้
รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาบังคับที่คณะฯ เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (S24O13)
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วิธีดาเนินการ
6.1.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม
ความก้ า วหน้ า ของความรู้ ข องแต่ ล ะสาขาวิ ช าจาก
ฐานข้ อ มูลงานวิจั ย และสารสนเทศทางวิชาการต่า งๆ
เพื่อ ใช้เป็ น เนื้อหาส าหรั บ สอดแทรกในรายวิชาบั งคับ
ต่า งๆ ที่คณะฯ เปิ ดสอนในหลัก สูต รระดั บ ปริญ ญาตรี
(หลักสูตร 5ปี) (S25O13)
6.1.3 ในการวางแผนหลักสูตร ให้ กาหนดกลยุทธ์การ
สอนที่เน้นให้นิสิตนักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สืบค้น ติดตามความก้าวหน้าข้อมูลความรู้ในสาขาวิชาที่
จะสอน และนาความรู้เหล่านั้นมาวิเคราะห์ สังเคราะห์
ต่อยอด และหาแนวทางประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพ
ครู (S26O13)
6.1.4 ในการวางแผนหลักสูตร ให้ กาหนดกลยุทธ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เน้นการประเมินจากความสามารถ
ของนิสิตนัก ศึก ษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สืบค้นข้อมูล ติดตามความก้าวหน้าความรู้ในสาขาวิชาที่
จะสอน, ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ต่อ
ยอด และแนวทางประยุกต์ใ ช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติ
วิชาชีพครู (S27O13)
6.1.5 ส่งเสริมให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นให้นิสิต
นักศึกษาแสวงหาความรู้จากโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย อาทิ จากผู้ท รงคุณ วุฒิ ปราชญ์ ชุม ชนใน
รายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญ ญาตรี (หลัก สูตร 5ปี)เพื่อนาความรู้ที่ได้รับมาต่อ
ยอดและหาแนวทางประยุกต์ใช้ (S28O14)
6.1.6 กากับติดตามให้ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของ
กลยุทธ์การสอนเพื่อเสริมสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษา
ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตร
ระดับ ปริญ ญาตรี (หลั ก สูต ร 5ปี) และส่งเสริมให้ นิสิ ต
นักศึกษาร่วมประเมิน (W38T19)
6.1.7 จัดให้มีการนิเทศ กากับติดตามให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์
ที่เหมาะสมในการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ด้านความรู้ของ
นิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอน
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) (W39T19)
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6.2 สร้างความร่วมมือทาง
วิชาการในการบริหาร
กิจกรรมเสริมความเป็นครู
เพื่อเสริมสร้างความรู้ของ
นิสิตนักศึกษา

7. เพิ่มศักยภาพการบริหาร 7.1 สร้างความเข้มแข็งใน
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ การบริหารหลักสูตรการ
พิเศษของนิสิตนักศึกษา
เรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
พิเศษของนิสิตนักศึกษา

วิธีดาเนินการ
6.1.8 กาหนดนโยบายให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
และกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อเสริมสร้างความรู้
ของนิสิตนักศึกษาทุกภาคการศึกษาโดยพิจารณาจากผล
การประเมินประสิทธิผลและความเหมาะสมของกลยุทธ์
และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ (W40T19)
6.2.1
เชิญ ชวนนัก วิช าการร่ ว มวางแผนก าหนด
โครงการ/กิจกรรมบังคับที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดหลักสูตร อาทิ
กาหนดให้จัดเวทีเสวนาทางวิชาการโดยเชิญนักวิชาการ
และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ข้ า ร่ ว ม, ก าหนดกิ จ กรรมประกวด
แนวคิ ด ในการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยขอความ
ร่วมมือจากโรงเรียน (S29O15)
6.2.2 ขอความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ , ปราชญ์ชุมชน
และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการสนั บ สนุ น การจั ด โครงการ/
กิจกรรมบั งคับ ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้า งความรู้ข องนิสิต
นักศึกษา อาทิ เป็นที่ปรึกษา สนับสนุนทรัพยากร อานวย
ความสะดวกและสร้างบรรยากาศทางวิชาการ (S30O16)
6.2.3 ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วมประเมินประสิทธิผล
ของโครงการ/กิ จ กรรมบั ง คั บ ที่ มุ่ งเน้ น การเสริ มสร้ า ง
ความรู้ข องนิสิตนัก ศึก ษา ทุก ครั้งที่มีก ารจั ดโครงการ/
กิจกรรม (S31T20)
6.2.4 วางแผนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษา โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจ กรรมครั้ง
ก่อนหน้า, ระดับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องและโอกาส
ในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ (S32T20)
7.1.1 กาหนดนโยบายให้ผู้จัดทาหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี (หลักสูตร 5ปี) ทุกหลักสูตรของคณะฯ ต้องกาหนด
รายวิ ช าบัง คับ ที่เสริมสร้า งคุณลัก ษณะพิเศษของนิสิ ต
นักศึกษา โดยส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกาหนดรายวิชา
ดังกล่าว (W41O17)
7.1.2 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสืบค้นข้อมูล
และขอความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การออกแบบเนื้อ หาที่เสริมสร้า งคุณลัก ษณะพิเศษของ
นิสิตนักศึกษา โดยสอดแทรกเนื้อหาดังกล่าวในรายวิชา
บังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี (หลักสูตร 5ปี) (S33O17)
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7.2 เพิ่มแรงสนับสนุนการ
บริหารกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต
นักศึกษา

วิธีดาเนินการ
7.1.3 วางแผนระดมทรัพยากรและความร่ว มมือจาก
ภายนอกเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกาหนดกลยุทธ์การ
สอนเพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
สูงสุด (S34O17)
7.1.4 ในการวางแผนหลักสูตร ให้ กาหนดกลยุทธ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษโดย
ขอให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มให้ ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความ
เหมาะสมของกลยุทธ์ดังกล่าว (W42O17)
7.1.5 จัดให้มีการนิเทศ กากับติดตามให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์
การสอนที่ มีป ระสิท ธิผ ลในการเสริม สร้ า งคุณ ลัก ษณะ
พิเศษของนิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่ คณะฯ
เปิ ด สอนในหลั ก สูต รระดั บ ปริญ ญาตรี (หลั ก สู ตร 5ปี )
(W43T21)
7.1.6 กากับติดตามให้ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของกล
ยุทธ์การสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
นัก ศึก ษาในรายวิ ชาบั ง คับ ต่า งๆ ที่ คณะฯ เปิ ด สอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) และส่งเสริมให้
นิสิตนักศึกษาร่วมประเมิน (W44T22)
7.1.7 จัดให้มีการนิเทศ กากับติดตามให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์
ที่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ด้า นคุณลักษณะ
พิเศษของนิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่ คณะฯ
เปิ ด สอนในหลั ก สูต รระดั บ ปริญ ญาตรี (หลั ก สู ตร 5ปี )
(W45T22)
7.1.8 กาหนดนโยบายให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
และกลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า ง
คุณลักษณะพิเศษทุกภาคการศึกษา โดยพิจารณาจากผล
การประเมินประสิทธิผลและความเหมาะสมของกลยุทธ์
และโอกาสที่ จ ะได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(W46T22)
7.2.1 วางแผนระดมทรัพยากรจากผู้สนับสนุน เพื่อใช้ใน
การกาหนดโครงการ/ กิจกรรมบังคับเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร
(S35O18)
7.2.2 ส่งเสริมการจัดโครงการ/ กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาตลอด
หลั ก สู ต ร โดยขอความร่ ว มมื อ จากคณาจารย์ นิ สิ ต
นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินการและสนับสนุน
ทรัพยากรที่จาเป็น (S36T23)
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วิธีดาเนินการ
7.2.3 กากับติดตามให้มีการประเมิน ประสิทธิผลของ
โครงการ/กิ จ กรรมบั ง คั บ ที่ มุ่ ง เน้ น การเสริ ม สร้ า ง
คุณลัก ษณะพิเศษของนิสิ ตนัก ศึก ษาทุก ครั้ง ที่มีก ารจั ด
โครงการ/กิ จ กรรมและส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาร่ ว ม
ประเมิน (W47T24)
7.2.4 วางแผนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างคุณลัก ษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาโดย
พิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรมครั้งก่อนหน้า และโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุน
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง (W48T24)

จากตารางที่ 42 พบว่า ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง และวิธีดาเนินการในการบริหาร
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์
และคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับร่าง) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 7 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์รอง
14 ยุทธศาสตร์ และวิธีดาเนินการ 84 วิธี เรียงลาดับยุทธศาสตร์หลักจากด้านที่มีความต้องการจาเป็น
ที่ต้องได้รับการพัฒนาการบริหารมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด 6 ยุทธศาสตร์แรก ได้แก่ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ด้าน
ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา ด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ และยุทธศาสตร์หลักที่ 7 คือ ด้านคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
4.3.3 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ (ฉบับร่าง)
ในส่วนนี้ ผู้วิจัยนาเสนอผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์
การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิ ตของคณะ
ครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับร่าง) ใน 2 ส่วนคือ
1. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิ ตของคณะครุศาสตร์และ
คณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับร่าง) จากการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็น
คณาจารย์ประจาของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ และนิสิตนักศึกษาที่กาลังศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิตของคณะครุ ศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ เป็นรายบุคคล จานวนรวม 35 คน
(รายละเอียดตามภาคผนวก ค)

163
2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิ ตของคณะครุศาสตร์และ
คณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับร่าง) จากการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารคณาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็น
คณาจารย์ประจาของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ จานวน 12 คน (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ค) จากการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.3.3.1 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์
การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของ
คณะ ครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับร่าง) จากการประเมินเป็นรายบุคคล
แสดงรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 43 ค่าความถี่ และค่าร้อยละของผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับร่าง)
ยุทธศาสตร์หลัก/ยุทธศาสตร์รอง/ วิธดี าเนินการ
ยุทธศาสตร์หลักที1่ : เพิ่มพลังการบริหารจากเทคโนโลยีสารสนเทศและแรงสนับสนุนในการบริหารเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต
นักศึกษา
ยุทธศาสตร์รองที่ 1.1: เน้นบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสติ
นักศึกษา
วิธีดาเนินการ:
1.1.1 ในการวางแผนหลักสูตร ให้กาหนดรายวิชาเฉพาะทีเ่ น้นให้นิสิตนักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น
ข่าวสารที่ทนั สมัยเพือ่ นามาวิเคราะห์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอให้น่าสนใจโดยกาหนดให้รายวิชา
ดังกล่าวเป็นรายวิชาบังคับที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
1.1.2 ในการวางแผนหลักสูตร ให้สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร, เทคนิคการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ, ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการ
สืบค้นเนื้อหาดังกล่าว
1.1.3 ในการวางแผนหลักสูตร ให้ กาหนดกลยุทธ์การสอนที่เน้นให้นิสิตนักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้น ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร และนาเสนอผลงานให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ

ความ
เหมาะสม
จานวน
(ร้อยละ)

ความ
เป็นไปได้
จานวน
(ร้อยละ)

35
(100)

35
(100)

35
(100)

34
(97.14)

33
(94.29)

35
(100)

34
(97.14)

34
(97.14)

35
(100)

34
(97.14)
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1.1.4 ในการวางแผนหลักสูตร ให้กาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เน้นการประเมินจากดุลยพินิจที่ดีในการ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร, ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและนาเสนอผลงาน โดยคณะฯ ต้อง
จัดเตรียมอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมทั้งปริมาณและคุณภาพสาหรับใช้ในการเรียนการสอน
1.1.5 ส่งเสริมให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์การสอนที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มความน่าสนใจของบทเรียนใน
รายวิ ช าบั ง คับ ต่ า งๆ ที่ ค ณะฯเปิ ด สอนในหลั ก สู ต รระดั บปริ ญ ญาตรี (หลั ก สู ต ร 5ปี ) อาทิ การใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลเชิงตัวเลข, การใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการสอนและการนาเสนอผลงานของนิสิต
นักศึกษา
1.1.6 กากับติดตามให้ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯเปิดสอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วมประเมิน
1.1.7 จัดให้มีการนิเทศและกากับติดตามให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ
เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
1.1.8 กาหนดนโยบายให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษาทุกภาคการศึกษาโดย
พิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิผลและความเหมาะสมของกลยุทธ์ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ

ยุทธศาสตร์รองที่ 1.2: เพิ่มการสนับสนุนการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษา
วิธีดาเนินการ:
1.2.1 ส่งเสริมให้มีการกาหนดโครงการ/ กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษาให้หลากหลายและน่าสนใจตลอดหลักสูตร โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลสาหรับกาหนดโครงการ/ กิจกรรมบังคับที่น่าสนใจและวางแผนระดมการ
สนับสนุนจากบุคคลและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1.2.2 ผลักดันให้มีการจัดโครงการ/ กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษาตลอดหลักสูตรโดยจัดประชุมชี้แจงให้คณาจารย์ นิสิต
นักศึกษาของคณะฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นความสาคัญและให้การสนับสนุน
1.2.3 กากับติดตามให้มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษาทุกครั้งที่มี การจัดโครงการ/
กิจกรรม และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วมประเมิน
1.2.4 วางแผนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษาโดยพิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรมครั้งก่อนหน้า รวมถึงความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ

ความ
เหมาะสม
จานวน
(ร้อยละ)

ความ
เป็นไปได้
จานวน
(ร้อยละ)

35
(100)

35
(100)

35
(100)

34
(97.14)

35
(100)

33
(94.29)

33
(94.44)

31
(88.57)

35
(100)

33
(94.29)

34
(97.22)

35
(100)

35
(100)

35
(100)

34
(97.14)

35
(100)

35
(100)

35
(100)

34
(97.14)

34
(97.14)
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ความ
เหมาะสม
จานวน
(ร้อยละ)

ความ
เป็นไปได้
จานวน
(ร้อยละ)

ยุทธศาสตร์หลักที่2: ผนึกกาลังครู โรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
เพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา
ยุทธศาสตร์รองที่ 2.1: ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรูข้ องนิสิตนักศึกษา

35
(100)
35
(100)

35
(100)
34
(97.14)

33
(94.29)

33
(94.29)

31
(88.57)

32
(91.43)

34
(97.14)

32
(91.43)

35
(100)

34
(97.14)

34
(97.14)

33
(94.29)

35
(100)

34
(97.14)

35
(100)

31
(88.57)

35
(100)

32
(91.43)

วิธีดาเนินการ:
2.1.1 จัดการประชุมเพื่อสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่างคณาจารย์ผู้สอนของคณะฯ และครูผู้มีประสบการณ์
เพื่อกาหนดรายวิชาเฉพาะที่ช่ วยสร้ างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรี ยนรู้ของนิสิต นักศึก ษา โดยกาหนดให้
รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาบังคับที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
2.1.2 ส่งเสริมการใช้social media อาทิ Facebook, Twitter, Blog สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
การจัดการเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ผู้สอน นิสิตนักศึกษา และครูผู้มีประสบการณ์ โดยนาข้อมูลที่ได้มากาหนดเป็น
เนื้อหาสาหรับสอดแทรกในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
2.1.3 ในการวางแผนหลักสูตร ให้กาหนดกลยุทธ์การสอนที่ให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้จากครูผู้มีประสบการณ์ และ
จากการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนต่างๆ โดยมีการวางแผนสรรหาครูผู้มีประสบการณ์เพื่อเชิญให้ร่วมสอน และขอ
ความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆ ในการให้นิสิตนักศึกษาเข้าไปหาประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
2.1.4 ในการวางแผนหลักสูตร ให้ กาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ของนิสิต
นักศึกษา โดยเน้นการประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู , ประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียน และส่งเสริมให้มีการประเมินโดยนักเรียน
2.1.5 ส่งเสริมให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์การสอนที่ให้นิสิตนักศึกษาไปสัมภาษณ์ครูผู้มีประสบการณ์ และนาความรู้ที่ได้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทดลองใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) และในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2.1.6 กากับติดตามให้ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของ
นิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี), ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วมประเมิน
2.1.7 จัดให้มีการนิเทศและกากับติดตามให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆที่คณะฯเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
และในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2.1.8 กาหนดนโยบายให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาทุกภาคการศึกษาโดยพิจารณาจากผลการประเมิน ประสิทธิผลและความ
เหมาะสมของกลยุทธ์ รวมถึงระดับความร่วมมือของครูและโรงเรียนต่างๆ
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ความ
เหมาะสม
จานวน
(ร้อยละ)

ความ
เป็นไปได้
จานวน
(ร้อยละ)

ยุทธศาสตร์รองที่ 2.2: ขอการสนับสนุนจากครูผู้มีประสบการณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา

35
(100)

33
(94.29)

35
(100)

34
(97.14)

35
(100)

33
(94.29)

35
(100)

34
(97.14)

35
(100)

33
(94.29)

34
(97.14)
35
(100)

33
(94.29)
33
(94.29)

32
(91.43)

32
(91.43)

33
(94.29)

32
(91.43)

34
(97.14)

32
(91.43)

33
(94.29)

32
(91.43)

33
(94.29)

34
(97.14)

33
(94.29)

32
(91.43)

วิธีดาเนินการ:
2.2.1 ขอความคิด เห็ นจากครูผู้ มีประสบการณ์เพื่ อหาแนวทางกาหนดโครงการ/ กิจกรรมบั งคับที่ส ามารถ
เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
2.2.2 ผลักดันให้มีการจัดโครงการ/ กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิต
นักศึกษาตลอดหลักสูตร โดยผู้บริหารคณะฯ จัดการประชุมชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นความสาคัญของการจัด
โครงการ/ กิจกรรมและขอการสนับสนุน
2.2.3 กากับติดตามให้มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการ
จัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาทุกครั้งที่มีการจัดโครงการ/กิจกรรม และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วมประเมิน
2.2.4 วางแผนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา
โดยพิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมครั้ง ก่อนหน้าและความร่วมมือของครูผู้ มี
ประสบการณ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์หลักที่ 3: ยกระดับการมีสว่ นร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษา
ยุทธศาสตร์รองที่ 3.1: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษา
วิธีดาเนินการ:
3.1.1 ให้ผู้จัดทาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) ทุกหลักสูตรของคณะฯ กาหนดรายวิชาเฉพาะที่ช่วย
เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษาเป็นรายวิชาบังคับ
3.1.2 ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนของคณะฯ ร่วมกันออกแบบเนื้อหาที่ส่งเสริมวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ สังคม ภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดีรวมถึงความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพและพฤติกรรมของนิสิต
นักศึกษา โดยสอดแทรกเนื้อหาดังกล่าวในรายวิชาบังคับต่างๆที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี)
3.1.3 ในการวางแผนหลักสูตร ให้กาหนดกลยุทธ์การสอนที่เน้นให้นิสิตนักศึกษาทางานเป็นทีมโดยส่งเสริมให้นิสิต
นักศึกษามีโอกาสได้ทางานร่วมกับบุคคลหลากหลายกลุ่ม อาทิ นิสิตนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้องหรือให้นิสิตนักศึกษาเป็น
ครูอาสาสมัครสอนเด็กๆ ในชุมชน
3.1.4 ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนของคณะฯ ร่วมกันกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษาเพื่อสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมและเป็นการ
กระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาปรับปรุงบุคลิกภาพและพฤติกรรมเพื่อให้ผ่านการประเมิน รวมถึงส่งเสริมให้มีการประเมิน
โดยกลุ่มเพื่อน
3.1.5 ส่งเสริมให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นให้นิสิตนักศึกษาทางานเป็นทีมโดยนิสิตนักศึกษาทุกคนต้องมี
โอกาสเป็นผู้นาทีมในรายวิชาบังคับต่างๆที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
3.1.6 กากับติดตามให้ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนเพื่อเสริมสร้างทัก ษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี) และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วมประเมิน
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3.1.7 จัดให้มีการนิเทศและกากับติดตามให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ด้านทักษะ
ความสั มพันธ์ ระหว่ างบุ คคลและความรับผิดชอบในรายวิ ชาบัง คับต่ างๆ ที่ค ณะฯ เปิ ดสอนในหลัก สูต รระดั บ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
3.1.8 กาหนดนโยบายให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษาทุกภาคการศึกษาโดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลและความเหมาะสมของกลยุทธ์ บุคลิกภาพ พฤติกรรมของนิสิตนักศึกษา และโอกาสที่นิสิต
นักศึกษาจะได้พบปะ ทากิจกรรมกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์รองที่ 3.2: ผลักดันให้นิสิตนักศึกษาร่วมบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครูเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษา
วิธีดาเนินการ:
3.2.1 ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วมกาหนดโครงการ/กิจกรรมบังคับที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้พบปะ ทา
กิจกรรม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลภายนอกหลากหลายกลุ่ม โดยกาหนดให้มีโครงการ/กิจกรรมบังคับ
ดังกล่าวตลอดหลักสูตร
3.2.2 ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเป็นผู้ จัดโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่นิสิตนักศึกษาจะได้พบปะ ทากิจกรรมกับกลุ่มบุคคลหลากหลาย โดยนิสิต
นักศึกษาทุกคนต้องมีโอกาสเป็นหัวหน้าโครงการ/ กิจกรรม
3.2.3 กากับติดตามให้มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษาทุกครั้งที่มีการจัดโครงการ/กิจกรรม และ
ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วมประเมิน
3.2.4 วางแผนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษาจากผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมครั้งก่อนหน้า บุคลิกภาพ
พฤติกรรม ของนิสิตนักศึกษา และโอกาสที่นิสิตนักศึกษาจะได้พบปะ ทากิจกรรมกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์หลักที่ 4: รวมพลังสร้างความคิดเพื่อสร้างสรรค์การบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะทาง
ปัญญาของนิสิตนักศึกษา
ยุทธศาสตร์รองที่ 4.1: แสวงหาผู้ร่วมคิดร่วมสนับสนุนในการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างทักษะทางปัญญาของนิสิตนักศึกษา
วิธีดาเนินการ:
4.1.1 ขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการคิด และสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็น
ข้อมูลในการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่สร้างความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา และความเป็นผู้นาทางปัญญา
ของนิสิตนักศึกษาโดยกาหนดให้รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาบังคับที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี)
4.1.2 จัดให้มีการทดสอบความสามารถด้านการคิด การแก้ปัญหา และความเป็นผู้นาทางปัญญาของนิสิตนักศึกษา
เพื่อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการออกแบบเนื้ อ หาที่ เ หมาะสมในการเสริ ม สร้ า งทั ก ษะทางปั ญ ญาของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาโดย
สอดแทรกเนื้อหาดังกล่าวในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
4.1.3 ในการวางแผนหลักสูตร ให้กาหนดกลยุทธ์การสอนที่เน้นให้นิสิตนักศึกษาคิดแก้ปัญหา วิจัยและสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมกันวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อขอการ
สนับสนุนทุนและความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก

ความ
เหมาะสม
จานวน
(ร้อยละ)

ความ
เป็นไปได้
จานวน
(ร้อยละ)

32
(91.43)

32
(91.43)

34
(97.14)

32
(91.43)

35
(100)

35
(100)

35
(100)

34
(97.14)

35
(100)

31
(88.57)

35
(100)

35
(100)

35
(100)

34
(97.14)

35
(100)
35
(100)

35
(100)
34
(97.14)

35
(100)

34
(97.14)

34
(97.14)

33
(94.29)

35
(100)

34
(97.14)
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ความ
เหมาะสม
จานวน
(ร้อยละ)

ความ
เป็นไปได้
จานวน
(ร้อยละ)

4.1.4 ในการวางแผนหลักสูตร ให้กาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ ที่เน้นการประเมินจากความสามารถใน
การคิด การแก้ปัญหา ผลการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
4.1.5 ส่งเสริมให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นให้นิสิตนักศึกษาคิดแก้ปัญหาโดยใช้โจทย์จากปัญหาทางวิชาการ
วิชาชีพและสังคม, วิจัย, สร้างสรรค์นวัตกรรมในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี) และจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่กระตุ้นพลังความคิดสร้างสรรค์
4.1.6 กากับติดตามให้ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะทางปัญญาในรายวิชา
บังคับต่างๆ ที่คณะฯเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วม
ประเมิน
4.1.7 จัดให้มีการนิเทศและกากับติดตามให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะทาง
ปัญญาของนิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
4.1.8 กาหนดนโยบายให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ทางปัญญาของนิสิตนักศึกษาทุกภาคการศึกษาโดยพิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิผลและความเหมาะสม
ของกลยุทธ์และโอกาสที่จะได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมจากหน่วยงานภายนอก

34
(97.14)

32
(91.43)

34
(97.14)

32
(91.43)

34
(97.14)

33
(94.29)

34
(97.14)

33
(94.29)

33
(94.29)

32
(91.43)

ยุทธศาสตร์รองที่ 4.2: เพิ่มแรงสนับสนุนเพื่อกระตุ้นพลังความคิดในการบริหารกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเพื่อเสริมสร้างทักษะทางปัญญาของนิสิตนักศึกษา

34
(97.14)

35
(100)

31
(88.57)

31
(88.57)

34
(97.14)

35
(100)

35
(100)

35
(100)

35
(100)

34
(97.14)

ยุทธศาสตร์หลักที่ 5: ระดมพันธมิตรสนับสนุนการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต
นักศึกษา
ยุทธศาสตร์รองที่ 5.1: ระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนักศึกษา

34
(97.14)
35
(100)

32
(91.43)
33
(94.29)

วิธีดาเนินการ:
5.1.1 เชิญครูต้นแบบ ผู้บริหารโรงเรียน นักบวชในศาสนาต่างๆ เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อกาหนดรายวิชาเฉพาะที่เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาโดยกาหนดให้รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาบังคับที่คณะฯเปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)

34
(97.14)

33
(94.29)

ยุทธศาสตร์หลัก/ยุทธศาสตร์รอง/ วิธดี าเนินการ

วิธีดาเนินการ:
4.2.1 ส่งเสริมให้มกี ารกาหนดโครงการ/ กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการคิดและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร อาทิ การทาproject, การประกวดผลงานนวัตกรรมของนิสิต
นักศึกษา โดยวางแผนขอการสนับสนุนจากบุคคลและหน่วยงานภายนอก
4.2.2 ผลักดันให้มีการจัดโครงการ/ กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการคิดค้น การ
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการคิด และ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เป็นที่ปรึกษา
4.2.3 กากับติดตามให้มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทาง
ปัญญาของนิสิตนักศึกษาทุกครั้งที่มีการจัดโครงการ/กิจกรรม และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วมประเมิน
4.2.4 วางแผนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาของนิสิตนักศึกษาโดยพิจารณา
จากผลการประเมิน ประสิท ธิผลของโครงการ/กิ จกรรมครั้งก่ อนหน้า และโอกาสที่จะได้ รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก
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5.1.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสืบค้นข้อมูลและสารวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริหารและ
ครูของโรงเรียนต่างๆ นักบวชในศาสนาต่างๆ เพื่อใช้ข้อมูลในการออกแบบเนื้อหาที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี และ
ความสามารถในการจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่สอดคล้องกับสภาพ
สังคมปัจจุบัน โดยสอดแทรกเนื้อหาดังกล่าวในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี)
5.1.3 เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเข้าร่วมกาหนดกลยุทธ์การสอน
ที่มีประสิทธิผลสูงสุดในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของนิสิตนักศึกษา
5.1.4 ในการวางแผนหลักสู ตร ให้ กาหนดกลยุทธ์ การประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนิสิ ต
นักศึกษาที่ให้กลุ่มเพื่อนร่วมประเมิน และวางแผนขอความร่วมมือให้ชุมชนรอบสถาบันร่วมสังเกต ให้ความคิดเห็น
และรายงานพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาต่อคณะฯ
5.1.5 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ผู้สอนของคณะฯ ในการใช้กลยุทธ์การสอนที่สร้าง
วิจารณญาณที่ถูกต้องในการตัดสินและเลือกแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอน
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) อาทิ การใช้กรณีตัวอย่าง การอภิปรายเพื่อวิเคราะห์และหาทางออก
สาหรับประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
5.1.6 กากับติดตามให้ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต
นักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) และส่งเสริมให้นิสิต
นักศึกษาร่วมประเมิน
5.1.7 จัดให้มีการนิเทศ กากับติดตามให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆที่คณะฯเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
5.1.8 กาหนดนโยบายให้ มีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ เพื่อเสริมสร้า ง
คุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษาโดยพิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิผลและความเหมาะสมของกลยุทธ์
พฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนักศึกษา อาทิ กลุ่มเพื่อน
สภาพชุมชนรอบสถาบัน

ยุทธศาสตร์รองที่ 5.2: แสวงหาความร่วมมือจากกัลยาณมิตรในการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนักศึกษา
วิธีดาเนินการ:
5.2.1 ขอความร่วมมือจากคณาจารย์ของคณะฯ และนิสิตนักศึกษาในการสังเกตพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษา เพื่อ
ใช้ข้อมูลในการกาหนดโครงการ/ กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูของนิสิตนักศึกษาที่ตรงกับปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือจุดเน้นที่ต้องการพัฒนา
5.2.2 เชิญครูต้นแบบและผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรมให้มีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/ กิจกรรม
บังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนิสิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร อาทิ
เชิญเป็นที่ปรึกษา ร่วมปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้องแก่นิสิตนักศึกษาของคณะฯ
5.2.3 กากับติดตามให้มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาทุกครั้งที่มีการจัดโครงการ/กิจกรรม และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วมประเมิน
5.2.4 วางแผนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูของนิสิตนักศึกษา โดยพิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมครั้งก่อนหน้า
พฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาของคณะฯ ความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และสภาพสังคมที่แวดล้อมนิสิตนักศึกษา

ความ
เหมาะสม
จานวน
(ร้อยละ)

ความ
เป็นไปได้
จานวน
(ร้อยละ)

34
(97.14)

31
(88.57)

35
(100)

34
(97.14)

34
(97.14)

30
(85.71)

35
(100)

34
(97.14)

35
(100)

34
(97.14)

34
(97.14)

33
(94.29)

34
(97.14)

33
(94.29)

34
(97.14)

30
(85.71)

32
(91.43)

30
(85.71)

35
(100)

35
(100)

35
(100)

34
(97.14)

34
(97.14)

34
(97.14)
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ยุทธศาสตร์หลักที่ 6: ปรับกระบวนทัศน์การบริหารเพื่อเสริมสร้างความรูข้ องนิสิตนักศึกษา
ยุทธศาสตร์รองที่ 6.1: มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการบริหารหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษา
วิธีดาเนินการ:
6.1.1 ในการวางแผนหลักสูตร ให้กาหนดรายวิชาเฉพาะที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน อาทิ เรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชุมชน สถาบันการศึกษา ฯลฯ โดยกาหนดให้รายวิชาดังกล่าวเป็น
รายวิชาบังคับที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
6.1.2 ส่งเสริมการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศในการติดตามความก้าวหน้าของความรู้ข องแต่ ละสาขาวิช าจาก
ฐานข้อมูลงานวิจัย และสารสนเทศทางวิชาการต่างๆ เพื่อใช้เป็น เนื้อหาสาหรับสอดแทรกในรายวิชาบังคับต่างๆ
ที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
6.1.3 ในการวางแผนหลักสูตร ให้ กาหนดกลยุทธ์การสอนที่เน้นให้นิสิตนักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สืบค้น ติดตามความก้าวหน้าข้อมูลความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอน และนาความรู้เหล่านั้นมาวิเคราะห์ สังเคราะห์
ต่อยอด และหาแนวทางประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพครู
6.1.4 ในการวางแผนหลักสูตร ให้กาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เน้นการประเมินจากความสามารถของ
นิสิตนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูล ติดตามความก้าวหน้าความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอน,
ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ต่อยอด และแนวทางประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติวิชาชีพครู
6.1.5 ส่งเสริมให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นให้นิสิตนักศึกษาแสวงหาความรู้จากโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย อาทิ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชุมชนในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดั บ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)เพื่อนาความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดและหาแนวทางประยุกต์ใช้
6.1.6 กากับติดตามให้ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนเพื่อเสริมสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษาใน
รายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา
ร่วมประเมิน
6.1.7 จัดให้มีการนิเทศ กากับติดตามให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ด้านความรู้ของ
นิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
6.1.8 กาหนดนโยบายให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อเสริมสร้างความรู้
ของนิสิตนักศึกษาทุกภาคการศึกษาโดยพิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิผลและความเหมาะสมของกลยุทธ์
และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

ความ
เหมาะสม
จานวน
(ร้อยละ)

ความ
เป็นไปได้
จานวน
(ร้อยละ)

35
(100)
35
(100)

34
(97.14)
35
(100)

34
(97.14)

28
(80.00)

35
(100)

33
(94.29)

35
(100)

34
(97.14)

35
(100)

34
(97.14)

34
(97.14)

31
(88.57)

33
(94.29)

32
(91.43)

34
(97.14)

33
(94.29)

35
(100)

35
(100)

171
ตารางที่ 43 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์หลัก/ยุทธศาสตร์รอง/ วิธดี าเนินการ

ความ
เหมาะสม
จานวน
(ร้อยละ)

ความ
เป็นไปได้
จานวน
(ร้อยละ)

ยุทธศาสตร์รองที่ 6.2: สร้างความร่วมมือทางวิชาการในการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครูเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษา

35
(100)

35
(100)

35
(100)

34
(97.14)

35
(100)

35
(100)

35
(100)

34
(97.14)

35
(100)

35
(100)

ยุทธศาสตร์หลักที่ 7: เพิ่มศักยภาพการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของ
นิสิตนักศึกษา

35
(100)

35
(100)

ยุทธศาสตร์รองที่ 7.1: สร้างความเข้มแข็งในการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา

35
(100)

34
(97.14)

34
(97.14)

34
(97.14)

35
(100)

34
(97.14)

35
(100)
34
(97.14)
33
(94.29)

35
(100)
34
(97.14)
32
(91.43)

34
(97.14)

33
(94.29)

วิธีดาเนินการ:
6.2.1 เชิญชวนนักวิชาการร่วมวางแผนกาหนดโครงการ/กิจกรรมบังคับที่เปิดโอกาสให้นสิ ิตนักศึกษาได้เรียนรูจ้ าก
แหล่ งเรียนรู้ที่ หลากหลายตลอดหลัก สูต ร อาทิ ก าหนดให้จัด เวทีเ สวนาทางวิ ชาการโดยเชิญนั กวิ ชาการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม, กาหนดกิจกรรมประกวดแนวคิดในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้โดยขอความร่วมมือจาก
โรงเรียน
6.2.2 ขอความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ , ปราชญ์ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการจัดโครงการ/
กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษา อาทิ เป็นที่ปรึกษา สนับสนุนทรัพยากร อานวย
ความสะดวกและสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
6.2.3 ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วมประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้
ของนิสิตนักศึกษา ทุกครั้งที่มีการจัดโครงการ/กิจกรรม
6.2.4 วางแผนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษา โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมครั้งก่อนหน้า, ระดับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องและโอกาสใน
การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

วิธีดาเนินการ:
7.1.1 กาหนดนโยบายให้ผู้จัดทาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) ทุกหลักสูตรของคณะฯ ต้องกาหนด
รายวิชาบังคับ ที่เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา โดยส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกาหนดรายวิชา
ดังกล่าว
7.1.2 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสืบค้นข้อมูลและขอความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การออกแบบเนื้อหาที่เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา โดยสอดแทรกเนื้อหาดังกล่าวในรายวิชา
บังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
7.1.3 วางแผนระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากภายนอกเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกาหนดกลยุทธ์การสอน
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษที่มีประสิทธิผลสูงสุด
7.1.4 ในการวางแผนหลักสูตร ให้กาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษโดยขอให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์ดังกล่าว
7.1.5 จัดให้มีการนิเทศ กากับติดตามให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์การสอนที่มีประสิทธิผลในการเสริมสร้างคุณลักษณะ
พิเศษของนิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
7.1.6 กากับติดตามให้ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
นักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) และส่งเสริมให้นิสิต
นักศึกษาร่วมประเมิน
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ตารางที่ 43 (ต่อ)
ความ
เหมาะสม
จานวน
(ร้อยละ)

ความ
เป็นไปได้
จานวน
(ร้อยละ)

7.1.7 จัดให้มีการนิเทศ กากับติดตามให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ด้านคุณลักษณะ
พิเศษของนิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
7.1.8 กาหนดนโยบายให้ มีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ เพื่อเสริมสร้า ง
คุณลักษณะพิเศษทุกภาคการศึกษา โดยพิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิผลและความเหมาะสมของกลยุทธ์
และโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

34
(97.14)

32
(91.43)

34
(97.14)

34
(97.14)

ยุทธศาสตร์ รองที่ 7.2: เพิ่มแรงสนับสนุนการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครูเพื่อเสริมสร้า ง
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา

35
(100)

35
(100)

33
(94.29)

33
(94.29)

34
(97.14)

34
(97.14)

33
(94.29)

35
(100)

31
(88.57)

35
(100)

ยุทธศาสตร์หลัก/ยุทธศาสตร์รอง/ วิธดี าเนินการ

วิธีดาเนินการ:
7.2.1 วางแผนระดมทรัพยากรจากผูส้ นับสนุน เพื่อใช้ในการกาหนดโครงการ/ กิจกรรมบังคับเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร
7.2.2 ส่งเสริมการจัดโครงการ/ กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาตลอด
หลั ก สู ตร โดยขอความร่ วมมื อ จากคณาจารย์ นิ สิ ตนั ก ศึ กษาและผู้ เ กี่ ยวข้ อ งในการด าเนิน การและสนั บสนุ น
ทรัพยากรที่จาเป็น
7.2.3 กากับติดตามให้มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะ
พิเศษของนิสิตนักศึกษาและส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วมประเมิน
7.2.4 วางแผนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาโดย
พิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมครั้งก่อนหน้า และโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุน
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง

จากตารางที่ 43 พบว่ายุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ในส่วนของความ
เหมาะสมของยุทธศาสตร์หลั กแต่ล ะยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หลั กที่ผู้ประเมินทั้ง 35 คนเห็นว่า
มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ ยุทธศาสตร์หลักที่1: เพิ่มพลังการบริหารจากเทคโนโลยี
สารสนเทศและแรงสนับสนุนในการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษา ยุทธศาสตร์หลักที่ 2: ผนึกกาลังครู โรงเรียน และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิ ต
นักศึกษา ยุทธศาสตร์หลักที่ 4: รวมพลังสร้างความคิดเพื่อสร้างสรรค์การบริหารเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะทางปัญญาของนิสิตนักศึกษา ยุทธศาสตร์หลักที่ 6: ปรับกระบวนทัศน์การบริหารเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ของนิสิตนักศึกษา และยุทธศาสตร์หลักที่ 7: เพิ่มศักยภาพการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา ส่วนยุทธศาสตร์หลักที่ 3: ยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ยวข้องในการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนิสิต
นักศึกษา และยุทธศาสตร์หลักที่ 5: ระดมพันธมิตรสนับสนุนการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
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จริยธรรมของ นิสิตนักศึกษา มีผู้ประเมินจานวน 34 คนเห็นว่ามีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ
97.14
ในส่ ว นของความเป็ น ไปได้ ข องยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก แต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก
ที่ผู้ประเมินทั้ง 35 คนเห็นว่ามี ความเป็นไปได้ คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ ยุทธศาสตร์หลักที่ 1:
เพิ่มพลังการบริหารจากเทคโนโลยีสารสนเทศและแรงสนับสนุนในการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การวิเ คราะห์ เชิ งตัว เลข การสื่ อสาร และการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศของนิ สิ ตนั กศึ กษา
ยุทธศาสตร์หลักที่ 2: ผนึกกาลังครู โรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
เพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษายุทธศาสตร์หลักที่ 4: รวมพลังสร้างความคิด
เพื่อสร้างสรรค์การบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะทางปัญญาของนิสิตนักศึกษา และยุทธศาสตร์หลักที่ 7:
เพิ่มศักยภาพการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา ส่วนยุทธศาสตร์อื่นๆ มี
ผู้ให้คะแนนความเป็นไปได้เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ยุทธศาสตร์หลักที่ 6: ปรับกระบวน
ทัศน์การบริหารเพื่อเสริมสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษามีผู้ให้คะแนนความเป็นไปได้จานวน 34 คน
คิดเป็นร้อยละ 97.14 ยุทธศาสตร์หลักที่ 3: ยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารเพื่อ
เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษา มีผู้ให้คะแนน
ความเป็นไปได้จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 94.29 และยุทธศาสตร์หลักที่ 5: ระดมพันธมิตร
สนับสนุนการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนักศึกษา มีผู้ให้คะแนนความเป็นไปได้
จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 91.43
ในส่ว นของยุทธศาสตร์ รอง 14 ยุทธศาสตร์ มีผู้ ให้คะแนนความเหมาะสมของแต่ล ะ
ยุทธศาสตร์ เป็นจานวน 34-35 คน คิดเป็นร้อยละ 97.14-100และมีผู้ให้คะแนนความเป็นไปได้ของ
แต่ละยุทธศาสตร์ เป็นจานวน 30-35 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71-100
ในส่วนของวิธีดาเนินการ 84 วิธี มีผู้ให้คะแนนความเหมาะสมของวิธีดาเนินการแต่ละวิธี
เป็นจานวน 31-35 คน คิดเป็นร้อยละ 88.57-100 และมีผู้ให้คะแนนความเป็นไปได้ของวิธีดาเนินการ
แต่ละวิธี เป็นจานวน 28-35 คน คิดเป็นร้อยละ 80-100
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4.3.3.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การ
บริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุ
ศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับร่าง) จากการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ข องยุท ธศาสตร์ จากความ
คิดเห็ น และข้อเสนอแนะของผู้ ทรงคุณวุฒิ ผู้ บริหาร และคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์และคณะ
ศึกษาศาสตร์จากการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) สรุปผลได้ว่า ยุทธศาสตร์หลักและ
ยุทธศาสตร์รอง มีความเหมาะสมแล้ว แต่มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขวิธีดาเนินการให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดของการแก้ไขดังต่อไปนี้
1. ในการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของนิ สิตนักศึกษา ในส่ว นของการสอดแทรกเนื้อหาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ควรมีการสอดแทรกเนื้อหาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในทุกรายวิชา ไม่เพียงแต่
ในรายวิชาบังคับเท่านั้น ตัวอย่างเช่น
ยุทธศาสตร์หลักที่ 1: ยุทธศาสตร์รองที่ 1.1: วิธีดาเนินการ 1.1.2
ในการวางแผนหลักสูตร ให้สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสาร, เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศใน
รายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)โดยส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการสืบค้นเนื้อหาดังกล่าว แก้ไขเป็น ในการ
วางแผนหลักสูตร ให้สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร, เทคนิคการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ, ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกรายวิชาที่คณะฯเปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว
ในการสืบค้นเนื้อหาดังกล่าว โดยมีการแก้ไขรายละเอียดของวิธีดาเนินการตามแนวทางดังกล่าวคือ
เปลี่ยนข้อความจากในรายวิชาบังคับต่างๆ เป็นในทุกรายวิชา หรือ ในทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
ตัดข้อความดังกล่าวออก ในยุทธศาสตร์แต่ละข้อดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์หลักที่ 1: ยุทธศาสตร์รองที่ 1.1: วิธีดาเนินการ 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7
ยุทธศาสตร์หลักที่ 2: ยุทธศาสตร์รองที่ 2.1: วิธีดาเนินการ 2.1.2, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7
ยุทธศาสตร์หลักที่ 3: ยุทธศาสตร์รองที่ 3.1: วิธีดาเนินการ 3.1.2, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7
ยุทธศาสตร์หลักที่ 4: ยุทธศาสตร์รองที่ 4.1: วิธีดาเนินการ 4.1.2, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7
ยุทธศาสตร์หลักที่ 5: ยุทธศาสตร์รองที่ 5.1: วิธีดาเนินการ 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7
ยุทธศาสตร์หลักที่ 6: ยุทธศาสตร์รองที่ 6.1: วิธีดาเนินการ 6.1.2, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7
ยุทธศาสตร์หลักที่ 7: ยุทธศาสตร์รองที่ 7.1: วิธีดาเนินการ 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7
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2. การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มีข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปรับปรุงในส่วนของการระดมความคิดเห็น จากครูต้นแบบ ผู้บริหารโรงเรียน นักบวชในศาสนาต่างๆ
เพื่อกาหนดรายวิชาเฉพาะ ควรมีเกณฑ์ที่เหมาะสมในการคัดเลือกผู้ที่แบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู และในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ควรเน้นการปฏิบัติ
โดยมีการแก้ไขรายละเอียดของวิธีดาเนินการตามแนวทางดังกล่าวใน
ยุทธศาสตร์หลักที่ 5: ยุทธศาสตร์รองที่ 5.1: วิธีดาเนินการ 5.1.1 เชิญครูต้นแบบ
ผู้บริหารโรงเรียน นักบวชในศาสนาต่างๆเข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อกาหนดรายวิชาเฉพาะที่เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาโดยกาหนดให้รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาบังคับที่คณะฯเปิด
สอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) แก้ไขเป็น จัดการประชุมระดมความคิดเห็นของ
ผู้ที่เ กี่ยวข้องหรื อผู้ที่ไ ด้ รั บการพิจารณาด้วยเกณฑ์ที่เ หมาะสมว่า เป็น ผู้มีความประพฤติที่เ ป็น
แบบอย่างที่ดี อาทิ คณาจารย์ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี ผู้บริหารโรงเรียน ครูต้นแบบ นักบวชในศาสนา
ต่างๆ เพื่อกาหนดรายวิชาเฉพาะที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนิสิต
นักศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริง โดยกาหนดให้รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาบังคับที่คณะฯ เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
3. ในการบริหารเพื่อเสริมสร้างความรู้ ควรมีการประเมินความรู้ของนิสิตนักศึกษา
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยมีการแก้ไขรายละเอียดของวิธีดาเนินการตามแนวทางดังกล่าวใน
ยุทธศาสตร์หลักที่ 6: ยุทธศาสตร์รองที่ 6.1: วิธีดาเนินการ 6.1.7 จัดให้มี
การนิเทศ กากับติดตามให้ผู้สอนใช้ กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ของนิสิต
นักศึกษา แก้ไขเป็น จัดให้มีการนิเทศ กากับติดตามให้คณาจารย์ผู้สอนของคณะฯ ใช้ กลยุทธ์ที่
เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ของนิสิตนักศึกษาและกากับติดตามให้มี การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดให้มีการสอบประมวลความรู้เป็นระยะ
4. แก้ไขภาษา จากคาว่า “ผู้สอน” เป็นคาว่า “คณาจารย์ผู้สอนของคณะฯ” และตัด
รายละเอียด “ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)”
ตัวอย่างเช่น
ยุทธศาสตร์หลักที่ 1: ยุทธศาสตร์รองที่ 1.1: วิธีดาเนินการ 1.1.5
ส่งเสริมให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์การสอนที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มความ
น่ า สนใจของบทเรี ย นในรายวิ ช าบั ง คั บ ต่ า งๆ ที่ ค ณะฯเปิ ด สอนในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
(หลักสูตร 5ปี) อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลเชิงตัวเลข, การใช้สื่อมัลติมีเดีย
ประกอบการสอนและการนาเสนอผลงานของนิสิตนักศึกษา แก้ไขเป็น ส่งเสริมให้คณาจารย์ผู้สอน
ของคณะฯ ใช้กลยุทธ์การสอนที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มความน่าสนใจของบทเรียน
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อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลเชิงตัวเลข, การใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการสอน
และการนาเสนอผลงานของนิสิตนักศึกษา โดยมีการแก้ไขรายละเอียดของวิธีดาเนินการตามแนวทาง
ดังกล่าวในยุทธศาสตร์แต่ละข้อดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์หลักที่ 1: ยุทธศาสตร์รองที่ 1.1:
วิธีดาเนินการ 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7
ยุทธศาสตร์หลักที่ 2: ยุทธศาสตร์รองที่ 2.1:
วิธีดาเนินการ 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7
ยุทธศาสตร์หลักที่ 3: ยุทธศาสตร์รองที่ 3.1:
วิธีดาเนินการ 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7
ยุทธศาสตร์หลักที่ 4: ยุทธศาสตร์รองที่ 4.1:
วิธีดาเนินการ 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7
ยุทธศาสตร์หลักที่ 5: ยุทธศาสตร์รองที่ 5.1:
วิธีดาเนินการ 5.1.6, 5.1.7
ยุทธศาสตร์หลักที่ 6: ยุทธศาสตร์รองที่ 6.1:
วิธีดาเนินการ 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7
ยุทธศาสตร์หลักที่ 7: ยุทธศาสตร์รองที่ 7.1:
วิธีดาเนินการ 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7
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4.3.4 ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ฉบับสมบูรณ์
ตารางที่ 44 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง และวิธีดาเนินการในการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ นิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ฉบับสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์รอง
วิธีดาเนินการ
1. เพิ่มพลังการบริหารจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แรงสนับสนุนในการบริหาร
เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นิสิตนักศึกษา

1.1 เน้นบทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นิสิตนักศึกษา

1.1.1 ในการวางแผนหลัก สู ตร ให้ กาหนดรายวิ ช า
เฉพาะที่เน้นให้ นิสิตนัก ศึก ษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สื บ ค้ น ข่ า วสารที่ ทั น สมั ย เพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ และใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการน าเสนอให้ น่ า สนใจโดย
ก าหนดให้ รายวิ ชาดังกล่า วเป็ นรายวิ ชาบั งคั บ ที่คณะฯ
เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
1.1.2 ในการวางแผนหลัก สูตร ให้ ส อดแทรกเนื้อหา
เกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร, เทคนิคการ
สื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ , ความก้ า วหน้ า ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่คณะฯ
เปิ ด สอนในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (หลั ก สูต ร 5ปี )
โดยส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ เพิ่มความ
สะดวกและรวดเร็วในการสืบค้นเนื้อหาดังกล่าว
1.1.3 ในการวางแผนหลักสูตร ให้ กาหนดกลยุทธ์การ
สอนที่เน้นให้ นิสิตนักศึก ษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื บ ค้ น ประมวลผล วิเ คราะห์ ข้ อ มูล ข่ า วสาร และ
นาเสนอผลงานให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ
1.1.4 ในการวางแผนหลักสูตร ให้ กาหนดกลยุทธ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เน้นการประเมินจากดุลยพินิจที่ดีใน
การวิเคราะห์ข้อ มูลข่าวสาร, ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นและนาเสนอผลงาน โดยคณะฯ
ต้อ งจั ดเตรีย มอุ ป กรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้ มีความ
พร้อมทั้งปริมาณและคุณภาพสาหรับใช้ในการเรียนการ
สอน
1.1.5 ส่งเสริมให้คณาจารย์ผู้สอนของคณะฯ ใช้กลยุทธ์
การสอนที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มความ
น่าสนใจของบทเรียน อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประมวลผลข้ อ มู ล เชิ ง ตั ว เลข, การใช้ สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย
ประกอบการสอนและการน าเสนอผลงานของนิ สิ ต
นักศึกษา
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1.1.6 ก ากั บ ติ ด ตามให้ ค ณาจารย์ ผู้ ส อนของคณะฯ
ประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษา และส่งเสริมให้
นิสิตนักศึกษาร่วมประเมิน
1.1.7 จั ดให้ มีก ารนิเทศและกากับ ติดตามให้ คณาจารย์
ผู้ ส อนของคณะฯ ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ที่ เ หมาะสมในการ
ประเมิ นผลสั ม ฤทธิ์ ด้า นทัก ษะการวิเคราะห์ เชิงตัว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต
นักศึกษา
1.1.8 กาหนดนโยบายให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
และกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาทุ ก ภาคการศึ ก ษาโดย
พิ จ ารณาจากผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลและความ
เหมาะสมของกลยุทธ์ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อม
ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ
1.2 เพิ่มการสนับสนุนการ 1.2.1 ส่งเสริมให้มีการกาหนดโครงการ/ กิจกรรมบังคับ
บริหารกิจกรรมเสริมความ ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
เป็นครูเพื่อเสริมสร้างทักษะ สื่อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศของนิ สิ ต
นักศึกษาให้หลากหลายและน่าสนใจตลอดหลักสูตร โดย
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ส าหรั บ
การสื่อสาร และการใช้
กาหนดโครงการ/ กิจกรรมที่น่าสนใจและวางแผนระดม
เทคโนโลยีสารสนเทศของ การสนั บ สนุ น จากบุ ค คลและหน่ ว ยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง
นิสิตนักศึกษา
1.2.2 ผลักดันให้มีการจัดโครงการ/ กิจกรรมบังคับที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศของนิ สิ ต
นักศึกษาตลอดหลักสูตรโดยจัดประชุมชี้แจงให้คณาจารย์
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาขอ งคณะฯ และผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งเห็ น
ความสาคัญและให้การสนับสนุน
1.2.3 กากับติดตามให้มีการประเมินประสิทธิผลของ
โครงการ/กิจกรรมบั งคับ ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของนิสิตนักศึกษาทุกครั้งที่มีการจัดโครงการ/
กิจกรรม และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วมประเมิน
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2.1 ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นการ
บริหารหลักสูตรการเรียน
การสอนเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการจัดการเรียนรู้
ของนิสิตนักศึกษา

วิธีดาเนินการ
1.2.4 วางแผนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษาโดย
พิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/
กิจ กรรมครั้งก่อ นหน้า รวมถึ งความพร้อ มของอุ ป กรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ
2.1.1 จัดการประชุมเพื่อสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ า งคณา จารย์ ผู้ ส อนข องคณะ ฯ และครู ผู้ มี
ประสบการณ์ เพื่ อ กาหนดรายวิ ช าเฉพาะที่ช่ว ยสร้า ง
ความเชี่ย วชาญในการจั ดการเรีย นรู้ข องนิสิตนักศึก ษา
โดยกาหนดให้รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาบังคับที่คณะฯ
เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
2.1.2 ส่งเสริมการใช้social media อาทิ Facebook,
Twitter, Blog สร้า งเครือข่ า ยการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ผู้สอน นิสิต
นักศึกษา และครูผู้มีประสบการณ์ โดยนาข้อมูลที่ได้มา
กาหนดเป็ นเนื้อหาส าหรั บ สอดแทรกในทุ ก รายวิชาที่
เกี่ยวข้องที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี)
2.1.3 ในการวางแผนหลักสูตร ให้ กาหนดกลยุทธ์การ
สอนที่ให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้จากครูผู้มีประสบการณ์
และจากการจั ดการเรีย นรู้ในโรงเรีย นต่า งๆ โดยมีก าร
วางแผนสรรหาครูผู้มีประสบการณ์เพื่อเชิญให้ร่วมสอน
และขอความร่ว มมือ จากโรงเรียนต่า งๆ ในการให้ นิสิต
นักศึกษาเข้าไปหาประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
2.1.4 ในการวางแผนหลักสูตร ให้ กาหนดกลยุทธ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิต
นั ก ศึ ก ษ า โ ด ย เ น้ น ก า ร ป ร ะ เมิ นจ า ก ผ ลก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู, ประเมินจากผลการปฏิบัติการ
สอนในโรงเรียน และส่งเสริมให้มีการประเมินโดยนักเรียน
2.1.5 ส่งเสริมให้คณาจารย์ผู้สอนของคณะฯ ใช้กลยุทธ์
กา ร สอ น ที่ ให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า ไป สั มภ า ษ ณ์ ค รู ผู้ มี
ประสบการณ์ และนาความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรีย นรู้
และทดลองใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ก ารสอน และในการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
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2.2 ขอการสนับสนุนจาก
ครูผู้มีประสบการณ์และผู้ที่
เกี่ยวข้องในการบริหาร
กิจกรรมเสริมความเป็นครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
จัดการเรียนรู้ของนิสิต
นักศึกษา

วิธีดาเนินการ
2.1.6 ก ากั บ ติ ด ตามให้ ค ณาจารย์ ผู้ ส อนของคณะฯ
ประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา และส่งเสริมให้
นิสิตนักศึกษาร่วมประเมิน
2.1.7 จัดให้มีการนิเทศและกากับติดตามให้คณาจารย์
ผู้ ส อนของคณะฯ ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ที่ เ หมาะสมในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิต
นักศึกษา
2.1.8 กาหนดนโยบายให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
และกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาทุกภาคการศึกษาโดย
พิ จ ารณาจากผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลและความ
เหมาะสมของกลยุทธ์ รวมถึงระดับความร่วมมือของครู
และโรงเรียนต่างๆ
2.2.1 ขอความคิดเห็ นจากครูผู้มีประสบการณ์เพื่อหา
แนวทางก าหนดโครงการ/ กิ จกรรมบั งคั บ ที่ส ามารถ
เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาให้
เกิดประสิทธิผลสูงสุด
2.2.2 ผลักดันให้มีการจัดโครงการ/ กิจกรรมบังคับ ที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างทัก ษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิต
นักศึกษาตลอดหลักสูตร โดยผู้บ ริห ารคณะฯ จัดการ
ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นความสาคัญของการจัด
โครงการ/ กิจกรรมและขอการสนับสนุน
2.2.3 กากับติดตามให้มีการประเมินประสิทธิผลของ
โครงการ/กิจกรรมบังคับ ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้า งทักษะ
การจั ดการเรีย นรู้ข องนิสิ ตนัก ศึ ก ษาทุ ก ครั้ งที่มี ก ารจั ด
โครงการ/กิจกรรม และส่งเสริมให้นิสิตนักศึก ษาร่ว ม
ประเมิน
2.2.4 วางแผนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา
โดยพิ จ ารณาจากผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของ
โครงการ/กิจกรรมครั้งก่อนหน้าและความร่วมมือของครูผู้
มีประสบการณ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง
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3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบของ
นิสิตนักศึกษา

3.1.1 ให้ผู้จัดทาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร
5ปี ) ทุ ก หลั ก สู ต รของคณะฯ ก าหนดรายวิ ช า
เฉพาะที่ช่วยเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุ คคลและความรับ ผิดชอบของนิ สิตนัก ศึก ษาเป็ น
รายวิชาบังคับ
3.1.2 ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอน
ของคณะฯ ร่ ว มกั น ออกแบบเนื้ อ หาที่ ส่ ง เสริ ม วุ ฒิ
ภาวะทางอารมณ์ สั งคม ภาวะผู้น าและผู้ต ามที่ ดี
รวมถึงความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพและ
พฤติกรรมของนิสิตนักศึกษา โดยสอดแทรกเนื้อหา
ดังกล่าวในทุกรายวิชาที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
3.1.3 ในการวางแผนหลักสูตร ให้ กาหนดกลยุท ธ์
การสอนที่เน้นให้ นิสิตนักศึก ษาทางานเป็ นทีมโดย
ส่งเสริมให้นิสิตนัก ศึก ษามีโอกาสได้ทางานร่ว มกับ
บุคคลหลากหลายกลุ่ม อาทิ นิสิตนักศึกษารุ่นพี่รุ่น
น้อ งหรื อ ให้ นิ สิ ตนั ก ศึ ก ษาเป็ น ครูอ าสาสมั ค รสอน
เด็กๆ ในชุมชน
3.1.4 ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอน
ของคณะฯ ร่ ว มกั น ก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น
ผลสั ม ฤทธิ์ ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและ
ความรั บ ผิ ด ชอบของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า ง
ความรู้ สึ ก มี ส่ ว นร่ ว มและเป็ น การกระตุ้ น ให้ นิ สิ ต
นักศึกษาปรับปรุงบุคลิกภาพและพฤติกรรมเพื่อให้
ผ่านการประเมิน รวมถึงส่งเสริมให้มีการประเมินโดย
กลุ่มเพื่อน
3.1.5 ส่งเสริมให้คณาจารย์ผู้สอนของคณะฯ ใช้กล
ยุทธ์การสอนที่เน้นให้นิสิตนัก ศึกษาทางานเป็นทีม
โดยนิสิตนักศึกษาทุกคนต้องมีโอกาสเป็นผู้นาทีม
3.1.6 ก ากับ ติดตามให้ คณาจารย์ผู้สอนของคณะฯ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของกลยุ ท ธ์ ก ารสอนเพื่ อ
เสริม สร้า งทัก ษะความสัมพั นธ์ร ะหว่า งบุ คคลและ
ความรับผิดชอบของนิสิตนัก ศึกษา และส่งเสริมให้
นิสิตนักศึกษาร่วมประเมิน
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3.2 ผลักดันให้นสิ ิตนักศึกษา
ร่วมบริหารกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ของนิสิตนักศึกษา

วิธีดาเนินการ
3.1.7 จั ด ให้ มี ก ารนิ เ ทศและ ก ากั บ ติ ด ตามให้
คณาจารย์ผู้สอนของคณะฯ ใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมใน
การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.1.8 กาหนดนโยบายให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์การ
สอนและกลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ เพื่ อ
เสริม สร้า งทัก ษะความสัมพั นธ์ร ะหว่า งบุ คคลและ
ความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
โดยพิจ ารณาจากผลการประเมิ นประสิท ธิผลและ
ความเหมาะสมของกลยุทธ์ บุคลิกภาพ พฤติกรรม
ของนิสิตนักศึกษา และโอกาสที่นิสิตนักศึกษาจะได้
พบปะ ทากิจกรรมกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3.2.1 ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วมกาหนดโครงการ/
กิจกรรมบังคับที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้พบปะ
ท า กิ จ ก ร รม แ ละ สร้ า งค ว า มสั ม พั นธ์ ที่ ดี กั บ
บุ ค คลภายนอกหลากหลายกลุ่ม โดยก าหนดให้ มี
โครงการ/กิจกรรมบังคับดังกล่าวตลอดหลักสูตร
3.2.2 ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเป็นผู้ จัดโครงการ/
กิ จ กรรมบั ง คั บ ที่ มุ่ ง เน้ น การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่า งบุคคลและความรับผิดชอบที่
นิสิตนักศึกษาจะได้พบปะ ทากิจกรรมกับกลุ่มบุคคล
หลากหลาย โดยนิสิตนัก ศึกษาทุกคนต้อ งมีโอกาส
เป็นหัวหน้าโครงการ/ กิจกรรม
3.2.3 กากับติดตามให้มีการประเมิน ประสิทธิผล
ของโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รั บ ผิ ด ชอบของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารจั ด
โครงการ/กิจกรรม และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วม
ประเมิน
3.2.4 วางแผนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมบังคับที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้า งทัก ษะความสัมพันธ์ระหว่า ง
บุคคลและความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษาจากผล
การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมครั้ง
ก่อนหน้า บุคลิกภาพ พฤติกรรม ของนิสิตนักศึกษา
และโอกาสที่นิสิตนักศึกษาจะได้พบปะ ทากิจกรรม
กับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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4. รวมพลังสร้างความคิด
เพื่อสร้างสรรค์การบริหาร
เพื่อเสริมสร้างทักษะทาง
ปัญญาของนิสิตนักศึกษา
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4.1 แสวงหาผู้ร่วมคิดร่วม
สนับสนุนในการบริหาร
หลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างทักษะทาง
ปัญญาของนิสิตนักศึกษา

วิธีดาเนินการ
4.1.1
ขอความคิ ด เห็ น จากผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น
กระบวนการคิด และสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่
สร้า งความสามารถในการคิด การแก้ ปั ญ หา และ
ความเป็ น ผู้ น าทางปั ญ ญาของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาโดย
กาหนดให้รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาบังคับที่คณะฯ
เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
4.1.2 จัดให้มีการทดสอบความสามารถด้านการคิด
การแก้ปัญหา และความเป็นผู้นาทางปัญญาของนิสิต
นัก ศึก ษา เพื่อ เป็ นข้ อ มูลในการออกแบบเนื้อ หาที่
เหมาะสมในการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาของนิสิต
นั ก ศึ ก ษาโดยสอดแทรกเนื้ อ หาดั ง กล่ า วในทุ ก
รายวิชาที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี (หลักสูตร 5ปี)
4.1.3 ในการวางแผนหลักสูตร ให้ กาหนดกลยุทธ์
การสอนที่เ น้นให้ นิสิตนั ก ศึก ษาคิดแก้ปั ญ หา วิจั ย
และสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การ
เรียนรู้ โดยผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมกันวางแผน
ประชาสัม พันธ์เพื่อ ขอการสนั บ สนุนทุน และความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
4.1.4 ในการวางแผนหลัก สูตร ให้ กาหนดกลยุท ธ์
การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ เ น้ น การประเมิ น จาก
ความสามารถในการคิด การแก้ปั ญหาผลการวิจั ย
และผลงานสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นาการ
จัดการเรียนรู้
4.1.5 ส่ ง เสริ ม ให้ ค ณาจารย์ ผู้ ส อนของคณะฯ ใช้
กลยุทธ์การสอนที่เน้นให้นิสิตนักศึกษาคิดแก้ปัญหา
โดยใช้ โ จทย์ จ ากปั ญ หาทางวิ ช าการ วิ ช าชี พ และ
สังคม, วิจัย, สร้างสรรค์นวัตกรรม และจัดห้องเรียน
ให้มีบรรยากาศที่กระตุ้นพลังความคิดสร้างสรรค์
4.1.6 กากับติดตามให้คณาจารย์ผู้สอนของคณะฯ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของกลยุ ท ธ์ ก ารสอนเพื่ อ
เสริมสร้างทักษะทางปั ญญา และส่งเสริมให้ นิสิต
นักศึกษาร่วมประเมิน
4.1.7 จั ด ให้ มี ก ารนิ เ ทศและก ากั บ ติ ด ตามให้
คณาจารย์ผู้สอนของคณะฯ ใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมใน
การประเมิ นผลสัม ฤทธิ์ ด้า นทักษะทางปั ญญาของ
นิสิตนักศึกษา
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4.1.8 กาหนดนโยบายให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์การ
สอนและกลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ เพื่ อ
เสริม สร้า งทัก ษะทางปั ญ ญาของนิสิ ตนัก ศึ ก ษาทุ ก
ภาคการศึ ก ษาโดยพิ จ ารณาจากผลการประเมิ น
ประสิ ท ธิ ผ ลและความเหมาะสมของกลยุ ท ธ์ แ ละ
โอกาสที่จะได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสร้างสรรค์
นวัตกรรมจากหน่วยงานภายนอก
4.2.1 ส่งเสริมให้มีการกาหนดโครงการ/ กิจกรรม
4.2 เพิ่มแรงสนับสนุนเพื่อ
กระตุ้นพลังความคิดในการ บังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการคิด
และสร้ า งสรรค์นวัตกรรมการจั ดการเรีย นรู้ตลอด
บริหารกิจกรรมเสริมความ
หลักสูตร อาทิ การทาproject, การประกวดผลงาน
เป็นครูเพื่อเสริมสร้างทักษะ นวัตกรรมของนิสิตนักศึกษา โดยวางแผนขอการ
ทางปัญญาของนิสิตนักศึกษา สนับสนุนจากบุคคลและหน่วยงานภายนอก
4.2.2 ผลักดันให้มีการจัดโครงการ/ กิจกรรมบังคับ
ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการคิดค้น
การแก้ปัญ หาและสร้างสรรค์นวัตกรรมการจั ดการ
เรี ย นรู้ ต ลอดหลั ก สู ต รโดยเชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น
กระบวนการคิด และสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เป็นที่ปรึกษา
4.2.3 กากับติดตามให้มีการประเมิน ประสิทธิผล
ของโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
เสริมสร้างทักษะทางปัญญาของนิสิตนักศึกษาทุกครั้ง
ที่มีการจัดโครงการ/กิจกรรม และส่งเสริมให้นิสิต
นักศึกษาร่วมประเมิน
4.2.4 วางแผนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมบังคับที่
มุ่ ง เน้ น การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะทางปั ญ ญาของนิ สิ ต
นั ก ศึ ก ษ า โ ดย พิ จ า รณ า จ า ก ผลก า รป ระ เมิ น
ประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมครั้งก่อนหน้า และ
โอกาสที่ จ ะได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงาน
ภายนอก
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5.1 ระดมความคิดเห็นจากผู้
ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
หลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตนักศึกษา

5.1.1 จั ด การประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น ของผู้ ที่
เกี่ ย วข้ อ งหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาด้ ว ยเกณฑ์ ที่
เหมาะสมว่าเป็นผู้มีความประพฤติที่เป็นแบบอย่างที่
ดี อาทิ คณาจารย์ ผู้ เ ป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ผู้ บ ริ ห าร
โรงเรีย น ครูต้นแบบ นัก บวชในศาสนาต่า งๆ เพื่อ
ก าหนดรายวิ ช าเฉพาะที่ เ สริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ข องนิ สิ ต
นักศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริง โดยกาหนดให้รายวิชา
ดั ง กล่ า วเป็ น รายวิ ช าบั ง คั บ ที่ ค ณะฯ เปิ ด สอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
5.1.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สืบ ค้ น
ข้อมูลและสารวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ
ผู้บริหารและครูของโรงเรียนต่างๆ นักบวชในศาสนา
ต่ า งๆ เพื่ อ ใช้ ข้ อ มู ล ในการออกแบบเนื้ อ หาและ
แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมที่ ดี และ
ความสามารถในการจั ด การและแก้ ปั ญ หาทาง
คุณธรรม จริย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ชาชี พ ครู ที่
สอดคล้อ งกั บ สภาพสังคมปั จ จุ บั น โดยสอดแทรก
เนื้อหาและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวในทุกรายวิชาที่
คณะฯ เปิ ด สอนในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
(หลักสูตร 5ปี)
5.1.3 เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน
เพื่ อ ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมเข้ า ร่ ว มก าหนด
กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ในการ
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ของนิสิตนักศึกษา
5.1.4 ในการวางแผนหลักสูตร ให้ กาหนดกลยุทธ์
การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของ
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ ใ ห้ ก ลุ่ ม เพื่ อ นร่ ว มประเมิ น และ
วางแผนขอความร่วมมือ ให้ ชุมชนรอบสถาบั นร่ว ม
สังเกต ให้ความคิดเห็นและรายงานพฤติก รรมของ
นิสิตนักศึกษาต่อคณะฯ
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5.2 แสวงหาความร่วมมือ
จากกัลยาณมิตรในการ
บริหารกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมของนิสิต
นักศึกษา

วิธีดาเนินการ
5.1.5 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
คณาจารย์ผู้สอนของคณะฯ ในการใช้กลยุท ธ์ การ
สอนที่สร้างวิจารณญาณที่ถูกต้องในการตัดสินและ
เลือกแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม อาทิ การใช้กรณี
ตัวอย่าง การอภิปรายเพื่อวิเคราะห์และหาทางออก
สาหรับประเด็นวิก ฤตด้านคุณธรรม จริย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
5.1.6 ก ากับ ติดตามให้ คณาจารย์ผู้สอนของคณะฯ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของกลยุ ท ธ์ ก ารสอนเพื่ อ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนักศึกษา และ
ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วมประเมิน
5.1.7 จัดให้มีการนิเทศ กากับติดตามให้คณาจารย์
ผู้ ส อนของคณะฯ ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ที่ เ หมาะสมในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต
นักศึกษา
5.1.8 กาหนดนโยบายให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์การ
สอนและกลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ เพื่ อ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษาโดย
พิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิผลและความ
เหมาะสมของกลยุ ทธ์ พฤติกรรมของนิสิตนักศึกษา
และสภาพแวดล้อ มที่ส่งผลต่อ คุณธรรม จริย ธรรม
ของนิสิตนักศึกษา อาทิ กลุ่มเพื่อน สภาพชุมชนรอบ
สถาบัน
5.2.1 ขอความร่วมมือจากคณาจารย์ของคณะฯ และ
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาในการสั ง เกตพฤติ ก รรมของนิ สิ ต
นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ใช้ ข้ อ มู ล ในการก าหนดโครงการ/
กิ จ กรรมบั ง คั บ ที่ มุ่ ง เน้ น การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ข องนิ สิ ต
นักศึกษาที่ตรงกับปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือจุดเน้น
ที่ต้องการพัฒนา
5.2.2 เชิญ ครู ต้นแบบและผู้เป็ น แบบอย่า งที่ดีด้า น
คุณธรรม จริยธรรมให้มีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/
กิ จ กรรมบั ง คั บ ที่ มุ่ ง เน้ น การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ข องนิ สิ ต
นักศึกษาตลอดหลักสูตร อาทิ เชิญเป็นที่ปรึกษา ร่วม
ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้องแก่นิสิตนักศึกษา
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6. ปรับกระบวนทัศน์การ
บริหารเพื่อเสริมสร้างความรู้
ของนิสิตนักศึกษา
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วิธีดาเนินการ

5.2.3 กากับติดตามให้มีการประเมิน ประสิทธิผล
ของโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาทุกครั้งที่มี การ
จัดโครงการ/กิจกรรม และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา
ร่วมประเมิน
5.2.4 วางแผนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมบังคับที่
มุ่ ง เน้ น การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ข องนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา โดย
พิ จ ารณาจากผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของ
โครงการ/กิจกรรมครั้งก่อนหน้า พฤติกรรมของนิสิต
นักศึกษา ความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และสภาพ
สังคมที่แวดล้อมนิสิตนักศึกษา
6.1 มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้จาก 6.1.1 ในการวางแผนหลักสูตร ให้กาหนดรายวิชา
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายใน เฉพาะที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้จากแหล่ง
การบริหารหลักสูตรการเรียน เรียนรู้นอกห้องเรียน อาทิ เรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ปราชญ์ชุมชน สถาบันการศึกษา ฯลฯ โดยกาหนดให้
การสอนเพื่อเสริมสร้าง
รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาบังคับที่คณะฯ เปิดสอน
ความรู้ของนิสิตนักศึกษา
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
6.1.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดตามความก้าวหน้าของความรู้ของแต่ละสาขาวิชา
จากฐานข้อมูลงานวิจัย และสารสนเทศทางวิชาการ
ต่า งๆ เพื่อ ใช้เ ป็น เนื้อหาส าหรั บ สอดแทรกในทุ ก
รายวิ ชาที่เ กี่ย วข้ อ ง ในหลั ก สู ต รระดั บ ปริญ ญาตรี
(หลักสูตร 5ปี) ของคณะฯ
6.1.3 ในการวางแผนหลักสูตร ให้ กาหนดกลยุทธ์
การสอนที่ เ น้ น ให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสืบค้น ติดตามความก้าวหน้าข้อมูล
ความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอน และนาความรู้เหล่านั้น
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ต่อ ยอด และหาแนวทาง
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพครู
6.1.4 ในการวางแผนหลักสูตร ให้ กาหนดกลยุทธ์
การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ เ น้ น การประเมิ น จาก
ความสามารถของนิสิตนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูล ติดตามความก้าวหน้า
ความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอน, ความสามารถในการ
วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ต่ อ ยอด และแนวทาง
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติวิชาชีพครู
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6.2 สร้างความร่วมมือทาง
วิชาการในการบริหาร
กิจกรรมเสริมความเป็นครู
เพื่อเสริมสร้างความรู้ของ
นิสิตนักศึกษา

วิธีดาเนินการ
6.1.5 ส่งเสริมให้คณาจารย์ผู้สอนของคณะฯ ใช้กล
ยุทธ์การสอนที่เน้นให้นิสิตนักศึกษาแสวงหาความรู้
จากโรงเรี ย นหรื อ แหล่ งเรีย นรู้ ที่ห ลากหลาย อาทิ
จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ปราชญ์ ชุ ม ชน เพื่ อ น าความรู้ ที่
ได้รับมาต่อยอดและหาแนวทางประยุกต์ใช้
6.1.6 กากับติดตามให้คณาจารย์ผู้สอนของคณะฯ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของกลยุ ท ธ์ ก ารสอนเพื่ อ
เสริมสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษา และส่งเสริมให้
นิสิตนักศึกษาร่วมประเมิน
6.1.7 จัดให้มีการนิเทศ กากับติดตามให้คณาจารย์
ผู้ ส อนของคณะฯ ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ที่ เ หมาะสมในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ของนิสิตนักศึกษาและ
กากับติดตามให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์เป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดให้มีการสอบประมวลความรู้
เป็นระยะ
6.1.8 กาหนดนโยบายให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์การ
สอนและกลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ เพื่ อ
เสริมสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
โดยพิจ ารณาจากผลการประเมิ นประสิท ธิผลและ
ความเหมาะสมของกลยุทธ์ และโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
6.2.1 เชิญชวนนักวิชาการร่วมวางแผนกาหนด
โครงการ/กิ จ กรรมบั ง คั บ ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ นิ สิ ต
นัก ศึ ก ษาได้ เรี ย นรู้จ ากแหล่ ง เรี ย นรู้ที่ ห ลากหลาย
ตลอดหลัก สูตร อาทิ ก าหนดให้ จั ดเวทีเสวนาทาง
วิชาการโดยเชิญนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม,
กาหนดกิจกรรมประกวดแนวคิดในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยขอความร่วมมือจากโรงเรียน
6.2.2 ขอความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ , ปราชญ์
ชุ ม ชน และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการสนั บ สนุ น การจั ด
โครงการ/ กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความรู้ ข องนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา อาทิ เป็ น ที่ ป รึ ก ษา
สนับสนุนทรัพยากร อานวยความสะดวกและสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการ
6.2.3 ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาร่ ว มประเมิ น
ประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษา ทุกครั้งที่มี
การจัดโครงการ/กิจกรรม
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7.1 สร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารหลักสูตรการเรียน
การสอนเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต
นักศึกษา

วิธีดาเนินการ
6.2.4 วางแผนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมบังคับที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษา โดย
พิ จ ารณาจากผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของ
โครงการ/กิจกรรมครั้งก่อนหน้า, ระดับความร่วมมือ
จากผู้ที่เกี่ยวข้องและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ
7.1.1 ก าหนดนโยบายให้ ผู้จัดทาหลัก สูตรระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) ทุกหลัก สูตรของคณะฯ
ต้องกาหนดรายวิชาบังคับ ที่เสริมสร้างคุณลักษณะ
พิเศษของนิสิตนักศึกษา โดยส่งเสริ มให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกาหนดรายวิชาดังกล่าว
7.1.2 สนับ สนุนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสืบค้น
ข้อ มูลและขอความคิดเห็ นจากผู้ที่เกี่ย วข้ อ งเพื่อ ใช้
เป็ น ข้ อ มู ล ในการออกแบบเนื้ อ หาที่ เ สริ ม สร้ า ง
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา โดยสอดแทรก
เนื้อหาดังกล่าวในทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้องที่คณะฯเปิด
สอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
7.1.3 วางแผนระดมทรัพยากรและความร่วมมือจาก
ภายนอกเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกาหนดกลยุทธ์
การสอนเพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษที่ มี
ประสิทธิผล
7.1.4 ในการวางแผนหลักสูตร ให้ กาหนดกลยุทธ์
การประเมินผลสั มฤทธิ์ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
พิ เ ศษโดยขอให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มให้ ค วามคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์ดังกล่าว
7.1.5 จัดให้มีการนิเทศ กากับติดตามให้คณาจารย์
ผู้สอนของคณะฯ ใช้กลยุทธ์การสอนที่มีประสิทธิผล
ในการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
7.1.6 ก ากับ ติดตามให้ คณาจารย์ผู้สอนของคณะฯ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของกลยุ ท ธ์ ก ารสอนเพื่ อ
เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา และ
ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วมประเมิน
7.1.7 จัดให้มีการนิเทศ กากับติดตามให้คณาจารย์
ผู้ ส อนของคณะฯ ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ที่ เ หมาะสมในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ด้านคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
นักศึกษา
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ยุทธศาสตร์หลัก

7. เพิ่มศักยภาพการบริหาร
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
พิเศษของนิสิตนักศึกษา

ยุทธศาสตร์รอง

7.2 เพิ่มแรงสนับสนุนการ
บริหารกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต
นักศึกษา

วิธีดาเนินการ
7.1.8 กาหนดนโยบายให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์การ
สอนและกลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ เพื่ อ
เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษทุกภาคการศึกษา โดย
พิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิผลและความ
เหมาะสมของกลยุ ท ธ์ และโอกาสที่ จ ะได้ รั บ การ
สนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
7.2.1 วางแผนระดมทรัพยากรจากผู้สนับสนุน เพื่อ
ใช้ ใ นการก าหนดโครงการ/ กิ จ กรรมบั ง คั บ เพื่ อ
เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาตลอด
หลักสูตร
7.2.2 ส่งเสริมการจัดโครงการ/ กิจกรรมบังคับที่
มุ่ ง เน้ น การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษของนิ สิ ต
นัก ศึก ษาตลอดหลัก สูตร โดยขอความร่ว มมือ จาก
คณาจารย์ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาและผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
ดาเนินการและสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็น
7.2.3 กากับติดตามให้มีการประเมิน ประสิทธิผล
ของโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
คุณลัก ษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาทุกครั้งที่มีการ
จัดโครงการ/ กิจกรรม และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา
ร่วมประเมิน
7.2.4 วางแผนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมบังคับที่
มุ่ ง เน้ น การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษของนิ สิ ต
นั ก ศึ ก ษ า โ ดย พิ จ า รณ า จ า ก ผลก า รป ระ เมิ น
ประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมครั้งก่อนหน้า และ
โอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

จากตารางที่ 44 พบว่า ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง และวิธีดาเนินการในการบริหาร
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์
และคณะศึกษาศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 7 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์รอง
14 ยุทธศาสตร์ และวิธีดาเนินการ 84 วิธี โดยผู้วิจัยแสดงยุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์รองตาม
แผนภาพ ดังนี้
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1. เพิ่มพลัง
การบริหาร
จาก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และแรง
สนับสนุนใน
การบริหาร
เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ของนิสิต
นักศึกษา

2. ผนึกกาลังครู
โรงเรียน และผู้
ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความ
เข้มแข็งในการ
บริหารเพื่อ
เสริมสร้าง
ทักษะการ
จัดการเรียนรู้
ของนิสิต
นักศึกษา

3. ยกระดับการ
มีส่วนร่วมของผู้
ที่เกี่ยวข้องใน
การบริหารเพื่อ
เสริมสร้าง
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบของ
นิสิตนักศึกษา

4. รวมพลัง
สร้างความคิด
เพื่อสร้างสรรค์
การบริหารเพื่อ
เสริมสร้าง
ทักษะทาง
ปัญญาของนิสิต
นักศึกษา

5. ระดม
พันธมิตร
สนับสนุนการ
บริหารเพื่อ
เสริมสร้างธรรม
จริยธรรมของ
นิสิตนักศึกษา

6. ปรับกระบวน
ทัศน์การบริหาร
เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ของนิสิต
นักศึกษา

7. เพิ่ม
ศักยภาพการ
บริหารเพื่อ
เสริมสร้าง
คุณลักษณะ
พิเศษของ
นิสิตนักศึกษา

ยุทธศาสตร์รอง
1.1 เน้น
บทบาทของ
เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
การบริหาร
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

2.1 ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ใน
การบริหาร
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

3.1 ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของผู้
ที่เกี่ยวข้องใน
การบริหาร
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

4.1 แสวงหา
ผู้ร่วมคิด
ร่วมสนับสนุน
ในการบริหาร
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

5.1 ระดมความ
คิดเห็นจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการ
บริหารหลักสูตร
การเรียนการ
สอน

6.1 มุ่งส่งเสริม
การเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายใน
การบริหาร
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

7.1 สร้าง
ความเข้มแข็ง
ในการบริหาร
หลักสูตรการ
เรียน
การสอน

1.2 เพิ่มการ
สนับสนุนการ
บริหาร
กิจกรรมเสริม
ความเป็นครู

2.2 ขอการ
สนับสนุนจาก
ครูผู้มี
ประสบการณ์
และผู้ที่
เกี่ยวข้องในการ
บริหารกิจกรรม
เสริมความเป็น
ครู

3.2 ผลักดันให้
นิสิตนักศึกษา
ร่วมบริหาร
กิจกรรมเสริม
ความเป็นครู

4.2 เพิ่มแรง
สนับสนุนเพื่อ
กระตุ้นพลัง
ความคิดในการ
บริหารกิจกรรม
เสริมความเป็น
ครู

5.2 แสวงหา
ความร่วมมือ
จาก
กัลยาณมิตรใน
การบริหาร
กิจกรรมเสริม
ความเป็นครู

6.2 สร้างความ
ร่วมมือทาง
วิชาการในการ
บริหารกิจกรรม
เสริมความเป็น
ครู

7.2 เพิ่มแรง
สนับสนุนการ
บริหาร
กิจกรรมเสริม
ความเป็นครู

แผนภาพที่ 2 ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุ
ศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ 2. เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามในการบริหาร
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับ ปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์
และคณะศึกษาศาสตร์ 3. เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ได้แก่ คณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
(หลักสูตร 5 ปี) ของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวม 48
แห่ง ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์จานวน 96 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่าดัช นีความต้องการจาเป็น (PNImodify) ส าหรับบทนี้ ผู้ วิจัยขอ
นาเสนอการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
ผลการวิจัยพบว่า สภาพที่พึงประสงค์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสภาพปัจจุบันในทุกประเด็น ในด้าน
สภาพปั จจุ บั น พบว่า สภาพปั จ จุ บันของการบริห ารทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากและมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาสภาพปัจจุบันของการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นรายด้าน เรียงลาดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจุบันจากมากไปหา
น้อย พบว่าสภาพปัจจุบันของการบริหารเพื่อเสริมสร้างความรู้มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามลาดับ เมื่อพิจารณาตามงานบริหาร พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหาร
กิจกรรมเสริมความเป็นครู มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน ยกเว้นด้านทักษะ
ทางปั ญญาและด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว เลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
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เมื่ อ พิ จ ารณาตามกระบวนการบริ ห าร พบว่ า สภาพปั จ จุ บั น ของการวางแผนมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด
รองลงมาคือการนาแผนสู่การปฏิบัติ และการประเมินผลตามลาดับ ในทุกประเด็น
ในส่วนของสภาพปัจจุบันของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาตามงานบริหาร พบว่าสภาพปัจจุบันของการบริหารหลักสูตรการ
เรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู เมื่อพิจารณาตามกระบวนการ
บริ ห าร พบว่ าสภาพปั จ จุ บั น ของการวางแผนมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง กว่ า การน าแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติ แ ละการ
ประเมินผล
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ดเช่ น เดี ยวกั น เมื่อ พิจ ารณาสภาพที่ พึ งประสงค์ ข องการบริห ารเพื่ อ
เสริ มสร้ างคุณลั กษณะที่พึ งประสงค์เป็นรายด้าน เรียงล าดับจากด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยของสภาพที่พึ ง
ประสงค์จากมากไปหาน้อย พบว่าสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้ า นความรู้ ล าดั บ ต่ อ มาคื อ
ด้านทักษะทางปัญญาและด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน และลาดับต่อมาคือ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากั นตามลาดับ เมื่อพิจารณาตามงาน
บริหาร พบว่าด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน มี
ค่าเฉลี่ ยสูงกว่าการบริหารกิจกรรมเสริ มความเป็นครู ส่วนในด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ สภาพที่พึง
ประสงค์ของการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการบริหารหลักสูตรการเรียนการ
สอน เมื่อพิจารณาตามกระบวนการบริหารในภาพรวม พบว่า สภาพที่พึงประสงค์ของการวางแผน
และการนาแผนสู่การปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการประเมินผล
ในส่วนของสภาพที่พึงประสงค์ ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
นักศึกษา พบว่า สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ สุดและมี
ค่าเฉลี่ ยโดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาตามงานบริห าร พบว่า สภาพที่พึง
ประสงค์ของการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็น
ครู เมื่อพิจารณาตามกระบวนการบริหาร พบว่าสภาพที่พึงประสงค์ของการวางแผนมีค่าเฉลี่ยสูง กว่า
การนาแผนสู่การปฏิบัติและการประเมินผล
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5.1.2 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
เมื่ อพิ จารณาล าดั บ ความส าคั ญตามค่ า ดั ช นี ความต้ องการจ าเป็ น ที่ ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นา
(PNImodified) ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นรายด้าน เรียงลาดับจากด้านที่มี
ค่าดัชนี ความต้ องการจ าเป็ น จากมากไปหาน้อ ยพบว่า การบริ หารเพื่อเสริมสร้ างคุณลั กษณะที่ พึ ง
ประสงค์ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าดัชนีความ
ต้องการจาเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ด้านความรู้ ตามลาดับ เมื่อพิจารณาตามกระบวนการบริหาร พบว่า การบริหารด้านการวางแผน คือ
1) การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2) การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3) การกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4)
การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม 5) การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็น
ครูที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่วนมากมีสภาพเป็นจุดแข็ง การบริหารด้านการนาแผนสู่การ
ปฏิบัติ คือ 1) การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2) การจัดโครงการ/
กิจกรรมเสริ มความเป็นครู ที่เสริ มสร้างคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ มีสภาพเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนใน
ปริมาณใกล้เคียงกัน และการบริหารด้านการประเมินผล คือ 1) การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การ
สอนที่ใช้เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2) การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม 3) การ
นาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน 4) การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5) การนาผลการประเมินมาปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู เกือบทั้งหมดมีสภาพเป็นจุดอ่อน
การวิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายนอก ในภาพรวม พบว่ า สภาพแวดล้ อมด้ านการเมื อง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่เอื้อต่อกิจกรรมการบริหารด้านการวางแผน และเป็นภาวะ
คุกคามต่อกิจกรรมการบริหารด้านการประเมินผล
5.1.3 ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการบริหารเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และ
คณะศึกษาศาสตร์ ผู้วิจัยได้พัฒนายุทธศาสตร์หลัก จานวน 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. เพิ่มพลังการบริหารจากเทคโนโลยีสารสนเทศและแรงสนับสนุนในการบริหารเพื่อ
เสริ มสร้ างทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัว เลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศของนิสิ ต
นักศึกษา
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2. ผนึกกาลังครู โรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา
3. ยกระดับ การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ที่เ กี่ย วข้อ งในการบริ ห ารเพื่อ เสริม สร้ างทัก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษา
4. รวมพลังสร้างความคิดเพื่อสร้างสรรค์การบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะทางปัญญาของ
นิสิตนักศึกษา
5. ระดมพันธมิตรสนับสนุนการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต
นักศึกษา
6. ปรับกระบวนทัศน์การบริหารเพื่อเสริมสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษา
7. เพิ่มศักยภาพการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
โดยมียุทธศาสตร์รองจานวน 14 ยุทธศาสตร์ และวิธีดาเนินการ 84 วิธี (รายละเอียดใน
บทที่ 4)
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.2.1 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
จากผลการวิจั ย ที่พบว่ า สภาพปัจจุบั นของการบริ ห ารทุก ประเด็ นมีค่าเฉลี่ ยของระดั บ
การปฏิบัติจริงอยู่ในระดับ มาก และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุ ด ชี้ให้เห็นว่าผู้บริ หารของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มีการปฏิบัติและให้
ความสาคัญกับการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาตามจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาใน 3 ด้านตามแนวคิดของ Bloom (1956) ในระดับใกล้เคียงกัน คือ การบริหารเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะด้านพุทธพิสัย (cognitive domain) ที่เกี่ยวกับความรู้ สติปัญญา อันได้แก่
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
ด้านจิตพิสัย (affective domain) ที่เกี่ยวกับความรู้สึก ทัศนคติ ค่านิยม อันได้แก่ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้า นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และด้านทักษะพิสัย (psychomotor domain) ที่เกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหว การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ อันได้แก่ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ รวมถึงมีการปฏิบัติและให้ความสาคัญ กับการบริหารหลักสูตรการ
เรียนการสอนและการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครูในระดับใกล้เคียงกัน
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5.2.2 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
เมื่อพิจ ารณาล าดับ ความส าคัญตามค่า ดัช นี ค วามต้องการจาเป็น (PNImodified) ของการ
บริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นรายด้าน จาแนกตามคุณลักษณะ ผลการวิจัยพบว่า
การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะด้านทักษะพิสัย (psychomotor domain) คือ ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการจัดการ
เรี ย นรู้ มี ล าดั บ ความส าคั ญตามความจาเป็นที่ ต้องพั ฒ นาสู งกว่ าการบริห ารด้า นอื่น ๆ ซึ่ง ทักษะ
เป็ น สิ่งจ าเป็ น ส าหรั บ ครู คณาจารย์ ดังแนวคิดของ Tanner (1980) ที่กล่าวว่า ทักษะหรือ
ความสามารถเชิงเทคนิค (technical proficiency) เป็นสิ่งสาคัญสาหรับครู ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า
สาเหตุที่การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะด้านทักษะพิสัย มีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาสูง
กว่าการบริหารด้านอื่นๆ เนื่องจากการบริหารที่จะเสริมสร้างทักษะของนิสิตนักศึกษานั้น จาเป็นต้องมี
ทรั พ ยากรสนั บ สนุ น อย่ า งเพี ย งพอทั้ ง ในด้ า นปริ ม าณและคุ ณ ภาพ ดั ง แนวคิ ด ของ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) ที่ได้กล่าวถึง ปัจจัยสู่ความสาเร็จ ในการพัฒนาทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การจัดการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ
เป็นลาดับขั้นตอนตามที่วางแผนไว้พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับและคาแนะนาในการปรับปรุงทักษะที่
จาเป็นทางด้านการคานวณอย่างง่ายๆ แก่นักศึกษา ซึ่งกลไกสาคัญที่จะทาให้การจัดการเรียนการสอน
เป็ น ไปตามแนวทางดั ง กล่ า วได้ ก็ คื อ คณะครุ ศ าสตร์ แ ละคณะศึ ก ษาศาสตร์ ต้ อ งมี ค ณาจารย์ ที่ มี
ความสามารถ รวมทั้งต้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ
อย่ า งเพี ย งพอ ซึ่ ง ทรั พ ยากรตามที่ ก ล่ า วมานั้ น คณะครุ ศ าสตร์ แ ละคณะศึ ก ษาศาสตร์ ข อง
สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งอาจขาดแคลนคณาจารย์ หรืออาจได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีคุณภาพไม่เพียงพอ และในส่วนของการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
กระทรวงศึกษาธิการ (2554) ได้ให้แนวคิดเรื่องกลยุทธ์การสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
อั น ประกอบด้ ว ย การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ก่ อ นปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา และการ
ปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา ดังนั้นคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์จึงจาเป็นต้องได้รับ
ความร่วมมืออย่างดีจากโรงเรียนที่นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการสอน ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นปัจจัย
ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
เมื่อพิจารณาตามกระบวนการบริหาร จากผลการวิจัยที่พบว่า โดยภาพรวม การวางแผนมี
สภาพเป็นจุดแข็ง ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า การวางแผนเป็นกระบวนการบริหารที่มาจากความคิด และการ
ตัดสินใจล่วงหน้าของผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารสามารถควบคุมให้เป็นไปในทิศทางที่ตนต้องการได้ง่ายกว่า
การบริหารในขั้นตอนอื่นๆ ดังแนวคิดของ Kast and Rosenzweig (1970) ที่กล่าวว่า การวางแผน
คือ กระบวนการในการพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทาอะไร อย่างไร มีวัตถุประสงค์ โครงการและ
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วิธีปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ แนวคิดของ Koontz and O’Donnell (1968) ที่ให้
ความหมายของการวางแผนว่า การวางแผนคือ การตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทาอะไร อย่างไร เมื่อใด
และใครเป็นผู้ดาเนินการ โดยการวางแผนเป็นช่องทางที่จะนาไปสู่วัตถุประสงค์ที่ต้องการในอนาคต
แนวคิดของเสนาะ ติเยาว์ (2546) ที่กล่าวว่า การวางแผนเป็นการตัดสินใจในปัจจุบันที่จะเลือกวิธีการ
กระทาเพื่อให้ได้ผลตามต้องการในอนาคต ส่วนปัจจัยที่จะทาให้ได้ตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ อันอาจเกิดขึ้นในอนาคต ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด
(รายละเอียดตามภาคผนวก ข) ซึ่งผู้บริหารและคณาจารย์ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลว่า ในการ
บริหารหลักสูตรการเรียนการสอน มีการกาหนดปรัชญา ปณิธาน ตัวบ่งชี้ แผนการปฏิบัติงาน เพื่อ
เสริ มสร้ างคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ของนิสิ ตนักศึกษาอย่างชัดเจน มีแผนงานที่ชัดเจนในการจัด
กิจกรรมเสริมความเป็นครู ซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นจุดแข็งในการบริหาร
ในด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ จากผลการวิจัยที่พบว่า การบริหารด้านการนาแผนสู่การ
ปฏิบัติ มีสภาพที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนในปริมาณใกล้เคียงกัน ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า การนาแผนสู่การ
ปฏิบัติจะต้องอาศัย ความสามารถของผู้ บริหารในการสร้าง ปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการ
ทางานซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งผู้บริหารสามารถควบคุมให้เป็นไปในทิศทาง
ที่ ต นต้ อ งการได้ ย ากกว่ า การวางแผน ดั ง แนวคิ ด ของยุ ท ธนา พรหมณี (2547) ที่ ก ล่ า วว่ า การ
ดาเนินงานจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้มี การปรับเปลี่ยนแนวคิด
ค่านิย ม เป้ าหมาย รวมถึงวิธีและกระบวนการทางาน การนาแผนไปสู่ การปฏิบัติจะต้องทาให้
หน่วยงานยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงงานนั้น และพร้อมที่นาแนวทางนั้นไปดาเนินการได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และวิธีการปฏิบัติงานของตน ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการระดมกาลัง
แสวงหาการสนับสนุน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด ซึ่งผู้บริหาร
และคณาจารย์ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ว่า การมีผู้บริหารและคณาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถ ให้ความสาคัญกับงาน ให้ความร่วมมือ เป็นการสร้างจุดแข็งในการบริหาร ในขณะที่
ข้อจากัดเรื่องงบประมาณเป็นจุดอ่อนที่มีความถี่สูงที่สุด นอกจากนี้ยังมีจุดอ่อนในเรื่องของภาระงาน
ของคณาจารย์และจานวนนิสิตนักศึกษาที่มีมากเกินจะดูแลได้อย่างทั่วถึง
ในด้านการประเมินผล การวิจัยพบว่า โดยภาพรวม การประเมินผลเกือบทั้งหมดมีสภาพ
เป็นจุดอ่อน ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า การประเมินผลเป็นขั้นตอนที่มีความยากมากที่สุด เนื่องจาก การ
ประเมินผลต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องและต่อเนื่องกับขั้นตอนของการวางแผน และการนาแผนสู่
การปฏิบัติ ซึ่งผู้ประเมินจาเป็นต้องมีความรู้ในการประเมินผล และยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประเมินผลนั้นสามารถสะท้อนผลที่เกิดจากการวางแผนและการนาแผนสู่
การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องชัดเจน ดังแนวคิดของ Merwin (1992) ที่กล่าวว่า เมื่อทาการประเมินผล ผู้
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ประเมิน จะต้องรู้ว่า กาลังประเมินในจุดที่ถูกต้องหรือไม่ ? ข้อมูลที่แท้จริงคืออะไร? และใครเป็นผู้
ตีความข้อมูลเหล่านั้น? และข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) ที่กล่าวไว้
ว่า การประเมินเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่จะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง การประเมิน
เป็นงานที่ทุกคนต้องทาด้วยความเต็มใจและอยากทา ต้องทาให้ถูกต้องตามหลักวิธีการ ผู้ทาต้องมี
ความรู้ในการประเมิน และการประเมินเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันทาให้สาเร็จ
5.2.3 ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
โดยผู้วิจัยได้อภิปรายใน 4 ประเด็นดังต่อไปนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและ
บุคคลที่ไม่ใช่ผู้บริหารและคณาจารย์ รวมถึงบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการบริหาร รวมถึงส่งเสริมให้
มีการแสวงหาการสนับสนุนทั้งในด้านข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากบุคคลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งจากภายในคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์และภายนอกเพื่อให้การบริหารเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาเกิดประสิทธิผลสูงสุด ได้แก่
ยุทธศาสตร์หลักที่ 3: ยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษา
ยุทธศาสตร์หลักที่ 4: รวมพลังสร้างความคิดเพื่อสร้างสรรค์การบริหารเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะทางปัญญาของนิสิตนักศึกษา
ยุทธศาสตร์หลักที่ 5: ระดมพันธมิตรสนับสนุนการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ของนิสิตนักศึกษา
ยุทธศาสตร์หลักที่ 7: เพิ่มศักยภาพการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
นักศึกษา
ซึ่งภาพรวมของวิธีดาเนินการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ดังกล่าว มุ่งเน้นการเปิด
โอกาสให้นิสิตนักศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์
และคณะศึก ษาศาสตร์ มีส่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร ซึ่งจะมีความแตกต่า งจากแนวคิ ดการบริห ารใน
แนวทางเดิมที่การบริหารจะมุ่งเน้นไปที่ผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะฯ เป็นหลัก ดังข้อมูลจาก
แบบสอบถามปลายเปิดที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์
และคณะศึกษาศาสตร์ในส่วนของจุดแข็งและจุดอ่อน ข้อมูลที่ได้คือการบริหารจะมีสภาพเป็นจุดแข็ง
หรือจุดอ่อนนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหารและคณาจารย์เป็นหลัก (รายละเอียดตามภาคผนวก ข) ยุทธศาสตร์
ที่พัฒ นาขึ้น ในครั้ งนี้ จึ งมุ่งเน้ น ให้ ผู้ บริห ารของคณะครุศ าสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ แสวงหาการ
สนับสนุนทั้งในด้านข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจาก
ภายในคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์และภายนอกในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต
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นักศึกษา ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีความสอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วนร่วมในการ
บริหาร ดังที่ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2537) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม เป็นการที่บุคคล หรือคณะ
บุคคลเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุน ทาประโยชน์ในเรื่ องต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ อาจเป็นการมีส่วน
ร่วมทั้งในกระบวนการตัดสินใจ หรือกระบวนการบริหาร ประสิทธิผลขององค์การขึ้นอยู่กับการรวม
พลังของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์การนั้นในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย วิธีการหนึ่งในการรวม
พลั งทางความคิ ด สติ ปั ญ ญา และการกระท านั้ น คือ การให้ มี ส่ ว นร่ว ม สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ดของ
Cotton (อ้างถึงใน รัตติกร ผรณสุวรรณ, 2552) ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการของความ
ร่วมมือเพื่อที่จะนาความสามารถที่บุคคลมีอยู่มาใช้ ซึ่งจะทาให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะนาองค์กรไปสู่
ความสาเร็จ การมีส่วนร่วมอาจเกิดจากการที่บุคคลได้มีการทากิจกรรมร่วมกัน แนวคิดของ United
Nations (1981) (อ้างถึงใน รัตติกร ผรณสุวรรณ, 2552) ที่ให้ความหมายของการมีส่วนร่ว ม
(participation) ว่าหมายถึงการสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชนและสมาชิกในสังคมสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือ และเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการดาเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมทั้งมี
ส่วนได้รับผลประโยชน์จากผลของการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน (รัตติกร ผรณสุวรรณ, 2552)
2. ยุทธศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นในการวิจัยครั้งนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ง ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารโดยอาศัยโอกาสด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการบริหาร ได้แก่
ยุทธศาสตร์หลักที่ 1: เพิ่มพลังการบริหารจากเทคโนโลยีสารสนเทศและแรงสนับสนุนใน
การบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนิสิตนักศึกษา ซึ่งยุทธศาสตร์หลักดังกล่าวเป็นการกาหนดแนวทางการบริหารให้ผู้บริหารของ
คณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารหลักสูตร
การเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงประสิทธิผลในการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของ
สมร ดีพัฒนกุล (2553) ที่กล่าวว่า จากกระแสโลกาภิวัตน์ อันมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวจักร
สาคัญที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างมากมายและรวดเร็ว ทาให้ได้มีการรับรู้สิ่งใหม่ๆ
สามารถรับรู้และส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ทาให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
และการนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการศึกษา เป็นการนาเทคโนโลยีการเรียนรู้มาช่วยปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาไทย
3. ยุทธศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นในการวิจัยครั้งนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น ให้นิสิตนักศึกษาได้นา
ความรู้ทางทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ ได้แก่
ยุทธศาสตร์หลักที่ 2: ผนึกกาลังครู โรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา ซึ่งยุทธศาสตร์หลักดังกล่าวเป็น การ
กาหนดแนวทางการบริหารให้ผู้ บริหารของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มุ่งเน้นการสร้าง
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ความสัมพันธ์กับครูและโรงเรียนเพื่อวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนและจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้ นิ สิ ต นั กศึก ษาได้ ความรู้ และประสบการณ์จ ากผู้ ป ฏิบัติง านจริ ง สอดคล้ องกับ แนวคิ ดของ
Ramsey (cited in Sinlarat, 2003) กล่าวว่าสิ่งที่จาเป็นสาหรับการครุศึกษาได้แก่ การสร้างความ
ใกล้ชิดกับผู้ประกอบวิชาชีพที่มีประสบการณ์ และการสร้างความตระหนักถึงความซับซ้อนของงาน
ของครู (Sinlarat, 2003) และสอดคล้ องกั บ แนวทางการจั ดกระบวนการเรียนรู้ ที่ระบุใ น
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 24
ข้อ (1) ที่กล่าวว่า “จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น
ทาเป็น…” (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)
4. ยุทธศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นในการวิจัยครั้งนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางความคิดเพื่อสร้างสรรค์การเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ และตอบสนองนโยบายการศึกษาของรัฐ
ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ได้แก่
ยุทธศาสตร์หลักที่ 6: ปรับกระบวนทัศน์การบริหารเพื่อเสริมสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษา ซึ่ง
ยุทธศาสตร์หลักดังกล่าวเป็นการกาหนดแนวทางการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนให้ผู้บริหาร
ของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มุ่งเน้นการบริหารเพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มิใช่เพียงแต่ในห้องเรียน สอดคล้องกับ
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ร ะบุในพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 22 ที่กล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองได้ และถื อ ว่ า ผู้ เ รี ย นมี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด
กระบวนการจั ดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ”
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545) และสอดคล้องกับแนวคิดของเนาวรัตน์ ลิขิต
วัฒ นเศรษฐ์ (2544) ที่กล่ าวว่า ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนกระบวนทัศน์ใหม่ (New
Paradigm) ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ (Learner Center) นั้น การจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทา
ให้ผู้เรียนบรรลุผลทางการเรียนซึ่งจะมีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในรูปแบบเดิม (Traditional) ที่
ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจากครูในชั้นเรียน

201
5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัย
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
5.3.1.1 ส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรกาหนดนโยบายให้ คณะ
ครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดเร่งพัฒนาการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
ทัก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิง ตั ว เลข การสื่ อสาร และการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศของนิ สิ ต นั กศึ ก ษา
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านดังกล่าวมีความ
ต้องการจาเป็นที่ต้องพัฒนาสูงที่สุด
5.3.1.2 สถาบั นอุ ดมศึก ษาควรให้ ค วามส าคัญ และเพิ่มการสนับ สนุนแก่คณะ
ครุ ศ าสตร์ แ ละคณะศึ ก ษาศาสตร์ ใ นการบริ ห ารเพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษา อาทิ การเพิ่มการสนับสนุนการพัฒนา
คณาจารย์ ด้า นการเรี ย นการสอนเพื่อ เสริมสร้างทั กษะดั งกล่ าวของนิ สิ ตนัก ศึกษา การสนับสนุ น
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าการบริหารเพื่อเสริมสร้ างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านดังกล่าวมีความต้องการจาเป็นที่ต้องพัฒนาสูงที่สุด
5.3.1.3 ผู้บริหารของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ควรให้ความสาคัญต่อ
การพัฒนาคณาจารย์ในด้านการสอนเพื่อเสริมสร้างการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษา เนื่องจากการวิจัยพบว่าการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ด้านดังกล่าวมีความต้องการจาเป็นที่ต้องพัฒนาสูง ที่สุด และต้องเพิ่มการกากับติดตาม
การประเมินผลทั้งในส่วนของการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนและการบริหารกิจกรรมเสริม
ความเป็นครู เนื่องจากการวิจัยพบว่ากระบวนการบริหารในส่วนของการประเมินผลมี ความต้องการ
จาเป็ น ที่ต้องพัฒ นาสูง ที่สุ ดในกระบวนการบริห าร และโดยภาพรวมการประเมินผลมีส ภาพเป็น
จุดอ่อน
5.3.1.4 คณาจารย์ผู้สอนของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ควรพัฒนาการ
สอนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเสริ มสร้างการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศแก่นิ สิ ตนั กศึกษา เนื่ องจากการวิจัย พบว่าการบริห ารเพื่อเสริมสร้างคุณลั กษณะที่พึ ง
ประสงค์ด้ านดัง กล่ าวมีค วามต้ องการจ าเป็น ที่ต้อ งพั ฒ นาสู ง ที่ สุ ด และต้ องให้ ความส าคัญ ต่อ การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเนื่องจากการวิจัย พบว่ากระบวนการบริหารในส่วนของการ
ประเมินผลมีความต้องการจาเป็นที่ต้องพัฒนาสูงที่สุดในกระบวนการบริหาร และโดยภาพรวมการ
ประเมินผลมีสภาพเป็นจุดอ่อน
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5.3.2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
5.3.2.1 ควรมีการศึกษาการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนิสิต
นักศึกษาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบบเจาะลึก
เนื่ องจากการวิจั ย พบว่ าการบริ ห ารเพื่ อเสริ มสร้า งคุณลั กษณะที่พึง ประสงค์ด้า นดังกล่ าวมี ความ
ต้องการจาเป็นที่ต้องพัฒนาสูงที่สุด
5.3.2.2 ควรมีการสัมภาษณ์ผู้บริหารและคณาจารย์ผู้สอนของคณะครุศาสตร์และ
คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลการบริหารและสภาพแวดล้อมภายนอกในประเด็นที่ส่งผลต่อ การ
บริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนิสิตนักศึกษาแต่ละด้าน และนาข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์มาใช้ในการสร้างข้อคาถามในแบบสอบถามร่วมกับข้อมูลจากเอกสาร เพื่อให้ได้ข้อคาถามที่
สอดคล้องกับสภาพจริงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภาพรวมและสร้างข้อคาถามในแบบสอบถามโดยใช้ข้อมูล
จากเอกสารเท่านั้น
5.3.2.3 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ต่างกลุ่มกัน อาทิ พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในกากับของรัฐ, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์การบริหารที่เหมาะสมที่สุดสาหรับนิสิตนักศึกษาของคณะครุศาสตร์และคณะ
ศึกษาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนายุทธศาสตร์การ
บริ ห ารเพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ของ
คณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ในภาพรวม ไม่มีการแยกเป็นยุทธศาสตร์สาหรับ คณะครุศาสตร์
และคณะศึกษาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม
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แบบสอบถาม
ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุ
ศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
MANAGEMENT STRATEGIES FOR ENHANCING THE DESIRABLE CHARACTERISTICS OF BACHELOR’S
DEGREE STUDENTS OF THE FACULTY OF EDUCATION
---------------------------------------------------------------คาชี้แจง แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และตณะศึกษาศาสตร์
ตอนที่ 3
ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ
โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะทีพ่ ึง
ประสงค์ของนิสติ และนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ต่อไป
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามนี้จากท่านเป็นอย่างดี และขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
นางสาว วัสสิกา รุมาคม
นิสิตปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้วิจัย
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ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงใน ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ

( )

ชาย

( )

2. อายุ

( ) น้อยกว่า 30 ปี
( ) 50-59 ปี

หญิง

( ) 30-39 ปี ( ) 40-49 ปี
( ) มากกว่า 59 ปี

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด ( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก ( ) อื่นๆ____________________(โปรดระบุ)
4. ตาแหน่งทางวิชาการในปัจจุบนั
( ) อาจารย์ ( ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์

( ) รองศาสตราจารย์

( ) ศาสตราจารย์

5. ตาแหน่งงานในปัจจุบัน
(หากท่านดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหารมากกว่า 1 ตาแหน่ง กรุณาเลือกตาแหน่งสูงสุดเพียง
ตาแหน่งเดียว)
( ) คณบดีคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
( ) รองคณบดีฝ่ายวิชาการหรือรองคณบดีผรู้ ับผิดชอบด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
( ) หัวหน้าภาควิชาหรือตาแหน่งเทียบเท่า_________________________(โปรดระบุภาควิชา)
( ) หัวหน้าสาขา/ ประธานสาขาหรือตาแหน่งเทียบเท่า_________________(โปรดระบุสาขาวิชา)
( ) อาจารย์ประจา
6. อายุการทางานในตาแหน่งงานจนถึงปัจจุบัน
( ) น้อยกว่า 5 ปี
( ) 5-9 ปี ( ) 10-14 ปี

( ) 15-19 ปี

( ) มากกว่า 19 ปี
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร
การวางแผน (Planning)
การวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมความเป็นครูเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ของคณะครุศาสตร์และคณศึกษาศาสตร์
โปรดทาเครื่องหมายในช่องคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ลาดับ

1.
1.1

1.1.2

มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างการ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน, ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความเข้าใจผู้อนื่ เข้าใจ
โลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่
ดี
มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินิจทาง
ค่านิยม ความรู้สึกของผูอ้ ื่น และประโยชน์ของสังคม

การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
1.2.1

1.2.2

1.3

ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ที่พึงประสงค์
0 1 2 3 4 5

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
1.1.1

1.2

รายการประเมิน

ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
0 1 2 3 4 5

มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู, คุณธรรมทีเ่ สริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม, ความเข้าใจผู้อนื่ เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ,
ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการ
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินจิ ทางค่านิยม
ความรู้สกึ ของผู้อนื่ และประโยชน์ของสังคม

การกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
1.3.1

1.3.2

มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู, คุณธรรมทีเ่ สริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม, ความเข้าใจผู้อนื่ เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ,
ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความสามารถใน
การจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินจิ ทางค่านิยม
ความรู้สกึ ของผู้อนื่ และประโยชน์ของสังคม
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ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
ลาดับ
รายการประเมิน
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
1.4
การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.4.1 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน, ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความเข้าใจผู้อนื่ เข้าใจ
โลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างทีด่ ี
1.4.2 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านความสามารถในการจัดการและคิดแก้ปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินิจ
ทางค่านิยม ความรู้สกึ ของผูอ้ ื่น และประโยชน์ของสังคม
1.5
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม (ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 1.1 - 1.4)
1.5.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมที่
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญทางจริยธรรม,
ความเข้าใจผู้อนื่ เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ
และการเป็นแบบอย่างทีด่ ี
1.5.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการและ
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สกึ ของผูอ้ ื่น และ
ประโยชน์ของสังคม
1.6
การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
1.6.1 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมทีเ่ สริมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความ
เข้าใจผูอ้ ื่น เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ และการ
เป็นแบบอย่างทีด่ ี
1.6.2 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความสามารถในการจัดการและคิดแก้ปัญหา
ทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม ความรู้สกึ ของผูอ้ ื่น และประโยชน์ของสังคม
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ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
ลาดับ
รายการประเมิน
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
1.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู, คุณธรรมทีเ่ สริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม, ความเข้าใจผู้อนื่ เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ,
ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
1.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการ
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สกึ ของผูอ้ นื่
และประโยชน์ของสังคม
ด้านความรู้
การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ เป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
2.1.1 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรอบ
รู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาทีจ่ ะสอนอย่าง
กว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.1.2 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่าง
บูรณาการ ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลก
แห่งความเป็นจริง
2.1.3 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความ
เข้าใจความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่าง
ลึกซึ้ง และความตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.1.4 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์
ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครู
การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างความรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี)
2.2.1 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความรอบรู้ในด้านความรู้
ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและ
เป็นระบบ
2.2.2 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความตระหนักรู้หลักการ
และทฤษฎีในองค์ความรู้ทเี่ กี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้ง
บูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็น
จริง
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ลาดับ
2.2.3

2.3

2.4

รายการประเมิน

ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความเข้าใจความก้าวหน้า
ของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง และความ
ตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.2.4 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความรู้
2.3.1 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความรอบรู้ในด้าน
ความรูท้ ั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวาง
ลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.3.2 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความตระหนักรู้
หลักการและทฤษฎีในองค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ
ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความ
เป็นจริง
2.3.3 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความเข้าใจ
ความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง
และความตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.3.4 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้
2.4.1 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านความรอบรู้ในด้านความรู้ทวั่ ไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะ
สอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.4.2 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทัง้ บูรณาการข้ามศาสตร์ และ
บูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.4.3 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะ
สอนอย่างลึกซึ้ง และความตระหนักถึงความสาคัญของการ
วิจัย
2.4.4 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า
องค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครู

217
ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
ลาดับ
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2.5
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ (ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 2.1 - 2.4)
2.5.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ในด้านความรู้ทวั่ ไป
วิชาชีพครู และวิชาทีจ่ ะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็น
ระบบ
2.5.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้หลักการและ
ทฤษฎีในองค์ความรู้ทเี่ กี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.5.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจความก้าวหน้าของ
ความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง และความตระหนัก
ถึงความสาคัญของการวิจัย
2.5.4 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
2.6
การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรูเ้ ป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
2.6.1 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความรอบรู้ในด้านความรูท้ ั่วไป วิชาชีพครู
และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.6.2 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์
ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์
และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.6.3 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้ใน
สาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง และความตระหนักถึง
ความสาคัญของการวิจัย
2.6.4 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินค่าองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ใน
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู
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2.7

3.
3.1

3.2

ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
ลาดับ
รายการประเมิน
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างความรู้
2.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรอบรู้ในด้าน
ความรูท้ ั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวาง
ลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความตระหนักรู้
หลักการและทฤษฎีในองค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ
ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความ
เป็นจริง
2.7.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจ
ความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง
และความตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.7.4 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
ด้านทักษะทางปัญญา
การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาเป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
3.1.1 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย
3.1.2 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
คานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.1.3 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเป็น
ผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มี
วิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะทางปัญญาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
3.2.1 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการ
คิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูล
สารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
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ลาดับ
3.2.2

3.3

3.4

3.5

รายการประเมิน

ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.2.3 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความเป็นผู้นาทางปัญญา
ในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการ
คิดพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพ
อย่างมีนวัตกรรม
การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างทักษะทางปัญญา
3.3.1 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความสามารถใน
การคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูล
สารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.3.2 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้
ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจาก
การตัดสินใจ
3.3.3 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความเป็นผูน้ าทาง
ปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และ
ในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้ง
วิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะทางปัญญา
3.4.1 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ
และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย
3.4.2 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
คานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.4.3 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่าง
สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะทางปัญญา (ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 3.1 - 3.4)
3.5.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดค้นหา
ข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ
และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
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ลาดับ
3.5.2

3.6

3.7

รายการประเมิน

ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.5.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการ
คิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิด
พัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพ
อย่างมีนวัตกรรม
การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
3.6.1 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทา
ความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.6.2 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.6.3 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิดพัฒนางาน
อย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์ทาง
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทัง้ วิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างทักษะทางปัญญา
3.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการ
คิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูล
สารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้
ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจาก
การตัดสินใจ
3.7.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเป็นผูน้ าทาง
ปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และ
ในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้ง
วิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเป็นรายวิชาบังคับที่คณะ
ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
4.1.1 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความไว
ในการรับรู้ความรู้สกึ ความเข้าใจผู้อนื่ มุมมองเชิงบวก วุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.1.2 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเอา
ใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.1.3 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างภาวะผูน้ า
และผู้ตามที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้เรียนและความ
รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
4.2.1 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความไวในการรับรู้
ความรู้สกึ ความเข้าใจผู้อนื่ มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทาง
อารมณ์ และทางสังคม
4.2.2 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความเอาใจใส่ช่วยเหลือ
และเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์
4.2.3 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี
ความสัมพันธ์ทดี่ ีกับผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.3.1 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความไวในการรับรู้
ความรู้สกึ ความเข้าใจผู้อนื่ มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทาง
อารมณ์ และทางสังคม
4.3.2 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความเอาใจใส่
ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
ได้อย่างสร้างสรรค์
4.3.3 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างภาวะผู้นาและผู้
ตามที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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4.4
การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.4.1 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านความไวในการรับรู้ความรู้สึก ความเข้าใจผู้อื่น มุมมอง
เชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.4.2 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านความเอาใจใส่ชว่ ยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ม
และระหว่างกลุม่ ได้อย่างสร้างสรรค์
4.4.3 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านภาวะผูน้ าและผู้ตามที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดีกับผูเ้ รียนและ
ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.5
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 4.1 - 4.4)
4.5.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความไวในการรับรู้ความรู้สกึ
ความเข้าใจผู้อนื่ มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และ
ทางสังคม
4.5.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเอาใจใส่ชว่ ยเหลือและเอือ้
ต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.5.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี
ความสัมพันธ์ทดี่ ีกับผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.6
การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเป็น
โครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
4.6.1 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความไวในการรับรู้ความรู้สกึ ความเข้าใจผู้อนื่
มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.6.2 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการ
แก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.6.3 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดกี ับ
ผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
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สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความไวในการรับรู้
ความรู้สกึ ความเข้าใจผู้อนื่ มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทาง
อารมณ์ และทางสังคม
4.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเอาใจใส่
ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
ได้อย่างสร้างสรรค์
4.7.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างภาวะผู้นาและผู้
ตามที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
รายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
5.1.1 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความไว
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารทั้งทีเ่ ป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.1.2 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปล
ความหมาย และเลือกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.1.3 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการสือ่ สารทั้งการพูด การเขียน และการ
นาเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่
แตกต่างกัน
การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่
คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
5.2.1 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความไวในการวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษา
พูดและภาษาเขียน
5.2.2 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการใช้
ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
สม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.2.3 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการ
สื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการนาเสนอด้วยรูปแบบที่
เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่แตกต่างกัน
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5.3
การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความไวในการ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.3.2 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความสามารถใน
การใช้ดุลยพินจิ ทีด่ ีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
สม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.3.3 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความสามารถใน
การสือ่ สารทั้งการพูด การเขียน และการนาเสนอด้วยรูปแบบ
ที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุม่ ทีแ่ ตกต่างกัน
5.4
การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.4.1 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านความไวในการวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารทั้งทีเ่ ป็นตัวเลขเชิง
สถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.4.2 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านความสามารถในการใช้ดุลยพินจิ ทีด่ ีในการประมวลผล
แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
5.4.3 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านความสามารถในการสือ่ สารทั้งการพูด การเขียน และ
การนาเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุม่ ที่
แตกต่างกัน
5.5
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5.1 - 5.4)
5.5.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความไวในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารทั้งทีเ่ ป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด
และภาษาเขียน
5.5.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ดุลยพินิจ
ที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ขอ้ มูล
สารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
5.5.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารทั้ง
การพูด การเขียน และการนาเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
สาหรับบุคคลและกลุม่ ทีแ่ ตกต่างกัน
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5.6

5.7

6.
6.1

ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
ลาดับ
รายการประเมิน
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
5.6.1 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็น
ตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.6.2 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความสามารถในการใช้ดุลยพินิจทีด่ ีในการ
ประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.6.3 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความสามารถในการสือ่ สารทัง้ การพูด การ
เขียน และการนาเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคล
และกลุม่ ทีแ่ ตกต่างกัน
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความไวในการ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการ
ใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
สม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.7.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการ
สื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการนาเสนอด้วยรูปแบบที่
เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่แตกต่างกัน
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้เป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
6.1.1 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ
(Formal) กึ่งทางการ(Non-formal) และไม่เป็นทางการ
(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.1.2 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ, มีความสามารถปานกลาง และมีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม
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ลาดับ
6.1.3

6.2

6.3

6.4

รายการประเมิน

ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่าง
บูรณาการ
การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
6.2.1 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความเชีย่ วชาญในการ
จัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึ่งทางการ
(Non-formal) และไม่เป็นทางการ(Informal) อย่าง
สร้างสรรค์
6.2.2 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความเชีย่ วชาญในการ
จัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ, มี
ความสามารถปานกลาง และมีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม
6.2.3 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความเชีย่ วชาญในการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
6.3.1 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึ่ง
ทางการ(Non-formal) และไม่เป็นทางการ(Informal) อย่าง
สร้างสรรค์
6.3.2 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ, มี
ความสามารถปานกลาง และมีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม
6.3.3 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกทีจ่ ะสอนอย่างบูรณาการ
การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.4.1 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ(Formal) กึ่งทางการ(Non-formal) และไม่เป็น
ทางการ(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.4.2 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ, มีความสามารถปานกลาง และมีความ
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.4.3 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอน
อย่างบูรณาการ
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ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
ลาดับ
รายการประเมิน
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
6.5
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการจัดการเรียนรู้(ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 6.1 - 6.4)
6.5.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึง่ ทางการ(Nonformal) และไม่เป็นทางการ(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.5.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรูส้ าหรับผู้เรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษ, มีความสามารถ
ปานกลาง และมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.5.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาเอกทีจ่ ะสอนอย่างบูรณาการ
6.6
การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอด
หลักสูตร
6.6.1 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบ
ที่เป็นทางการ(Formal) กึ่งทางการ(Non-formal) และไม่
เป็นทางการ(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.6.2 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูส้ าหรับ
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ, มีความสามารถปานกลาง
และมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.6.3 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอก
ที่จะสอนอย่างบูรณาการ
6.7
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
6.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึ่ง
ทางการ(Non-formal) และไม่เป็นทางการ(Informal) อย่าง
สร้างสรรค์
6.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ, มี
ความสามารถปานกลาง และมีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม
6.7.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกทีจ่ ะสอนอย่างบูรณาการ
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ลาดับ
7.

7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

7.6

7.7

รายการประเมิน

ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

ด้านคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาทีน่ อกเหนือไปจากคุณลักษณะทั้ง 6 ด้านที่กล่าวมาที่ท่านพยายามพัฒนาให้มขี ึ้นในตัวของ
นักศึกษาของคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ ได้แก่
1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาเป็นรายวิชาบังคับที่คณะ
ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี (หลักสูตร 5ปี)
มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของ
นิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร
5ปี)
มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษ
ของนิสติ นักศึกษา
มีการกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสม
สาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
นักศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีเอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่
เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา(ตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 7.1 - 7.4)
มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาเป็น
โครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
นักศึกษา
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การนาแผนสู่การปฏิบัติ (Implementation)
การดาเนินการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
ลาดับ
1.
1.1

1.2

1.3

รายการประเมิน

ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)
1.1.1 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู, คุณธรรมทีเ่ สริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม, ความเข้าใจผู้อนื่ เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ,
ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
1.1.2 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการ
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สกึ ของผูอ้ นื่
และประโยชน์ของสังคม
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
1.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่
เสริมสร้างการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนา
ที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความเข้าใจผูอ้ ื่น
เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็น
แบบอย่างที่ดี
1.2.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่
เสริมสร้างความสามารถในการจัดการและคิดแก้ปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินิจ
ทางค่านิยม ความรู้สกึ ของผูอ้ ื่น และประโยชน์ของสังคม
การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
1.3.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนา
ที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความเข้าใจผูอ้ ื่น
เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็น
แบบอย่างที่ดี
1.3.2 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความสามารถในการจัดการและคิดแก้ปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินิจ
ทางค่านิยม ความรู้สกึ ของผูอ้ ื่น และประโยชน์ของสังคม
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1.4

2.
2.1

2.2

ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
ลาดับ
รายการประเมิน
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
1.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู, คุณธรรมทีเ่ สริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม, ความเข้าใจผู้อนื่ เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ,
ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
1.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการ
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สกึ ของผูอ้ นื่
และประโยชน์ของสังคม
ด้านความรู้
การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร5ปี)
2.1.1 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความรอบรู้ในด้าน
ความรูท้ ั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวาง
ลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.1.2 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความตระหนักรู้หลักการ
และทฤษฎีในองค์ความรู้ทเี่ กี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้ง
บูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็น
จริง
2.1.3 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความเข้าใจ
ความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง
และความตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.1.4 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความรู้
2.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่
เสริมสร้างความรอบรู้ในด้านความรู้ทวั่ ไป วิชาชีพครู และ
วิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.2.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่
เสริมสร้างความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และ
บูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.2.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่
เสริมสร้างความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่
จะสอนอย่างลึกซึ้ง และความตระหนักถึงความสาคัญของ
การวิจัย
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ลาดับ
2.2.4

2.3

2.4

รายการประเมิน

ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่
เสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินค่าองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ใน
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู
การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรูเ้ ป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
2.3.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความรอบรู้ในด้านความรู้ทวั่ ไป วิชาชีพครู และ
วิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.3.2 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และ
บูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.3.3 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่
จะสอนอย่างลึกซึ้ง และความตระหนักถึงความสาคัญของ
การวิจัย
2.3.4 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินค่าองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ใน
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความรู้
2.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรอบรู้ในด้าน
ความรูท้ ั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวาง
ลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความตระหนักรู้
หลักการและทฤษฎีในองค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ
ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความ
เป็นจริง
2.4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจ
ความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง
และความตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.4.4 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
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ลาดับ
3.
3.1

3.2

3.3

รายการประเมิน

ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

ด้านทักษะทางปัญญา
การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะทางปัญญาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)
3.1.1 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการ
คิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูล
สารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.1.2 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.1.3 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความเป็นผู้นาทาง
ปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และ
ในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้ง
วิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างทักษะทางปัญญา
3.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่
เสริมสร้างความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความ
เข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.2.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่
เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.2.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่
เสริมสร้างความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิดพัฒนางาน
อย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์ทาง
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทัง้ วิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
3.3.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความ
เข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.3.2 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.3.3 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิดพัฒนางาน
อย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์ทาง
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทัง้ วิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
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3.4

4.
4.1

4.2

ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
ลาดับ
รายการประเมิน
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างทักษะทางปัญญา
3.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการ
คิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูล
สารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้
ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจาก
การตัดสินใจ
3.4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเป็นผูน้ าทาง
ปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และ
ในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้ง
วิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)
4.1.1 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความไวในการรับรู้
ความรู้สกึ ความเข้าใจผู้อนื่ มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทาง
อารมณ์ และทางสังคม
4.1.2 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความเอาใจใส่ช่วยเหลือ
และเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์
4.1.3 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างภาวะผูน้ าและผูต้ ามทีด่ ี
ความสัมพันธ์ทดี่ ีกับผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่
เสริมสร้างความไวในการรับรู้ความรู้สึก ความเข้าใจผูอ้ ื่น
มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.2.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่
เสริมสร้างความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอือ้ ต่อการแก้ปัญหา
ในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.2.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่
เสริมสร้างภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี ความสัมพันธ์ทดี่ ีกับผู้เรียน
และความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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4.3

4.4

5.
5.1

ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
ลาดับ
รายการประเมิน
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเป็น
โครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
4.3.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความไวในการรับรู้ความรู้สึก ความเข้าใจผูอ้ ื่น
มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.3.2 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอือ้ ต่อการแก้ปัญหา
ในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.3.3 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี ความสัมพันธ์ทดี่ ีกับผู้เรียน
และความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความไวในการรับรู้
ความรู้สกึ ความเข้าใจผู้อนื่ มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทาง
อารมณ์ และทางสังคม
4.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเอาใจใส่
ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
ได้อย่างสร้างสรรค์
4.4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างภาวะผู้นาและผู้
ตามที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่
คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)
5.1.1 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความไวในการวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษา
พูดและภาษาเขียน
5.1.2 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการใช้
ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
สม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.1.3 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการ
สื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการนาเสนอด้วยรูปแบบที่
เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่แตกต่างกัน
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ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
ลาดับ
รายการประเมิน
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
5.2
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่
เสริมสร้างความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทัง้ ที่เป็น
ตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.2.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
ประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.2.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่
เสริมสร้างความสามารถในการสือ่ สารทั้งการพูด การเขียน
และการนาเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและ
กลุ่มที่แตกต่างกัน
5.3
การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
5.3.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็น
ตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.3.2 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
ประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.3.3 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความสามารถในการสือ่ สารทั้งการพูด การเขียน
และการนาเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและ
กลุ่มที่แตกต่างกัน
5.4
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความไวในการ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการ
ใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
สม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการ
สื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการนาเสนอด้วยรูปแบบที่
เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่แตกต่างกัน
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ลาดับ
6.
6.1

6.2

6.3

รายการประเมิน

ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)
6.1.1 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึ่งทางการ
(Non-formal) และไม่เป็นทางการ(Informal) อย่าง
สร้างสรรค์
6.1.2 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ, มี
ความสามารถปานกลาง และมีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม
6.1.3 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างทักษะการจัดการ
เรียนรู้
6.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่
เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่
เป็นทางการ(Formal) กึ่งทางการ(Non-formal) และไม่เป็น
ทางการ(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.2.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่
เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผูเ้ รียน
ที่มีความสามารถพิเศษ, มีความสามารถปานกลาง และมี
ความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.2.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่
เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะ
สอนอย่างบูรณาการ
การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
6.3.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่
เป็นทางการ(Formal) กึ่งทางการ(Non-formal) และไม่เป็น
ทางการ(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.3.2 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผูเ้ รียน
ที่มีความสามารถพิเศษ, มีความสามารถปานกลาง และมี
ความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.3.3 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะ
สอนอย่างบูรณาการ
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6.4

7.
7.1

7.2

7.3

7.4

ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
ลาดับ
รายการประเมิน
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
6.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึ่ง
ทางการ(Non-formal) และไม่เป็นทางการ(Informal) อย่าง
สร้างสรรค์
6.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ, มี
ความสามารถปานกลาง และมีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม
6.4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกทีจ่ ะสอนอย่างบูรณาการ
ด้านคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของ
นิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร
5ปี)
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีเอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาเป็นโครงการ/
กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู
ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
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การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมความเป็นครูเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
ลาดับ
1.
1.1

1.2

1.3

รายการประเมิน

ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
1.1.1 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้าง
การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน, ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความเข้าใจผู้อนื่ เข้าใจ
โลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างทีด่ ี
1.1.2 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้าง
ความสามารถในการจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม
ความรู้สกึ ของผู้อนื่ และประโยชน์ของสังคม
การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุ
ศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
1.2.1 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน, ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความเข้าใจผู้อนื่ เข้าใจ
โลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างทีด่ ี
1.2.2 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความสามารถในการจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม
ความรู้สกึ ของผู้อนื่ และประโยชน์ของสังคม
การนาผลการประเมินจากข้อ 1.1- 1.2 มาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
1.3.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู, คุณธรรมทีเ่ สริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม, ความเข้าใจผู้อนื่ เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ,
ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
1.3.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความสามารถใน
การจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินจิ ทางค่านิยม ความรู้สึก
ของผูอ้ ื่น และประโยชน์ของสังคม
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1.4
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 1.1 - 1.3)
1.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เสริมสร้างการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู, คุณธรรมทีเ่ สริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม, ความเข้าใจผู้อนื่ เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ,
ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
1.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เสริมสร้างความสามารถใน
การจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินจิ ทางค่านิยม ความรู้สึก
ของผูอ้ ื่น และประโยชน์ของสังคม
1.5
การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในส่วนที่เป็นโครงการ/
กิจกรรมบังคับ
1.5.1 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู,
คุณธรรมทีเ่ สริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญทาง
จริยธรรม, ความเข้าใจผูอ้ ื่น เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ, ความ
เสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
1.5.2 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการจัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อนื่ และ
ประโยชน์ของสังคม
1.6
การนาผลการประเมินในข้อ 1.5 มาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ดังกล่าว
1.6.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้างการ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน, ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความเข้าใจผู้อนื่ เข้าใจ
โลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างทีด่ ี
1.6.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้าง
ความสามารถในการจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม
ความรู้สกึ ของผู้อนื่ และประโยชน์ของสังคม
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ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
ลาดับ
รายการประเมิน
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สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 1.5 - 1.6)
1.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน, ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความเข้าใจผู้อนื่ เข้าใจ
โลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างทีด่ ี
1.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม
ความรู้สกึ ของผู้อนื่ และประโยชน์ของสังคม
ด้านความรู้
การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
2.1.1 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้าง
ความรอบรู้ในด้านความรูท้ ั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอน
อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.1.2 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้าง
ความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้อง
อย่างบูรณาการ ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับ
โลกแห่งความเป็นจริง
2.1.3 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้าง
ความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอน
อย่างลึกซึ้ง และความตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.1.4 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์
ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครู
การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
2.2.1 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความรอบรู้ในด้านความรูท้ ั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอน
อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.2.2 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้อง
อย่างบูรณาการ ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับ
โลกแห่งความเป็นจริง
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ลาดับ
2.2.3

2.3

2.4

รายการประเมิน

ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอน
อย่างลึกซึ้ง และความตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.2.4 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์
ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครู
การนาผลการประเมินจากข้อ 2.1- 2.2 มาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความรู้
2.3.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความรอบรู้ในด้าน
ความรูท้ ั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวาง
ลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.3.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความตระหนักรู้
หลักการและทฤษฎีในองค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ
ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความ
เป็นจริง
2.3.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความเข้าใจ
ความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง
และความตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.3.4 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ (ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 2.1 - 2.3)
2.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เสริมสร้างความรอบรู้ในด้าน
ความรูท้ ั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวาง
ลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เสริมสร้างความตระหนักรู้
หลักการและทฤษฎีในองค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ
ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความ
เป็นจริง
2.4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจ
ความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง
และความตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
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ลาดับ
2.4.4

2.5

2.6

รายการประเมิน

ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เสริมสร้างความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ในส่วนที่เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
2.5.1 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรอบรู้ในด้านความรู้ทวั่ ไป
วิชาชีพครู และวิชาทีจ่ ะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็น
ระบบ
2.5.2 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความตระหนักรู้หลักการและ
ทฤษฎีในองค์ความรู้ทเี่ กี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.5.3 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจความก้าวหน้าของ
ความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง และความตระหนัก
ถึงความสาคัญของการวิจัย
2.5.4 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
การนาผลการประเมินในข้อ 2.5 มาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรูเ้ พื่อเพิม่ ประสิทธิผลใน
การเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว
2.6.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้างความรอบรู้
ในด้านความรูท้ ั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่าง
กว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.6.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่าง
บูรณาการ ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลก
แห่งความเป็นจริง
2.6.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้างความเข้าใจ
ความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง
และความตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.6.4 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์
ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครู
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3.
3.1

3.2

ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
ลาดับ
รายการประเมิน
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ (ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2.5 - 2.6)
2.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความรอบรู้ในด้านความรูท้ ั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอน
อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้อง
อย่างบูรณาการ ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับ
โลกแห่งความเป็นจริง
2.7.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอน
อย่างลึกซึ้ง และความตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.7.4 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์
ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครู
ด้านทักษะทางปัญญา
การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะทางปัญญาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
3.1.1 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย
3.1.2 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
คานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.1.3 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้าง
ความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่าง
สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะทางปัญญาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุ
ศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
3.2.1 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย
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ลาดับ
3.2.2

3.3

3.4

รายการประเมิน

ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
คานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.2.3 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่าง
สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
การนาผลการประเมินจากข้อ 3.1- 3.2 มาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างทักษะทางปัญญา
3.3.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความสามารถใน
การคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูล
สารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.3.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้
ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจาก
การตัดสินใจ
3.3.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความเป็นผูน้ าทาง
ปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และ
ในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้ง
วิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างทักษะทางปัญญา (ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 3.1 - 3.3)
3.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เสริมสร้างความสามารถใน
การคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูล
สารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เสริมสร้างความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้
ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจาก
การตัดสินใจ
3.4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เสริมสร้างความเป็นผูน้ าทาง
ปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และ
ในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้ง
วิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
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3.5
การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญา ในส่วนที่เป็นโครงการ/
กิจกรรมบังคับ
3.5.1 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการคิดค้นหา
ข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ
และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.5.2 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.5.3 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเป็นผู้นาทางปัญญาใน
การคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิด
พัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพ
อย่างมีนวัตกรรม
3.6
การนาผลการประเมินในข้อ 3.5 มาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญา เพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ดังกล่าว
3.6.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย
3.6.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
คานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.6.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้างความเป็น
ผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มี
วิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.7
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญา (ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 3.5 - 3.6)
3.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย
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สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
คานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.7.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่าง
สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในรายวิชาบังคับ
ต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
4.1.1 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้าง
ความไวในการรับรู้ความรู้สกึ ความเข้าใจผูอ้ ื่น มุมมองเชิง
บวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.1.2 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้าง
ความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอือ้ ต่อการแก้ปัญหาในกลุม่ และ
ระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.1.3 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้าง
ภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดกี บั ผู้เรียนและความ
รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
4.2.1 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความไวในการรับรู้ความรู้สกึ ความเข้าใจผูอ้ ื่น มุมมองเชิง
บวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.2.2 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอือ้ ต่อการแก้ปัญหาในกลุม่ และ
ระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.2.3 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดกี บั ผู้เรียนและความ
รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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4.3
การนาผลการประเมินจากข้อ 4.1- 4.2 มาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.3.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความไวในการรับรู้
ความรู้สกึ ความเข้าใจผู้อนื่ มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทาง
อารมณ์ และทางสังคม
4.3.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความเอาใจใส่
ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
ได้อย่างสร้างสรรค์
4.3.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างภาวะผู้นาและผู้
ตามที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.4
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 4.1 – 4.3)
4.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เสริมสร้างความไวในการรับรู้
ความรู้สกึ ความเข้าใจผู้อนื่ มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทาง
อารมณ์ และทางสังคม
4.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เสริมสร้างความเอาใจใส่
ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
ได้อย่างสร้างสรรค์
4.4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เสริมสร้างภาวะผู้นาและผู้
ตามที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.5
การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบในส่วนที่เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
4.5.1 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความไวในการรับรู้ความรู้สกึ
ความเข้าใจผู้อนื่ มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และ
ทางสังคม
4.5.2 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเอาใจใส่ช่วยเหลือและ
เอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุม่ และระหว่างกลุม่ ได้อย่าง
สร้างสรรค์

248

ลาดับ
4.5.3

4.6

4.7

5.
5.1

รายการประเมิน

ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างภาวะผูน้ าและผู้ตามทีด่ ี
ความสัมพันธ์ทดี่ ีกับผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
การนาผลการประเมินในข้อ 4.5 มาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบเพื่อเพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว
4.6.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้างความไวใน
การรับรู้ความรู้สกึ ความเข้าใจผูอ้ นื่ มุมมองเชิงบวก วุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.6.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้างความเอาใจ
ใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุม่ และระหว่าง
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.6.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้างภาวะผู้นา
และผู้ตามที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้เรียนและความ
รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 4.5 - 4.6)
4.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความไวในการรับรู้ความรู้สกึ ความเข้าใจผูอ้ ื่น มุมมองเชิง
บวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอือ้ ต่อการแก้ปัญหาในกลุม่ และ
ระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.7.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดกี บั ผู้เรียนและความ
รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
5.1.1 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้าง
ความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
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ลาดับ
5.1.2

5.2

5.3

รายการประเมิน

ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปล
ความหมาย และเลือกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.1.3 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้าง
ความสามารถในการสือ่ สารทั้งการพูด การเขียน และการ
นาเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่
แตกต่างกัน
การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
5.2.1 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.2.2 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปล
ความหมาย และเลือกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.2.3 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความสามารถในการสือ่ สารทั้งการพูด การเขียน และการ
นาเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่
แตกต่างกัน
การนาผลการประเมินจากข้อ 5.1- 5.2 มาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความไวในการ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.3.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความสามารถใน
การใช้ดุลยพินจิ ทีด่ ีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
สม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.3.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความสามารถใน
การสือ่ สารทั้งการพูด การเขียน และการนาเสนอด้วยรูปแบบ
ที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุม่ ทีแ่ ตกต่างกัน
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รายการประเมิน
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
5.4
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 5.1 – 5.3)
5.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เสริมสร้างความไวในการ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เสริมสร้างความสามารถใน
การใช้ดุลยพินจิ ทีด่ ีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
สม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เสริมสร้างความสามารถใน
การสือ่ สารทั้งการพูด การเขียน และการนาเสนอด้วยรูปแบบ
ที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุม่ ทีแ่ ตกต่างกัน
5.5
การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนที่เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
5.5.1 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความไวในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข่าวสารทั้งทีเ่ ป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด
และภาษาเขียน
5.5.2 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการใช้ดุลย
พินิจทีด่ ีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
สม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.5.3 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารทั้ง
การพูด การเขียน และการนาเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
สาหรับบุคคลและกลุม่ ทีแ่ ตกต่างกัน
5.6
การนาผลการประเมินในข้อ 5.5 มาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว
5.6.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้างความไวใน
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งทีเ่ ป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.6.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปล
ความหมาย และเลือกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
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5.6.3

5.7
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6.1

รายการประเมิน

ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้าง
ความสามารถในการสือ่ สารทั้งการพูด การเขียน และการ
นาเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่
แตกต่างกัน
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(ตามรายละเอียดที่กล่าวมา
ในข้อ 5.5 - 5.6)
5.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปล
ความหมาย และเลือกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.7.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการสือ่ สารทั้งการพูด การเขียน และการ
นาเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่
แตกต่างกัน
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
6.1.1 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้าง
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่เป็นทางการ
(Formal) กึ่งทางการ(Non-formal) และไม่เป็นทางการ
(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.1.2 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้าง
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ, มีความสามารถปานกลาง และมีความ
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.1.3 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้าง
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่าง
บูรณาการ
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ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
ลาดับ
รายการประเมิน
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
6.2
การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะ
ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
6.2.1 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่เป็นทางการ
(Formal) กึ่งทางการ(Non-formal) และไม่เป็นทางการ
(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.2.2 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ, มีความสามารถปานกลาง และมีความ
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.2.3 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่าง
บูรณาการ
6.3
การนาผลการประเมินจากข้อ 6.1- 6.2 มาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
6.3.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึ่ง
ทางการ(Non-formal) และไม่เป็นทางการ(Informal) อย่าง
สร้างสรรค์
6.3.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ, มี
ความสามารถปานกลาง และมีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม
6.3.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกทีจ่ ะสอนอย่างบูรณาการ
6.4
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้(ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 6.1 – 6.3)
6.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เสริมสร้างความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึ่ง
ทางการ(Non-formal) และไม่เป็นทางการ(Informal) อย่าง
สร้างสรรค์
6.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เสริมสร้างความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ, มี
ความสามารถปานกลาง และมีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม
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ลาดับ
6.4.3

6.5

6.6
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รายการประเมิน

ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
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สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เสริมสร้างความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกทีจ่ ะสอนอย่างบูรณาการ
การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในส่วนทีเ่ ป็นโครงการ/
กิจกรรมบังคับ
6.5.1 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึง่ ทางการ(Nonformal) และไม่เป็นทางการ(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.5.2 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรูส้ าหรับผู้เรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษ, มีความสามารถ
ปานกลาง และมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.5.3 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาเอกทีจ่ ะสอนอย่างบูรณาการ
การนาผลการประเมินในข้อ 6.5 มาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว
6.6.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้างความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ
(Formal) กึ่งทางการ(Non-formal) และไม่เป็นทางการ
(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.6.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้างความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ, มีความสามารถปานกลาง และมีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม
6.6.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้างความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่าง
บูรณาการ
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้(ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 6.5 - 6.6)
6.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่เป็นทางการ
(Formal) กึ่งทางการ(Non-formal) และไม่เป็นทางการ
(Informal) อย่างสร้างสรรค์
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รายการประเมิน

สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ, มีความสามารถปานกลาง และมีความ
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.7.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่าง
บูรณาการ
ด้านคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่
คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
มีการใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิด
สอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
มีการนาผลการประเมินจากข้อ 7.1- 7.2 มาปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอน ในส่วนของกลยุทธ์การสอนและ
กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการ
เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
(ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 7.1 – 7.3)
การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
นักศึกษาในส่วนทีเ่ ป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
การนาผลการประเมินในข้อ 7.5 มาปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะ
พิเศษของนิสิตนักศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะ
พิเศษของนิสิตนักศึกษา(ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 7.5
- 7.6)

ระดับของสภาพการปฏิบัติ ระดับของสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
ที่พึงประสงค์
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
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ตอนที่ 3 ข้อมูลเพิม่ เติมและข้อเสนอแนะ
คาชี้แจง โปรดให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามในการบริหาร
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะ
ศึกษาศาสตร์ตามสภาพความเป็นจริงและจากประสบการณ์ในการบริหารของท่าน
1. โปรดให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามในการบริหารหลักสูตร
การเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์
และคณะศึกษาศาสตร์
จุดแข็งในการบริหาร
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________
จุดอ่อนในการบริหาร
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________
สภาพแวดล้อมด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ที่เอื้อ/ เป็นโอกาสต่อการบริหาร
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________
สภาพแวดล้อมด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ที่เป็นภาวะคุกคามต่อการบริหาร
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________

256
2. โปรดให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามในการบริหารกิจกรรม
เสริมความเป็นครูเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์
และคณะศึกษาศาสตร์
จุดแข็งในการบริหาร
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________
จุดอ่อนในการบริหาร
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________
สภาพแวดล้อมด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ที่เอื้อ/ เป็นโอกาสต่อการบริหาร
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________
สภาพแวดล้อมด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ที่เป็นภาวะคุกคามต่อการบริหาร
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความร่วมมือในการทาแบบสอบถาม
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แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับร่าง)
---------------------------------------------------------------1. การวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยมีวตั ถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
2) เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามในการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
3) เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสติ นักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
2. แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ฉบับนี้ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์
หลัก 14 ยุทธศาสตร์รอง 84 วิธีดาเนินการ
3. ผู้ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร
คณาจารย์ประจา และนิสติ นักศึกษาของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ในหลักสูตร 5 ปี
4. แบบประเมินนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ประเมิน
ตอนที่ 2 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ 7 ยุทธศาสตร์หลัก 14
ยุทธศาสตร์รอง 84 วิธีดาเนินการ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ผู้วิ จัย ขอความกรุ ณาจากท่ านโปรดประเมิน ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ข องยุท ธศาสตร์ และ
วิธีดาเนินการทุกข้อ เนื่องจากความคิดเห็นของท่านในการตอบแบบประเมินครั้งนี้มีคุณค่าและมีความสาคัญเป็น
อย่างยิ่งในการพัฒนาการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ของคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์เพื่อให้เป็นครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป และ
เมื่อท่านได้ประเมินเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาส่งกลับคืนผู้วิจัยโดยใส่ซองที่ผู้วิจัยแนบมา โดยผู้วิจัยขออนุญาตรับ
แบบประเมินที่ตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับคืนภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เนื่องจากผู้วิจัยมีความจาเป็นต้อง
นาผลการประเมินมาดาเนินการในขั้นตอนต่อไปภายในเวลาที่กาหนด โดยผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา
ณ โอกาสนี้
นางสาว วัสสิกา รุมาคม
นิสิตปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร 081-7112865 E-mail: vassigar@hotmail.com
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นิยามศัพท์
1. ยุทธศาสตร์การบริหาร หมายถึง แนวทางเชิงรุกในการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน และการ
บริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู
2. การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึงกระบวนการบริหารหลักสูตรการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริมความเป็นครูเพื่อเพิ่มพูนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของ
คณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ โดยประกอบด้วยกระบวนการ 3 ขั้นตอนคือ 1) การวางแผน 2) การนาแผนสู่
การปฏิบัติ 3)การประเมินผล
3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะอันเป็นที่ต้องการสาหรับการประกอบอาชีพและการ
ดาเนินชีวิตในสังคม จานวน 7 ด้าน โดยแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรมที่
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก มีจิตสาธารณะ เสียสละ
และเป็นแบบอย่างที่ดี
2) สามารถจัดการและคิดแก้ปญ
ั หาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
3.2 ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอน อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และ
เป็นระบบ
2) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งการบูรณา
การข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
3) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง ตระหนัก
ถึงความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการวิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนา
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
2) สามารถคิดแก้ปญ
ั หาที่มคี วามสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3) มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการพัฒนา
ศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
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3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม
2) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
3) มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิตหิ รือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด
และภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
3) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนาเสนอด้วย
รูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุม่ ที่มีความแตกต่างกัน
3.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูส้ า หรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
3.7 ด้านคุณ ลักษณะพิ เศษของนักศึกษา หมายถึง คุณลั กษณะพิเ ศษของนั กศึกษาที่
นอกเหนือไปจากคุณลักษณะทั้ง 6 ด้านที่กล่าวมา ประกอบด้วย
1) มีบุคลิกภาพที่ดี ประกอบด้วย มีสุขภาพดี มีสุนทรียะทางอารมณ์ ลายมือสวยงาม
2) มีทักษะชีวิต ประกอบด้วย เก่งครองชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม, ตระหนักถึง
คุณค่าของตนเอง พัฒนาตนเองอยู่เสมอ, มีวินัยในตนเอง ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์, มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์,
ดาเนินชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง, สามารถบริหารจัดการความขัดแย้ง
3) เป็นพลเมืองดี ประกอบด้วย มีความตื่นตัวในสิทธิและหน้าที่ของการเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก, รัก ศรัทธา เทิดทูน และอุทิศตนเพื่อชาติ พระพุทธศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์, มีความเป็นครู
แบบไทย ตระหนักในการอนุรักษ์ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรมไทย, เป็นผู้นาด้านจิตใจ มีความสามารถในการสร้างแรง
บันดาลใจ, ใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม, มีจิตสานึกและพฤติกรรมใฝ่สันติ , มี
ความสามารถในการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
4) มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ประกอบด้วย มีความรอบรู้ในชุมชน
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน, สามารถจัดการเรียนรู้ในแหล่งชุมชน, สามารถพัฒนาโรงเรียนชุมชน, มุ่งพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้ปรับตัวอยู่ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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ตอนที่ 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ประเมิน
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงใน ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน
1. ชื่อ___________________________________นามสกุล______________________________________
2. สถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด__________________
3. เพศ ( )

ชาย

( ) หญิง

4. อายุ ( )

น้อยกว่า 30 ปี

( ) 30-39 ปี

5. วุฒิการศึกษาสูงสุด

( ) 40-49 ปี

( ) 50-59 ปี

( ) มากกว่า 59 ปี

( ) ปริญญาตรี ( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก ( ) อื่นๆ__________________(โปรดระบุ)

6. ตาแหน่งทางวิชาการในปัจจุบนั
( ) อาจารย์ ( ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์

( ) รองศาสตราจารย์

( ) ศาสตราจารย์

7. ตาแหน่งงานในปัจจุบัน (หากท่านดารงตาแหน่งมากกว่า 1 ตาแหน่ง กรุณาเลือกตาแหน่งสูงสุดเพียงตาแหน่ง
เดียว)
( ) คณบดีคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
( ) รองคณบดีฝ่ายวิชาการหรือรองคณบดีผรู้ ับผิดชอบด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
( ) หัวหน้าภาควิชาหรือตาแหน่งเทียบเท่า____________________________(โปรดระบุภาควิชา)
( ) หัวหน้าสาขา/ ประธานสาขาหรือตาแหน่งเทียบเท่า__________________ (โปรดระบุสาขาวิชา)
( ) อาจารย์ประจาผูส้ อนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
8. อายุการทางานในตาแหน่งงานจนถึงปัจจุบัน
( ) น้อยกว่า 5 ปี
( ) 5-9 ปี ( ) 10-14 ปี

( ) 15-19 ปี

( ) มากกว่า 19 ปี

9. ประเภทของสถาบันอุดมศึกษาที่ท่านสังกัด
( ) มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
( ) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ไม่ใช่ราชภัฏ)
( ) สถาบันดุดมศึกษาของรัฐ (ราชภัฏ)
( ) มหาวิทยาลัยเอกชน
( ) อื่นๆ____________________________ (โปรดระบุ)
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ตอนที่ 2 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ 7 ยุทธศาสตร์หลัก 14 ยุทธศาสตร์รอง 84 วิธีดาเนินการ
โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ตามความคิดเห็นของท่าน
ยุทธศาสตร์หลัก/ยุทธศาสตร์รอง/ วิธีดาเนินการ
ยุทธศาสตร์หลักที1่ : เพิ่มพลังการบริหารจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแรงสนับสนุนในการบริหารเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสติ นักศึกษา
ยุทธศาสตร์รองที1่ .1: เน้นบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต
นักศึกษา
วิธีดาเนินการ:
1.1.1 ในการวางแผนหลักสูตร ให้กาหนดรายวิชาเฉพาะที่เน้นให้นสิ ิต
นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข่าวสารทีท่ ันสมัยเพื่อนามา
วิเคราะห์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอให้น่าสนใจโดย
กาหนดให้รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาบังคับที่คณะฯ เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
1.1.2 ในการวางแผนหลักสูตร ให้สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิค
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร, เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ,
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่
คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) โดย
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิม่ ความสะดวกและรวดเร็ว
ในการสืบค้นเนื้อหาดังกล่าว
1.1.3 ในการวางแผนหลักสูตร ให้กาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ น้นให้
นิสิตนักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ประมวลผล
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร และนาเสนอผลงานให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ
1.1.4 ในการวางแผนหลักสูตร ให้กาหนดกลยุทธ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทเี่ น้นการประเมินจากดุลยพินิจที่ดีในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสาร, ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและนาเสนอ
ผลงาน โดยคณะฯ ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ความพร้อมทั้งปริมาณและคุณภาพสาหรับใช้ในการเรียนการสอน
1.1.5 ส่งเสริมให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์การสอนทีม่ ีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยเพิ่มความน่าสนใจของบทเรียนในรายวิชาบังคับต่างๆ
ที่คณะฯเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) อาทิ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลเชิงตัวเลข, การใช้สื่อ
มัลติมีเดียประกอบการสอนและการนาเสนอผลงานของนิสิตนักศึกษา
1.1.6 กากับติดตามให้ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
เพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่
คณะฯเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) และ
ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วมประเมิน

ความเหมาะสม
ไม่
เหมาะสม
เหมาะสม

ความเป็นไปได้
เป็นไป
เป็นไปได้
ไม่ได้

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการ
ปรับปรุง
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ยุทธศาสตร์หลัก/ยุทธศาสตร์รอง/ วิธีดาเนินการ
1.1.7 จัดให้มีการนิเทศและกากับติดตามให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์ที่
เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสติ นักศึกษาใน
รายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี)
1.1.8 กาหนดนโยบายให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์
การประเมินผลสัมฤทธิ์เพือ่ เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสติ นักศึกษาทุก
ภาคการศึกษาโดยพิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิผลและความ
เหมาะสมของกลยุทธ์ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ
ยุทธศาสตร์รองที่ 1.2: เพิ่มการสนับสนุนการบริหารกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเพือ่ เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษา
วิธีดาเนินการ:
1.2.1 ส่งเสริมให้มกี ารกาหนดโครงการ/ กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษาให้หลากหลายและน่าสนใจ
ตลอดหลักสูตร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
สาหรับกาหนดโครงการ/ กิจกรรมบังคับที่นา่ สนใจและวางแผนระดม
การสนับสนุนจากบุคคลและหน่วยงานภายนอกทีเ่ กี่ยวข้อง
1.2.2 ผลักดันให้มกี ารจัดโครงการ/ กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษาตลอดหลักสูตรโดยจัดประชุม
ชี้แจงให้คณาจารย์ นิสิตนักศึกษาของคณะฯ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องเห็น
ความสาคัญและให้การสนับสนุน
1.2.3 กากับติดตามให้มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสติ นักศึกษาทุกครั้ง
ที่มกี ารจัดโครงการ/กิจกรรม และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วม
ประเมิน
1.2.4 วางแผนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษาโดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมครั้งก่อนหน้า รวมถึงความ
พร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ
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ยุทธศาสตร์หลักที2่ : ผนึกกาลังครู โรงเรียน ละผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งในการบริหารเพือ่ เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของ
นิสิตนักศึกษา
ยุทธศาสตร์รองที่ 2.1: ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในการบริหาร
หลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของ
นิสิตนักศึกษา
วิธีดาเนินการ:
2.1.1 จัดการประชุมเพือ่ สร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
คณาจารย์ผู้สอนของคณะฯ และครูผู้มีประสบการณ์ เพื่อกาหนด
รายวิชาเฉพาะทีช่ ่วยสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ของ
นิสิตนักศึกษา โดยกาหนดให้รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาบังคับที่
คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
2.1.2 ส่งเสริมการใช้social media อาทิ Facebook, Twitter, Blog
สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ระหว่างคณาจารย์ผู้สอน นิสิตนักศึกษา และครูผู้มีประสบการณ์ โดย
นาข้อมูลที่ได้มากาหนดเป็นเนือ้ หาสาหรับสอดแทรกในรายวิชาบังคับ
ต่างๆ ที่คณะฯเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
2.1.3 ในการวางแผนหลักสูตร ให้กาหนดกลยุทธ์การสอนที่ให้นิสิต
นักศึกษาได้เรียนรู้จากครูผมู้ ีประสบการณ์ และจากการจัดการเรียนรู้
ในโรงเรียนต่างๆ โดยมีการวางแผนสรรหาครูผู้มีประสบการณ์เพือ่
เชิญให้ร่วมสอน และขอความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆ ในการให้นิสิต
นักศึกษาเข้าไปหาประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
2.1.4 ในการวางแผนหลักสูตร ให้กาหนดกลยุทธ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา โดยเน้นการ
ประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู, ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน และส่งเสริมให้มกี ารประเมินโดยนักเรียน
2.1.5 ส่งเสริมให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์การสอนทีใ่ ห้นิสิตนักศึกษาไป
สัมภาษณ์ครูผู้มีประสบการณ์ และนาความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และทดลองใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ
เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) และในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
2.1.6 กากับติดตามให้ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
เพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรูข้ องนิสิตนักศึกษาในรายวิชา
บังคับต่างๆ ที่คณะฯเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร
5ปี), ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา
ร่วมประเมิน
2.1.7 จัดให้มีการนิเทศและกากับติดตามให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์ที่
เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการจัดการเรียนรูข้ อง
นิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆที่คณะฯเปิดสอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) และในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู
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2.1.8 กาหนดนโยบายให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์
การประเมินผลสัมฤทธิ์เพือ่ เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรูข้ องนิสิต
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาโดยพิจารณาจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลและความเหมาะสมของกลยุทธ์ รวมถึงระดับความร่วมมือ
ของครูและโรงเรียนต่างๆ
ยุทธศาสตร์รองที่ 2.2: ขอการสนับสนุนจากครูผู้มีประสบการณ์และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครูเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา
วิธีดาเนินการ:
2.2.1 ขอความคิดเห็นจากครูผู้มีประสบการณ์เพือ่ หาแนวทางกาหนด
โครงการ/ กิจกรรมบังคับที่สามารถเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
ของนิสติ นักศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
2.2.2 ผลักดันให้มกี ารจัดโครงการ/ กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรูข้ องนิสิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร
โดยผู้บริหารคณะฯ จัดการประชุมชีแ้ จงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็น
ความสาคัญของการจัดโครงการ/ กิจกรรมและขอการสนับสนุน
2.2.3 กากับติดตามให้มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรูข้ อง
นิสิตนักศึกษาทุกครั้งที่มกี ารจัดโครงการ/กิจกรรม และส่งเสริมให้
นิสิตนักศึกษาร่วมประเมิน
2.2.4 วางแผนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรูข้ องนิสิตนักศึกษา โดยพิจารณา
จากผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมครั้งก่อนหน้า
และความร่วมมือของครูผู้มีประสบการณ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์หลักที่ 3: ยกระดับการมีส่วนร่วมของผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการ
บริหารเพือ่ เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบของนิสติ นักศึกษา
ยุทธศาสตร์รองที่ 3.1: ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผู้ทเี่ กี่ยวข้องในการ
บริหารหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนิสติ นักศึกษา
วิธีดาเนินการ:
3.1.1 ให้ผู้จัดทาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) ทุก
หลักสูตรของคณะฯ กาหนดรายวิชาเฉพาะที่ช่วยเสริมสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษา
เป็นรายวิชาบังคับ
3.1.2 ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนของคณะฯ
ร่วมกันออกแบบเนื้อหาที่ส่งเสริมวุฒิภาวะทางอารมณ์ สังคม ภาวะ
ผู้นาและผูต้ ามที่ดีรวมถึงความรับผิดชอบทีเ่ หมาะสมกับบุคลิกภาพ
และพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษา โดยสอดแทรกเนื้อหาดังกล่าวใน
รายวิชาบังคับต่างๆที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี)
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3.1.3 ในการวางแผนหลักสูตร ให้กาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ น้นให้
นิสิตนักศึกษาทางานเป็นทีมโดยส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสได้
ทางานร่วมกับบุคคลหลากหลายกลุม่ อาทิ นิสิตนักศึกษารุ่นพีร่ ุ่นน้อง
หรือให้นิสิตนักศึกษาเป็นครูอาสาสมัครสอนเด็กๆ ในชุมชน
3.1.4 ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนของคณะฯ
ร่วมกันกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนิสติ นักศึกษาเพือ่ สร้าง
ความรู้สกึ มีส่วนร่วมและเป็นการกระตุน้ ให้นิสิตนักศึกษาปรับปรุง
บุคลิกภาพและพฤติกรรมเพือ่ ให้ผ่านการประเมิน รวมถึงส่งเสริมให้มี
การประเมินโดยกลุ่มเพือ่ น
3.1.5 ส่งเสริมให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ น้นให้นิสิตนักศึกษา
ทางานเป็นทีมโดยนิสติ นักศึกษาทุกคนต้องมีโอกาสเป็นผู้นาทีมใน
รายวิชาบังคับต่างๆที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี)
3.1.6 กากับติดตามให้ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
เพื่อเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ของนิสติ นักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) และส่งเสริมให้นิสิต
นักศึกษาร่วมประเมิน
3.1.7 จัดให้มีการนิเทศและกากับติดตามให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์ที่
เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอน
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
3.1.8 กาหนดนโยบายให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์
การประเมินผลสัมฤทธิ์เพือ่ เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษาทุกภาคการศึกษาโดย
พิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิผลและความเหมาะสมของกล
ยุทธ์ บุคลิกภาพ พฤติกรรมของนิสิตนักศึกษา และโอกาสที่นสิ ิต
นักศึกษาจะได้พบปะ ทากิจกรรมกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์รองที่ 3.2: ผลักดันให้นิสิตนักศึกษาร่วมบริหารกิจกรรม
เสริมความเป็นครูเพือ่ เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษา
วิธีดาเนินการ:
3.2.1 ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วมกาหนดโครงการ/กิจกรรมบังคับที่
เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้พบปะ ทากิจกรรม และสร้าง
ความสัมพันธ์ทดี่ ีกับบุคคลภายนอกหลากหลายกลุ่ม โดยกาหนดให้มี
โครงการ/กิจกรรมบังคับดังกล่าวตลอดหลักสูตร
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3.2.2 ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเป็นผู้จดั โครงการ/กิจกรรมบังคับที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบที่นิสิตนักศึกษาจะได้พบปะ ทากิจกรรมกับกลุม่ บุคคล
หลากหลาย โดยนิสิตนักศึกษาทุกคนต้องมีโอกาสเป็นหัวหน้า
โครงการ/ กิจกรรม
3.2.3 กากับติดตามให้มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษาทุกครั้งทีม่ ีการจัด
โครงการ/กิจกรรม และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วมประเมิน
3.2.4 วางแผนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของ
นิสิตนักศึกษาจากผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรม
ครั้งก่อนหน้า บุคลิกภาพ พฤติกรรม ของนิสิตนักศึกษา และโอกาสที่
นิสิตนักศึกษาจะได้พบปะ ทากิจกรรมกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์หลักที่ 4: รวมพลังสร้างความคิดเพื่อสร้างสรรค์การ
บริหารเพือ่ เสริมสร้างทักษะทางปัญญาของนิสิตนักศึกษา
ยุทธศาสตร์รองที่ 4.1: แสวงหาผู้รว่ มคิดร่วมสนับสนุนในการบริหาร
หลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เสริมสร้างทักษะทางปัญญาของนิสิต
นักศึกษา
วิธีดาเนินการ:
4.1.1 ขอความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านกระบวนการคิด และ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพือ่ เป็นข้อมูลในการกาหนด
รายวิชาเฉพาะที่สร้างความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา และ
ความเป็นผูน้ าทางปัญญาของนิสิตนักศึกษาโดยกาหนดให้รายวิชา
ดังกล่าวเป็นรายวิชาบังคับที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี (หลักสูตร 5ปี)
4.1.2 จัดให้มีการทดสอบความสามารถด้านการคิด การแก้ปัญหา
และความเป็นผูน้ าทางปัญญาของนิสติ นักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ออกแบบเนื้อหาที่เหมาะสมในการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาของ
นิสิตนักศึกษาโดยสอดแทรกเนือ้ หาดังกล่าวในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่
คณะฯเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
4.1.3 ในการวางแผนหลักสูตร ให้กาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ น้นให้
นิสิตนักศึกษาคิดแก้ปญ
ั หา วิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยผู้บริหารและคณาจารย์รว่ มกันวางแผน
ประชาสัมพันธ์เพือ่ ขอการสนับสนุนทุนและความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอก
4.1.4 ในการวางแผนหลักสูตร ให้กาหนดกลยุทธ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทเี่ น้นการประเมินจากความสามารถในการคิด การ
แก้ปัญหา ผลการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่ พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
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4.1.5 ส่งเสริมให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ น้นให้นิสิตนักศึกษาคิด
แก้ปัญหาโดยใช้โจทย์จากปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพและสังคม, วิจัย,
สร้างสรรค์นวัตกรรมในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) และจัดห้องเรียนให้มี
บรรยากาศที่กระตุน้ พลังความคิดสร้างสรรค์
4.1.6 กากับติดตามให้ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
เพื่อเสริมสร้างทักษะทางปัญญาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯเปิด
สอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) และส่งเสริมให้นิสิต
นักศึกษาร่วมประเมิน
4.1.7 จัดให้มีการนิเทศและกากับติดตามให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์ที่
เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะทางปัญญาของนิสิต
นักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
4.1.8 กาหนดนโยบายให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์
การประเมินผลสัมฤทธิ์เพือ่ เสริมสร้างทักษะทางปัญญาของนิสิต
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาโดยพิจารณาจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลและความเหมาะสมของกลยุทธ์และโอกาสที่จะได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมจากหน่วยงานภายนอก
ยุทธศาสตร์รองที่ 4.2: เพิ่มแรงสนับสนุนเพือ่ กระตุน้ พลังความคิดใน
การบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครูเพือ่ เสริมสร้างทักษะทางปัญญา
ของนิสติ นักศึกษา
วิธีดาเนินการ:
4.2.1 ส่งเสริมให้มกี ารกาหนดโครงการ/ กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร อาทิ การทาproject, การประกวด
ผลงานนวัตกรรมของนิสิตนักศึกษา โดยวางแผนขอการสนับสนุนจาก
บุคคลและหน่วยงานภายนอก
4.2.2 ผลักดันให้มีการจัดโครงการ/ กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดค้น การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน
กระบวนการคิด และสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เป็นที่
ปรึกษา
4.2.3 กากับติดตามให้มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาของนิสิต
นักศึกษาทุกครั้งที่มกี ารจัดโครงการ/กิจกรรม และส่งเสริมให้นิสิต
นักศึกษาร่วมประเมิน
4.2.4 วางแผนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ทักษะทางปัญญาของนิสิตนักศึกษาโดยพิจารณาจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมครั้งก่อนหน้า และโอกาสทีจ่ ะได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
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ยุทธศาสตร์หลักที่ 5: ระดมพันธมิตรสนับสนุนการบริหารเพือ่
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนิสติ นักศึกษา
ยุทธศาสตร์รองที่ 5.1: ระดมความคิดเห็นจากผู้ทเี่ กี่ยวข้องในการ
บริหารหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ของนิสติ นักศึกษา
วิธีดาเนินการ:
5.1.1 เชิญครูต้นแบบ ผู้บริหารโรงเรียน นักบวชในศาสนาต่างๆ เข้า
ร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อกาหนดรายวิชา
เฉพาะที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาโดย
กาหนดให้รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาบังคับที่คณะฯเปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
5.1.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยสืบค้นข้อมูลและสารวจความ
คิดเห็นของผู้ทเี่ กี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริหารและครูของโรงเรียนต่างๆ
นักบวชในศาสนาต่างๆ เพื่อใช้ขอ้ มูลในการออกแบบเนื้อหาที่ส่งเสริม
พฤติกรรมที่ดี และความสามารถในการจัดการและแก้ปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่สอดคล้องกับสภาพ
สังคมปัจจุบัน โดยสอดแทรกเนือ้ หาดังกล่าวในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่
คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
5.1.3 เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมเข้าร่วมกาหนดกลยุทธ์การสอนทีม่ ีประสิทธิผล
สูงสุดในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ของนิสติ นักศึกษา
5.1.4 ในการวางแผนหลักสูตร ให้กาหนดกลยุทธ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาที่ให้กลุ่มเพือ่ น
ร่วมประเมิน และวางแผนขอความร่วมมือให้ชุมชนรอบสถาบันร่วม
สังเกต ให้ความคิดเห็นและรายงานพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาต่อ
คณะฯ
5.1.5 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ผู้สอนของ
คณะฯ ในการใช้กลยุทธ์การสอนที่สร้างวิจารณญาณที่ถกู ต้องในการ
ตัดสินและเลือกแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่
คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) อาทิ
การใช้กรณีตัวอย่าง การอภิปรายเพือ่ วิเคราะห์และหาทางออกสาหรับ
ประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
5.1.6 กากับติดตามให้ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนิสติ นักศึกษาในรายวิชาบังคับ
ต่างๆ ที่คณะฯเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
และส่งเสริมให้นิสติ นักศึกษาร่วมประเมิน
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5.1.7 จัดให้มีการนิเทศ กากับติดตามให้ผสู้ อนใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนักศึกษา
ในรายวิชาบังคับต่างๆที่คณะฯเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี)
5.1.8 กาหนดนโยบายให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์
การประเมินผลสัมฤทธิ์เพือ่ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทุกภาค
การศึกษาโดยพิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิผลและความ
เหมาะสมของกลยุทธ์ พฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาและ
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนักศึกษา อาทิ
กลุ่มเพือ่ น สภาพชุมชนรอบสถาบัน
ยุทธศาสตร์รองที่ 5.2: แสวงหาความร่วมมือจากกัลยาณมิตรในการ
บริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครูเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ของนิสติ นักศึกษา
วิธีดาเนินการ:
5.2.1 ขอความร่วมมือจากคณาจารย์ของคณะฯ และนิสิตนักศึกษาใน
การสังเกตพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษา เพือ่ ใช้ข้อมูลในการกาหนด
โครงการ/ กิจกรรมบังคับทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนิสิตนักศึกษาที่ตรงกับปัญหาที่
ต้องการแก้ไขหรือจุดเน้นที่ตอ้ งการพัฒนา
5.2.2 เชิญครูต้นแบบและผู้เป็นแบบอย่างทีด่ ีด้านคุณธรรม จริยธรรม
ให้มีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/ กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนิสิต
นักศึกษาตลอดหลักสูตร อาทิ เชิญเป็นที่ปรึกษา ร่วมปลูกฝังทัศนคติ
ค่านิยมที่ถกู ต้องแก่นิสติ นักศึกษาของคณะฯ
5.2.3 กากับติดตามให้มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต
นักศึกษาทุกครั้งที่มกี ารจัดโครงการ/กิจกรรม และส่งเสริมให้นิสิต
นักศึกษาร่วมประเมิน
5.2.4 วางแผนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนิสิต
นักศึกษา โดยพิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรมครั้งก่อนหน้า พฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาของคณะฯ ความ
ร่วมมือจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และสภาพสังคมทีแ่ วดล้อมนิสติ นักศึกษา
ยุทธศาสตร์หลักที่ 6: ปรับกระบวนทัศน์การบริหารเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ของนิสิตนักศึกษา
ยุทธศาสตร์รองที่ 6.1: มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรูท้ ี่
หลากหลายในการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ของนิสิตนักศึกษา
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วิธีดาเนินการ:
6.1.1 ในการวางแผนหลักสูตร ให้กาหนดรายวิชาเฉพาะที่เปิดโอกาส
ให้นิสิตนักศึกษาเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน อาทิ เรียนรู้
จากผูท้ รงคุณวุฒิ ปราชญ์ชุมชน สถาบันการศึกษา ฯลฯ โดย
กาหนดให้รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาบังคับที่คณะฯ เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
6.1.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม
ความก้าวหน้าของความรู้ของแต่ละสาขาวิชาจากฐานข้อมูลงานวิจัย
และสารสนเทศทางวิชาการต่างๆ เพื่อใช้เป็นเนือ้ หาสาหรับสอดแทรก
ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี)
6.1.3 ในการวางแผนหลักสูตร ให้กาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ น้นให้
นิสิตนักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สืบค้น ติดตาม
ความก้าวหน้าข้อมูลความรู้ในสาขาวิชาทีจ่ ะสอน และนาความรู้
เหล่านั้นมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ต่อยอด และหาแนวทางประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติวชิ าชีพครู
6.1.4 ในการวางแผนหลักสูตร ให้กาหนดกลยุทธ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทเี่ น้นการประเมินจากความสามารถของนิสติ นักศึกษาใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สืบค้นข้อมูล ติดตามความก้าวหน้า
ความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอน, ความสามารถในการวิเคราะห์
สังเคราะห์ ต่อยอด และแนวทางประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติ
วิชาชีพครู
6.1.5 ส่งเสริมให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นให้นิสิตนักศึกษา
แสวงหาความรู้จากโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชุมชนในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอน
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)เพื่อนาความรู้ที่ได้รับมา
ต่อยอดและหาแนวทางประยุกต์ใช้
6.1.6 กากับติดตามให้ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
เพื่อเสริมสร้างความรู้ของนิสติ นักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่
คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) และ
ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วมประเมิน
6.1.7 จัดให้มีการนิเทศ กากับติดตามให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ของนิสิตนักศึกษาในรายวิชา
บังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร
5ปี)
6.1.8 กาหนดนโยบายให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์
การประเมินผลสัมฤทธิ์เพือ่ เสริมสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาโดยพิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิผลและความ
เหมาะสมของกลยุทธ์ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
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ยุทธศาสตร์รองที่ 6.2: สร้างความร่วมมือทางวิชาการในการบริหาร
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเพือ่ เสริมสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษา
วิธีดาเนินการ:
6.2.1 เชิญชวนนักวิชาการร่วมวางแผนกาหนดโครงการ/กิจกรรม
บังคับที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรูท้ ี่
หลากหลายตลอดหลักสูตร อาทิ กาหนดให้จัดเวทีเสวนาทางวิชาการ
โดยเชิญนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒเิ ข้าร่วม, กาหนดกิจกรรม
ประกวดแนวคิดในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยขอความร่วมมือ
จากโรงเรียน
6.2.2 ขอความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒ,ิ ปราชญ์ชมุ ชน และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการจัดโครงการ/ กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษา อาทิ เป็นที่ปรึกษา สนับสนุน
ทรัพยากร อานวยความสะดวกและสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
6.2.3 ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วมประเมินประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษา ทุก
ครั้งที่มกี ารจัดโครงการ/กิจกรรม
6.2.4 วางแผนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษา โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมครั้งก่อนหน้า, ระดับความร่วมมือ
จากผูท้ ี่เกี่ยวข้องและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ยุทธศาสตร์หลักที่ 7: เพิ่มศักยภาพการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
ยุทธศาสตร์รองที่ 7.1: สร้างความเข้มแข็งในการบริหารหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
วิธีดาเนินการ:
7.1.1 กาหนดนโยบายให้ผู้จัดทาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร
5ปี) ทุกหลักสูตรของคณะฯ ต้องกาหนดรายวิชาบังคับที่เสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา โดยส่งเสริมให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องร่วม
กาหนดรายวิชาดังกล่าว
7.1.2 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยสืบค้นข้อมูลและขอความ
คิดเห็นจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบเนื้อหาที่
เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา โดยสอดแทรกเนื้อหา
ดังกล่าวในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
7.1.3 วางแผนระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากภายนอกเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการกาหนดกลยุทธ์การสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
พิเศษที่มีประสิทธิผลสูงสุด
7.1.4 ในการวางแผนหลักสูตร ให้กาหนดกลยุทธ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์เพือ่ เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษโดยขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วม
ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์ดังกล่าว
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ปรับปรุง
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ความเหมาะสม
ไม่
เหมาะสม
เหมาะสม

ความเป็นไปได้
เป็นไป
เป็นไปได้
ไม่ได้

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการ
ปรับปรุง

7.1.5 จัดให้มีการนิเทศ กากับติดตามให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์การสอนที่มี
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาใน
รายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี)
7.1.6 กากับติดตามให้ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับ
ต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
และส่งเสริมให้นิสติ นักศึกษาร่วมประเมิน
7.1.7 จัดให้มีการนิเทศ กากับติดตามให้ผู้สอนใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาใน
รายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี)
7.1.8 กาหนดนโยบายให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์
การประเมินผลสัมฤทธิ์เพือ่ เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษทุกภาค
การศึกษา โดยพิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิผลและความ
เหมาะสมของกลยุทธ์ และโอกาสทีจ่ ะได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์รองที่ 7.2: เพิม่ แรงสนับสนุนการบริหารกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเพือ่ เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
วิธีดาเนินการ:
7.2.1 วางแผนระดมทรัพยากรจากผูส้ นับสนุน เพื่อใช้ในการกาหนด
โครงการ/ กิจกรรมบังคับเพือ่ เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
นักศึกษาตลอดหลักสูตร
7.2.2 ส่งเสริมการจัดโครงการ/ กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร โดยขอความ
ร่วมมือจากคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินการ
และสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็น
7.2.3 กากับติดตามให้มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
นักศึกษาและส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วมประเมิน
7.2.4 วางแผนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมบังคับที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาโดยพิจารณาจากผล
การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมครั้งก่อนหน้า และ
โอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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ภาคผนวก ข
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผลการประเมิน IOC ของผู้เชี่ยวชาญ
2. ผลการหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม
3. ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามรายข้อ
5. คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาจากผู้ตอบแบบสอบถาม
6. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนิสิตนักศึกษาจากแบบสอบถามปลายเปิด
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ผลการประเมิน IOC ของข้อคาถามด้านการวางแผน (Planning)
ลาดับ

รายการขอความคิดเห็น

ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
1
2
3
4
5

ค่า
IOC

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
1.1.1 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมที่เสริมสร้างการ
+1 +1 +1 +1 0 0.8
พัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความเข้าใจผูอ้ ื่น เข้าใจโลก, จิต
สาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
1.1.2 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการจัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินิจ +1 +1 +1 +1 0 0.8
ทางค่านิยม ความรู้สกึ ของผูอ้ ื่น และประโยชน์ของสังคม
1.2 การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
1.2.1 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมทีเ่ สริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน,
+1 +1 +1 +1 0 0.8
ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความเข้าใจผูอ้ ื่น เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ, ความ
เสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
1.2.2 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการจัดการและคิดแก้ปัญหา
ทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม
+1 +1 +1 +1 0 0.8
ความรู้สกึ ของผู้อนื่ และประโยชน์ของสังคม
1.3 การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
1.3.1 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมทีเ่ สริมสร้างการพัฒนา
+1 +1 +1 +1 0 0.8
ที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความเข้าใจผูอ้ ื่น เข้าใจโลก, จิต
สาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
13.2 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการจัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินจิ ทาง
+1 +1 +1 +1 0 0.8
ค่านิยม ความรู้สึกของผูอ้ ื่น และประโยชน์ของสังคม
1.4 การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.4.1 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมที่
+1 +1 +1 +1 0 0.8
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความเข้าใจผูอ้ ื่น
เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
1.4.2 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความสามารถใน
การจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดย +1 +1 +1 +1 0 0.8
ใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สกึ ของผู้อนื่ และประโยชน์ของสังคม
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3
4
5 IOC
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม (ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 1.1 – 1.4)
1.5.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่
เสริมสร้างการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู, คุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญทาง
+1 +1 +1 +1 0 0.8
จริยธรรม, ความเข้าใจผูอ้ ื่น เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ และการ
เป็นแบบอย่างทีด่ ี
15.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่
เสริมสร้างความสามารถในการจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม
+1 +1 +1 +1 0 0.8
จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินจิ ทางค่านิยม ความรู้สึกของผูอ้ ื่น และ
ประโยชน์ของสังคม
การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
1.6.1 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมร้างการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมที่เสริมสร้างการ
+1 +1 +1 +1 0 0.8
พัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความเข้าใจผูอ้ ื่น เข้าใจโลก, จิต
สาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
1.6.2 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการ
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้
+1 +1 +1 +1 0 0.8
ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สกึ ของผู้อนื่ และประโยชน์ของสังคม
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
1.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู, คุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญทาง
+1 +1 +1 +1 0 0.8
จริยธรรม, ความเข้าใจผูอ้ ื่น เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ และการ
เป็นแบบอย่างทีด่ ี
1.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความสามารถในการจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม
+1 +1 +1 +1 0 0.8
จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินจิ ทางค่านิยม ความรู้สึกของผูอ้ ื่น และ
ประโยชน์ของสังคม
ด้านความรู้
การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ เป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
2.1.1 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรอบรู้ในด้านความรู้
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.1.2 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความตระหนักรู้หลักการและ
ทฤษฎีในองค์ความรู้ทเี่ กี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
บูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.1.3 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจความก้าวหน้า
ของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง และความตระหนักถึงความสาคัญ +1 +1 +1 +1 +1 1.0
ของการวิจัย
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มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ใน +1 +1 +1 +1 +1 1.0
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู
2.2 การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างความรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี)
2.2.1 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความรอบรู้ในด้านความรูท้ ั่วไป วิชาชีพครู
+1 +1 0 +1 +1 0.8
และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.2.2 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์
ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
โลกแห่งความเป็นจริง
2.2.3 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้ใน
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
สาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง และความตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.2.4 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินค่าองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ +1 +1 +1 +1 +1 1.0
ครู
2.3 การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความรู้
2.3.1 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความรอบรู้ในด้านความรูท้ ั่วไป
+1 +1 0 +1 +1 0.8
วิชาชีพครู และวิชาทีจ่ ะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.3.2 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีใน
องค์ความรู้ทเี่ กี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการ +1 +1 +1 +1 +1 1.0
กับโลกแห่งความเป็นจริง
2.3.3 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง และความตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.3.4 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ปฏิบัติงานวิชาชีพครู
2.4 การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้
2.4.1 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรอบรู้ใน
ด้านความรู้ทวั่ ไป วิชาชีพครู และวิชาทีจ่ ะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็น
+1 +1 0 +1 +1 0.8
ระบบ
2.4.2 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความตระหนักรู้
หลักการและทฤษฎีในองค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งบูรณาการข้าม
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.4.3 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความเข้าใจ
ความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง และความตระหนัก
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ถึงความสาคัญของการวิจัย
2.4.4 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ความรู้ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
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2.5 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ (ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 2.1 - 2.4)
2.5.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่
เสริมสร้างความรอบรู้ในด้านความรู้ทวั่ ไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่าง
+1 +1 0 +1 +1 0.8
กว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.5.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่
เสริมสร้างความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ทเี่ กี่ยวข้องอย่าง
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
บูรณาการ ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.5.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่
เสริมสร้างความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1.0
และความตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.5.4 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่
เสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพครู
2.6 การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรูเ้ ป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
2.6.1 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความรอบรู้ในด้านความรู้
+1 +1 0 +1 +1 0.8
ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.6.2 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความตระหนักรู้หลักการ
และทฤษฎีในองค์ความรู้ทเี่ กี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.6.3 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจ
ความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง และความตระหนัก
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ถึงความสาคัญของการวิจัย
2.6.4 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ใน +1 +1 +1 +1 +1 1.0
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู
2.7 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างความรู้
2.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความรอบรู้ในด้านความรู้ทวั่ ไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่าง
+1 +1 0 +1 +1 0.8
กว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ทเี่ กี่ยวข้องอย่าง
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
บูรณาการ ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริงง
2.7.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1.0
และความตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.7.4 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพครู
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาเป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
3.1.1 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการคิดค้น
หาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจาก
+1 +1 +1 0 +1 0.8
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.1.2 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์
+1 +1 +1 0 +1 0.8
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.1.3 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเป็นผู้นาทางปัญญาใน
การคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์ทาง
+1 +1 +1 0 +1 0.8
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทัง้ วิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.2 การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะทางปัญญาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
3.2.1 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทา
ความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่
+1 +1 +1 0 +1 0.8
หลากหลาย
3.2.2 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และ
+1 +1 +1 0 +1 0.8
ผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.2.3 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนา
งานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/
+1 +1 +1 0 +1 0.8
ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.3 การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างทักษะทางปัญญา
3.3.1 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการคิดค้นหา
ข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจาก
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.3.2 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และ +1 +1 +1 +1 +1 1.0
ผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.3.3 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิด
พัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.4 การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะทางปัญญา
3.4.1 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความสามารถใน
การคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
+1 +1 0 +1 +1 0.8
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.4.2 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
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มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความเป็นผูน้ า
ทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิด
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
พัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.5 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะทางปัญญา (ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 3.1 - 3.4)
3.5.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่
เสริมสร้างความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมิน +1 +1 +1 +1 +1 1.0
ข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.5.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่
เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึง
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.5.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่
เสริมสร้างความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มี
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
วิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้ง
วิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.6 การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
3.6.1 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการ
คิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิด
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.6.2 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.6.3 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความเป็นผู้นาทางปัญญา
ในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.7 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างทักษะทางปัญญา
3.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมิน +1 +1 +1 +1 +1 1.0
ข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึง
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.7.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มี
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
วิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้ง
วิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุ
ศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
4.1.1 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความไวในการรับรู้ความรู้สกึ
+1 +1 +1 0 +1 0.8
ความเข้าใจผู้อนื่ มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.1.2 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเอาใจใส่ชว่ ยเหลือและ
+1 +1 +1 0 +1 0.8
เอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุม่ และระหว่างกลุม่ ได้อย่างสร้างสรรค์
4.1.3 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างภาวะผูน้ าและผู้ตามที่ดี
ความสัมพันธ์ทดี่ ีกับผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
+1 +1 +1 0 +1 0.8
สิ่งแวดล้อม
4.2 การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
4.2.1 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความไวในการรับรู้ความรู้สกึ ความเข้าใจ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ผู้อื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.2.2 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
แก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.2.3 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดกี ับ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.3 การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.3.1 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความไวในการรับรู้ความรู้สกึ ความ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
เข้าใจผูอ้ ื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.3.2 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอือ้ ต่อ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
การแก้ปัญหาในกลุม่ และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.3.3 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี ความสัมพันธ์
+1 +1 0 +1 +1 0.8
ที่ดีกับผูเ้ รียนและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.4 การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.4.1 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความไวในการ
รับรู้ความรู้สกึ ความเข้าใจผูอ้ ื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทาง +1 +1 +1 +1 +1 1.0
สังคม
4.4.2 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความเอาใจใส่
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.4.3 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านภาวะผู้นาและผู้
ตามที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ +1 +1 0 +1 +1 0.8
สิ่งแวดล้อม
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สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 4.1 - 4.4)
4.5.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่
เสริมสร้างความไวในการรับรู้ความรู้สึก ความเข้าใจผูอ้ ื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.5.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่
เสริมสร้างความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอือ้ ต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่าง
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.5.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่
เสริมสร้างภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี ความสัมพันธ์ทดี่ ีกับผู้เรียนและความ
+1 +1 0 +1 +1 0.8
รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเป็น
โครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
4.6.1 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความไวในการรับรู้
ความรู้สกึ ความเข้าใจผู้อนื่ มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทาง
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
สังคม
4.6.2 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความเอาใจใส่ช่วยเหลือ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
และเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.6.3 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างภาวะผูน้ าและผูต้ ามที่ดี
ความสัมพันธ์ทดี่ ีกับผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
+1 +1 0 +1 +1 0.8
สิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความไวในการรับรู้ความรู้สึก ความเข้าใจผูอ้ ื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอือ้ ต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่าง
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.7.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี ความสัมพันธ์ทดี่ ีกับผู้เรียนและความ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นรายวิชา
บังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
5.1.1 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความไวในการวิเคราะห์
+1 +1 +1 0 +1 0.8
ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.1.2 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการใช้ดุลย
พินิจทีด่ ีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ +1 +1 +1 0 +1 0.8
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง

ลาดับ
4.5

4.6

4.7

5.
5.1

รายการขอความคิดเห็น

282
ลาดับ
5.1.3

รายการขอความคิดเห็น

ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
1
2
3
4
5

ค่า
IOC

มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสาร
ทั้งการพูด การเขียน และการนาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและ
+1 +1 +1 0 +1 0.8
กลุ่มที่แตกต่างกัน
5.2 การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่
คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
5.2.1 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความไวในการวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารทั้งที่
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.2.2 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
ประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
สารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.2.3 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การ
เขียน และการนาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่แตกต่าง
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
กัน
5.3 การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ทั้งทีเ่ ป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.3.2 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีใน
การประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี +1 +1 +1 +1 +1 1.0
สารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.3.3 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการสือ่ สารทั้งการพูด
การเขียน และการนาเสนอในรูปแบบทีเ่ หมาะสมสาหรับบุคคลและกลุม่ ที่
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
แตกต่างกัน
5.4 การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.4.1 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความไวในการ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ภาษาเขียน
5.4.2 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความสามารถใน
การใช้ดุลยพินจิ ทีด่ ีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ขอ้ มูล
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
สารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
5.4.3 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความสามารถใน
การสือ่ สารทั้งการพูด การเขียน และการนาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
บุคคลและกลุม่ ทีแ่ ตกต่างกัน
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สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5.1 - 5.4)
5.5.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่
เสริมสร้างความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทัง้ ที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.5.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปล
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ความหมาย และเลือกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
สม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.5.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่
เสริมสร้างความสามารถในการสือ่ สารทั้งการพูด การเขียน และการนาเสนอใน
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
รูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มทีแ่ ตกต่างกัน
การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
5.6.1 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความไวในการวิเคราะห์
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.6.2 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการใช้
ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.7.3 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการ
สื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการนาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
บุคคลและกลุม่ ทีแ่ ตกต่างกัน
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทัง้ ที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปล
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ความหมาย และเลือกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
สม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.7.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความสามารถในการสือ่ สารทั้งการพูด การเขียน และการนาเสนอใน
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
รูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มทีแ่ ตกต่างกัน
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้เป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
6.1.1 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึง่ ทางการ(Non-formal) และไม่เป็น +1 +1 +1 +1 +1 1.0
ทางการ(Informal) อย่างสร้างสรรค์
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6.1.2

มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรูส้ าหรับผู้เรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษ, มีความสามารถปานกลาง และมี
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.1.3 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
เรียนรู้ในวิชาเอกทีจ่ ะสอนอย่างบูรณาการ
6.2 การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
6.2.1 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความเชีย่ วชาญในการจัดการเรียนรูท้ ั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึ่งทางการ(Non-formal) และไม่เป็นทางการ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.2.2 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความเชีย่ วชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับ
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ, มีความสามารถปานกลาง และมีความต้องการ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.2.3 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความเชีย่ วชาญในการจัดการเรียนรู้ใน
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
วิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
6.3 การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
6.3.1

มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท้ ั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึ่งทางการ(Non-formal) และไม่เป็นทางการ
+1 +1 +1 +1 +1
(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.3.2 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
สาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ, มีความสามารถปานกลาง และมีความ
+1 +1 +1 +1 +1
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.3.3 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ใน
+1 +1 +1 +1 +1
วิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
6.4 การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.4.1 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความเชี่ยวชาญ
ในการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึ่งทางการ(Non+1 +1 +1 +1 +1
formal) และไม่เป็นทางการ(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.4.2 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความเชี่ยวชาญ
ในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษ, มีความสามารถปาน +1 +1 +1 +1 +1
กลาง และมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.4.3 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความเชี่ยวชาญ
+1 +1 +1 +1 +1
ในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกทีจ่ ะสอนอย่างบูรณาการ
6.5 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการจัดการเรียนรู้(ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 6.1 - 6.4)
6.5.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่
เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบทีเ่ ป็นทางการ(Formal) +1 +1 +1 +1 +1
กึ่งทางการ(Non-formal) และไม่เป็นทางการ(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.5.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่
เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผูเ้ รียนที่มีความสามารถ
+1 +1 +1 +1 +1
พิเศษ, มีความสามารถปานกลาง และมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
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6.5.3

6.6

6.7

7.
7.1

7.2

7.3
7.4
7.5

7.6
7.7

สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่
เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณา
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
การ
การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอด
หลักสูตร
6.6.1 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึ่งทางการ(Non-formal) และ +1 +1 +1 +1 +1 1.0
ไม่เป็นทางการ(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.6.2 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ, มีความสามารถปานกลาง
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
และมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.6.3 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
จัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
6.71 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบทีเ่ ป็นทางการ(Formal) +1 +1 +1 +1 +1 1.0
กึ่งทางการ(Non-formal) และไม่เป็นทางการ(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผูเ้ รียนที่มีความสามารถ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
พิเศษ, มีความสามารถปานกลาง และมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.7.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณา
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
การ
ด้านคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มงุ่ เน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
นักศึกษาเป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตร
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
มีการสอดแทรกเนื้อหาทีเ่ สริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาในรายวิชา
บังคับต่างๆ ทีค่ ณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
(หลักสูตร 5ปี)
มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
+1 +1 +1 +1 0 0.8
มีการกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอือ้ ต่อการ
วางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
นักศึกษา(ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 7.1 - 7.4)
มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอือ้ ต่อการ
กาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะ
พิเศษของนิสิตนักศึกษา
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+1
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)
1.1.1 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมทีเ่ สริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน,
+1 +1 +1 +1 0 0.8
ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความเข้าใจผูอ้ ื่น เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ, ความ
เสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
1.1.2 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการจัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินจิ ทาง
+1 +1 +1 +1 0 0.8
ค่านิยม ความรู้สึกของผูอ้ ื่น และประโยชน์ของสังคม
1.2 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
1.2.1

สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างการแสดงออก
ซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมที่
+1 +1 +1 +1 0 0.8
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความเข้าใจผูอ้ ื่น
เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
1.2.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความสามารถ
ในการจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
+1 +1 +1 +1 0 0.8
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สกึ ของผูอ้ ื่น และประโยชน์ของสังคม
1.3 การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
1.3.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมที่เสริมสร้างการ
+1 +1 +1 +1 0 0.8
พัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความเข้าใจผูอ้ ื่น เข้าใจโลก, จิต
สาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
1.3.2 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการจัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินิจ +1 +1 +1 +1 0 0.8
ทางค่านิยม ความรู้สกึ ของผูอ้ ื่น และประโยชน์ของสังคม
1.4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
1.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู,
+1 +1 +1 +1 0 0.8
คุณธรรมทีเ่ สริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความ
เข้าใจผูอ้ ื่น เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
1.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม
+1 +1 +1 +1 0 0.8
จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินจิ ทางค่านิยม ความรู้สึกของผูอ้ ื่น และ
ประโยชน์ของสังคม
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2. ด้านความรู้
2.1 การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร5ปี)
2.1.1 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความรอบรู้ในด้านความรู้ทวั่ ไป วิชาชีพครู
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.1.2 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์
ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
โลกแห่งความเป็นจริง
2.1.3 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้ใน
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
สาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง และความตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.1.4 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ปฏิบัติงานวิชาชีพครู
2.2 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความรู้
2.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความรอบรู้ใน
ด้านความรู้ทวั่ ไป วิชาชีพครู และวิชาทีจ่ ะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็น
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ระบบ
2.2.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความตระหนัก
รู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ทเี่ กี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งบูรณาการข้าม +1 +1 +1 +1 +1 1.0
ศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.2.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความเข้าใจ
ความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง และความตระหนัก
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ถึงความสาคัญของการวิจัย
2.2.4 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ +1 +1 +1 +1 +1 1.0
ความรู้ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
2.3 การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรูเ้ ป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
2.3.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรอบรู้ในด้านความรู้
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.3.2 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความตระหนักรู้หลักการและ
ทฤษฎีในองค์ความรู้ทเี่ กี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
บูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.3.3 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจความก้าวหน้าของ
ความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง และความตระหนักถึงความสาคัญของ +1 +1 +1 +1 +1 1.0
การวิจัย
2.3.4 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ใน +1 +1 +1 +1 +1 1.0
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู
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2.4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความรู้
2.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความรอบรู้ในด้านความรูท้ ั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวาง
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้ง +1 +1 +1 +1 +1 1.0
บูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง และ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ความตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.4.4 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และการ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะทางปัญญาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)
3.1.1 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง
ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
หลากหลาย
3.1.2 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.1.3 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนา
งานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.2 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างทักษะทางปัญญา
3.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความสามารถ
ในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.2.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.2.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความเป็นผูน้ า
ทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิด
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
พัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.3 การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
3.3.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการคิดค้นหา
ข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจาก
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
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มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.3.3 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเป็นผูน้ าทางปัญญาใน
การคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์ทาง
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทัง้ วิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างทักษะทางปัญญา
3.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูล
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
สารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และ
+1 +1 0 +1 +1 0.8
ในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพอย่างมี
นวัตกรรม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)
4.1.1 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความไวในการรับรู้ความรู้สึก ความเข้าใจ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ผู้อื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.1.2 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอือ้ ต่อการ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
แก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.1.3 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างภาวะผูน้ าและผูต้ ามทีด่ ี ความสัมพันธ์ที่ดกี ับ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความไวในการ
รับรู้ความรู้สกึ ความเข้าใจผูอ้ ื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทาง +1 +1 +1 +1 +1 1.0
สังคม
4.2.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความเอาใจใส่
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.2.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างภาวะผู้นาและ
ผู้ตามที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
และสิ่งแวดล้อม
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4.3 การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเป็นโครงการ/
กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
4.3.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความไวในการรับรู้ความรู้สึก
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ความเข้าใจผู้อนื่ มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.3.2 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเอาใจใส่ช่วยเหลือและ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
เอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุม่ และระหว่างกลุม่ ได้อย่างสร้างสรรค์
4.3.3 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี
ความสัมพันธ์ทดี่ ีกับผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
สิ่งแวดล้อม
4.4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความไวในการรับรู้ความรู้สกึ ความเข้าใจผูอ้ ื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทาง
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
อารมณ์ และทางสังคม
4.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอือ้ ต่อการแก้ปัญหาในกลุม่ และระหว่างกลุ่มได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
อย่างสร้างสรรค์
4.4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดกี บั ผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่
คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)
5.1.1 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความไวในการวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารทั้งที่
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.1.2 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
ประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
สารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.1.3 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การ
เขียน และการนาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่แตกต่าง
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
กัน
5.2 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความไวในการ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ภาษาเขียน
5.2.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความสามารถ
ในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ขอ้ มูล
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
สารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
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สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความสามารถ
ในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการนาเสนอในรูปแบบทีเ่ หมาะสม
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
สาหรับบุคคลและกลุม่ ทีแ่ ตกต่างกัน
การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
5.3.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความไวในการวิเคราะห์ข้อมูล
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ข่าวสารทั้งทีเ่ ป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.3.2 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการใช้ดลุ ย
พินิจทีด่ ีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ +1 +1 +1 +1 +1 1.0
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
5.3.3 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการสือ่ สารทั้ง
การพูด การเขียน และการนาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่ม +1 +1 +1 +1 +1 1.0
ที่แตกต่างกัน
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
5.4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการสือ่ สารทั้งการพูด การเขียน และการนาเสนอในรูปแบบที่
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่แตกต่างกัน
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)
6.1.1 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท้ ั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึ่งทางการ(Non-formal) และไม่เป็นทางการ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.1.2 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับ
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ, มีความสามารถปานกลาง และมีความต้องการ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.1.3 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ใน
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
วิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
6.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึ่งทางการ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
(Non-formal) และไม่เป็นทางการ(Informal) อย่างสร้างสรรค์
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สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ, มี
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ความสามารถปานกลาง และมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.2.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
6.3.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึง่ ทางการ(Non-formal) และไม่เป็น +1 +1 +1 +1 +1 1.0
ทางการ(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.3.2 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรูส้ าหรับผู้เรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษ, มีความสามารถปานกลาง และมี
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.3.3 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
เรียนรู้ในวิชาเอกทีจ่ ะสอนอย่างบูรณาการ
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
6.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึ่ง
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ทางการ(Non-formal) และไม่เป็นทางการ(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ, มี
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ความสามารถปานกลาง และมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
ด้านคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาใน
รายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
พิเศษของนิสิตนักศึกษาเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
พิเศษของนิสิตนักศึกษา
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
1.1.1 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมที่
+1 +1 +1 +1 0 0.8
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความเข้าใจผูอ้ ื่น
เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
1.1.2 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความสามารถใน
การจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดย +1 +1 +1 +1 0 0.8
ใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สกึ ของผู้อนื่ และประโยชน์ของสังคม
1.2 การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุ
ศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
1.2.1 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมที่
+1 +1 +1 +1 0 0.8
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความเข้าใจผูอ้ ื่น
เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
1.2.2 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความสามารถในการ
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้
+1 +1 +1 +1 0 0.8
ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สกึ ของผู้อนื่ และประโยชน์ของสังคม
1.3 การนาผลการประเมินจากข้อ 1.1- 1.2 มาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
1.3.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้า +1 +1 +1 +1 0 0.8
หาญทางจริยธรรม, ความเข้าใจผูอ้ ื่น เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ
และการเป็นแบบอย่างทีด่ ี
1.3.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความสามารถในการจัดการและคิดแก้ปัญหาทาง
+1 +1 +1 +1 0 0.8
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม
ความรู้สกึ ของผู้อนื่ และประโยชน์ของสังคม
1.4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 1.1 - 1.3)
1.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญ +1 +1 +1 +1 0 0.8
ทางจริยธรรม, ความเข้าใจผู้อนื่ เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ และ
การเป็นแบบอย่างที่ดี
1.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรม
+1 +1 +1 +1 0 0.8
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สกึ ของ
ผู้อื่น และประโยชน์ของสังคม
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1.5 การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในส่วนที่เป็นโครงการ/
กิจกรรมบังคับ
1.5.1 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างการ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู,
+1 +1 +1 +1 0 0.8
คุณธรรมทีเ่ สริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความ
เข้าใจผูอ้ ื่น เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
1.5.2 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม
+1 +1 +1 +1 0 0.8
จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินจิ ทางค่านิยม ความรู้สึกของผูอ้ ื่น และ
ประโยชน์ของสังคม
1.6 การนาผลการประเมินในข้อ 1.5 มาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ดังกล่าว
1.61 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลใน
การเสริมสร้างการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญ +1 +1 +1 +1 0 0.8
ทางจริยธรรม, ความเข้าใจผู้อนื่ เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ และ
การเป็นแบบอย่างที่ดี
1.6.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลใน
การเสริมสร้างความสามารถในการจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรม
+1 +1 +1 +1 0 0.8
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สกึ ของ
ผู้อื่น และประโยชน์ของสังคม
1.7 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็น
ครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 1.5 - 1.6)
1.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญ +1 +1 +1 +1 0 0.8
ทางจริยธรรม, ความเข้าใจผู้อนื่ เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ และ
การเป็นแบบอย่างที่ดี
1.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรม
+1 +1 +1 +1 0 0.8
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สกึ ของ
ผู้อื่น และประโยชน์ของสังคม
2. ด้านความรู้
2.1 การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
2.1.1 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความรอบรู้ในด้าน
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ความรูท้ ั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.1.2 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความตระหนักรู้
หลักการและทฤษฎีในองค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งบูรณาการข้าม
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
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มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความเข้าใจ
ความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง และความตระหนัก
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ถึงความสาคัญของการวิจัย
2.1.4 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ความรู้ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
2.2 การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
2.2.1 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรอบรู้ในด้าน
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ความรูท้ ั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.2.2 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความตระหนักรู้
หลักการและทฤษฎีในองค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งบูรณาการข้าม
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.2.3 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความเข้าใจ
ความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง และความตระหนัก
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ถึงความสาคัญของการวิจัย
2.2.4 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.0
ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
2.3 การนาผลการประเมินจากข้อ 2.1- 2.2 มาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความรู้
2.3.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความรอบรู้ในด้านความรู้ทวั่ ไป วิชาชีพครู และวิชา +1 +1 +1 +1 +1 1.0
ที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.3.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทัง้ บูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่ง
ความเป็นจริง
2.3.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่ +1 +1 +1 +1 +1 1.0
จะสอนอย่างลึกซึ้ง และความตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.3.4 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ประเมินค่าองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครู
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2.4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ (ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 2.1 - 2.3)
2.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอน +1 +1 +1 +1 +1 1.0
อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ทเี่ กี่ยวข้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
อย่างบูรณาการ ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็น
จริง
2.4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอน
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
อย่างลึกซึ้ง และความตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.4.4 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ +1 +1 +1 +1 +1 1.0
ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
2.5 การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ในส่วนที่เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
2.5.1 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความ
รอบรู้ในด้านความรูท้ ั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
และเป็นระบบ
2.5.2 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งบูรณา +1 +1 +1 +1 +1 1.0
การข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.5.3 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความ
เข้าใจความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง และความ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.5.4 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และการ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
2.6 การนาผลการประเมินในข้อ 2.5 มาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรูเ้ พื่อเพิม่ ประสิทธิผลใน
การเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว
2.6.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลใน
การเสริมสร้างความรอบรู้ในด้านความรูท้ ั่วไป วิชาชีพครู และวิชาทีจ่ ะสอนอย่าง +1 +1 +1 +1 +1 1.0
กว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.6.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลใน
การเสริมสร้างความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ทเี่ กี่ยวข้องอย่าง +1 +1 +1 +1 +1 1.0
บูรณาการ ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.6.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลใน
การเสริมสร้างความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่าง
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ลึกซึ้ง และความตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.6.4 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลใน
การเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
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2.7 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็น
ครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ (ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2.5 - 2.6)
2.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรอบรู้ในด้านความรู้ทวั่ ไป วิชาชีพครู และวิชาทีจ่ ะ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
สอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรูท้ ี่
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทัง้ บูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่ง
ความเป็นจริง
2.7.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาทีจ่ ะสอน +1 +1 +1 +1 +1 1.0
อย่างลึกซึ้ง และความตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.7.4 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
องค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะทางปัญญาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิด
สอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
3.1.1 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความสามารถใน
การคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.1.2 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.1.3 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความเป็นผู้นาทาง
ปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนา
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.2 การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะทางปัญญาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
3.2.1 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความสามารถในการ
คิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิด
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.2.2 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.2.3 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความเป็นผู้นาทาง
ปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนา
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
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3.3 การนาผลการประเมินจากข้อ 3.1- 3.2 มาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้างทักษะทางปัญญา
3.3.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความ +1 +1 +1 +1 +1 1.0
เข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.3.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่าง
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
สร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.3.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่าง
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
รวมทั้งวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างทักษะทางปัญญา (ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 3.1 - 3.3)
3.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และ +1 +1 +1 +1 +1 1.0
ประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
คานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ
3.4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่าง
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
รวมทั้งวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.5 การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาในส่วนทีเ่ ป็นโครงการ/กิจกรรม
บังคับ
3.5.1 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูล
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
สารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.5.2 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.5.3 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความ
เป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการ +1 +1 +1 +1 +1 1.0
คิดพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
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3.6 การนาผลการประเมินในข้อ 3.5 มาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาเพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ดังกล่าว
3.6.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลใน
การเสริมสร้างความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.6.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลใน
การเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึง +1 +1 +1 +1 +1 1.0
ความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.6.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลใน
การเสริมสร้างความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มี
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
วิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้ง
วิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.7 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็น
ครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญา (ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 3.5 - 3.6)
3.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
คานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ
3.7.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่าง
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
รวมทั้งวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในรายวิชาบังคับต่างๆ
ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
4.1.1 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความไวในการรับรู้
ความรู้สกึ ความเข้าใจผู้อนื่ มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทาง
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
สังคม
4.1.2 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความเอาใจใส่
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.1.3 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างภาวะผูน้ าและผู้
ตามที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ +1 +1 +1 +1 +1 1.0
สิ่งแวดล้อม

300
ลาดับ

รายการขอความคิดเห็น

ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

ค่า
IOC

4.2 การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบใน
รายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
4.2.1 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความไวในการรับรู้
ความรู้สกึ ความเข้าใจผู้อนื่ มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทาง
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
สังคม
4.2.2 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความเอาใจใส่
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.2.3 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านภาวะผูน้ าและผูต้ ามที่ดี
ความสัมพันธ์ทดี่ ีกับผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
สิ่งแวดล้อม
4.3 การนาผลการประเมินจากข้อ 4.1- 4.2 มาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.3.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความไวในการรับรู้ความรู้สกึ ความเข้าใจผูอ้ ื่น
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.3.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาใน +1 +1 +1 +1 +1 1.0
กลุ่มและระหว่างกลุม่ ได้อย่างสร้างสรรค์
4.3.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้เรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.0
และความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 4.1 - 4.3)
4.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างความไวในการรับรู้ความรู้สึก ความเข้าใจผูอ้ ื่น มุมมองเชิง
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
บวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและ +1 +1 +1 +1 +1 1.0
ระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี ความสัมพันธ์ทดี่ ีกับผู้เรียนและความ +1 +1 +1 +1 +1 1.0
รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.5 การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบในส่วนที่เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
4.5.1 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความไว
ในการรับรู้ความรู้สกึ ความเข้าใจผู้อนื่ มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
และทางสังคม
4.5.2 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความ
เอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
สร้างสรรค์
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มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างภาวะ
ผู้นาและผูต้ ามที่ดี ความสัมพันธ์ทดี่ ีกับผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.6 การนาผลการประเมินในข้อ 4.5 มาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบเพื่อเพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว
4.6.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลใน
การเสริมสร้างความไวในการรับรู้ความรู้สกึ ความเข้าใจผู้อนื่ มุมมองเชิงบวก
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.6.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลใน
การเสริมสร้างความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.6.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลใน
การเสริมสร้างภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้เรียนและความ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.7 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็น
ครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 4.5 - 4.6)
4.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความไวในการรับรู้ความรู้สกึ ความเข้าใจผูอ้ ื่น มุมมองเชิง +1 +1 +1 +1 +1 1.0
บวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอือ้ ต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ม
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
และระหว่างกลุม่ ได้อย่างสร้างสรรค์
4.7.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างภาวะผู้นาและผู้ตามทีด่ ี ความสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้เรียนและ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
รายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี(หลักสูตร 5ปี)
5.1.1 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความไวในการ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ภาษาเขียน
5.1.2 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความสามารถใน
การใช้ดุลยพินจิ ทีด่ ีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ขอ้ มูล
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
สารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
5.1.3 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความสามารถใน
การสือ่ สารทั้งการพูด การเขียน และการนาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
บุคคลและกลุม่ ทีแ่ ตกต่างกัน
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5.2 การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
5.2.1 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความไวในการ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ภาษาเขียน
5.2.2 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความสามารถในการใช้
ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.2.3 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความสามารถในการ
สื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการนาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
บุคคลและกลุม่ ทีแ่ ตกต่างกัน
5.3 การนาผลการประเมินจากข้อ 5.1- 5.2 มาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็น
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.3.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.3.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
และการนาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มทีแ่ ตกต่างกัน
5.4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 5.1 - 5.3)
5.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ +1 +1 +1 +1 +1 1.0
หรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ดลุ ยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปล
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ความหมาย และเลือกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
สม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสือ่ สารทั้งการพูด การเขียน และการ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
นาเสนอในรูปแบบทีเ่ หมาะสมสาหรับบุคคลและกลุม่ ทีแ่ ตกต่างกัน
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5.5 การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนที่เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
5.5.1 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความไว
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารทั้งทีเ่ ป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด +1 +1 +1 +1 +1 1.0
และภาษาเขียน
5.5.2 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
5.5.3 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการสือ่ สารทั้งการพูด การเขียน และการนาเสนอในรูปแบบที่
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่แตกต่างกัน
5.6 การนาผลการประเมินในข้อ 5.5 มาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มงุ่ เน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว
5.6.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลใน
การเสริมสร้างความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือ +1 +1 +1 +1 +1 1.0
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.6.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลใน
การเสริมสร้างความสามารถในการใช้ดุลยพินิจทีด่ ีในการประมวลผล แปล
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ความหมาย และเลือกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
สม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.6.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลใน
การเสริมสร้างความสามารถในการสือ่ สารทัง้ การพูด การเขียน และการนาเสนอ +1 +1 +1 +1 +1 1.0
ในรูปแบบทีเ่ หมาะสมสาหรับบุคคลและกลุม่ ที่แตกต่างกัน
5.7 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็น
ครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ
5.5 - 5.6)
5.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิง
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
สถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการใช้ดุลยพินิจทีด่ ีในการประมวลผล
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างสม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.7.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการสือ่ สารทั้งการพูด การเขียน และการ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
นาเสนอในรูปแบบทีเ่ หมาะสมสาหรับบุคคลและกลุม่ ทีแ่ ตกต่างกัน
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6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี(หลักสูตร 5ปี)
6.1.1 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึ่งทางการ(Non-formal)
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
และไม่เป็นทางการ(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.1.2 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ, มีความสามารถปาน
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
กลาง และมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.1.3 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความเชี่ยวชาญใน
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
การจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกทีจ่ ะสอนอย่างบูรณาการ
6.2 การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุ
ศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
6.2.1 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึ่งทางการ(Non-formal) และ +1 +1 +1 +1 +1 1.0
ไม่เป็นทางการ(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.2.2 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ, มีความสามารถปานกลาง
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
และมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.2.3 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความเชี่ยวชาญในการ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
จัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
6.3 การนาผลการประเมินจากข้อ 6.1- 6.2 มาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
6.3.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
เป็นทางการ(Formal) กึ่งทางการ(Non-formal) และไม่เป็นทางการ(Informal)
อย่างสร้างสรรค์
6.3.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผูเ้ รียนที่
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
มีความสามารถพิเศษ, มีความสามารถปานกลาง และมีความต้องการพิเศษอย่าง
มีนวัตกรรม
6.3.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะ +1 +1 +1 +1 +1 1.0
สอนอย่างบูรณาการ
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6.4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้(ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 6.1 - 6.3)
6.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบทีเ่ ป็นทางการ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
(Formal) กึ่งทางการ(Non-formal) และไม่เป็นทางการ(Informal) อย่าง
สร้างสรรค์
6.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มี
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ความสามารถพิเศษ, มีความสามารถปานกลาง และมีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม
6.4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่าง +1 +1 +1 +1 +1 1.0
บูรณาการ
6.5 การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในส่วนทีเ่ ป็นโครงการ/
กิจกรรมบังคับ
6.5.1 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึ่งทางการ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
(Non-formal) และไม่เป็นทางการ(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.5.2 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ, มี
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ความสามารถปานกลาง และมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.5.3 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
6.6 การนาผลการประเมินในข้อ 6.5 มาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ดังกล่าว
6.6.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลใน
การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่เป็นทางการ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
(Formal) กึ่งทางการ(Non-formal) และไม่เป็นทางการ(Informal) อย่าง
สร้างสรรค์
6.6.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลใน
การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูส้ าหรับผู้เรียนทีม่ ี
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ความสามารถพิเศษ, มีความสามารถปานกลาง และมีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม
6.6.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลใน
การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกทีจ่ ะสอนอย่าง
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
บูรณาการ
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6.7 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็น
ครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้(ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 6.5 - 6.6)
6.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่เป็น
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ทางการ(Formal) กึ่งทางการ(Non-formal) และไม่เป็นทางการ(Informal)
อย่างสร้างสรรค์
6.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มี
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ความสามารถพิเศษ, มีความสามารถปานกลาง และมีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม
6.7.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอน
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
อย่างบูรณาการ
7. ด้านคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
7.1
มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษ
ของนิสติ นักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ทีค่ ณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิด
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
สอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี(หลักสูตร 5ปี)
7.2
มีการใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
7.3
มีการนาผลการประเมินจากข้อ 7.1- 7.2 มาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ เพื่อเพิม่
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
7.4
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
พิเศษของนิสิตนักศึกษา(ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 7.1 - 7.3)
7.5
มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาในส่วนที่เป็นโครงการ/กิจกรรม
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
บังคับ
7.6
มีการนาผลการประเมินในข้อ 7.5 มาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาเพื่อเพิ่ม
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ดังกล่าว
7.7
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0
เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา(ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ
7.7 - 7.8)
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+1

+1

+1

+1

+1

1.0

+1

+1

+1

+1

+1

1.0

ข้อคาถามในส่วนของข้อมูลเพิม่ เติมและข้อเสนอแนะ
1.

2.

โปรดให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพิม่ เติมเกี่ยวกับ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
ภาวะคุกคามในการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เสริมสร้างคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และ
คณะศึกษาศาสตร์
โปรดให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพิม่ เติมเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
ภาวะคุกคามในการบริหาริจกรรมเสริมความเป็นครูเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะ
ศึกษาศาสตร์

308
ผลการหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามสาหรับสภาพปัจจุบัน
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
R E L I A B I L I T Y

Statistics for
SCALE

A N A L Y S I S

Mean
Variance
1238.8000 65599.0286

-

S C A L E

(A L P H A)

N of
Std Dev Variables
256.1231
342

Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

15.0

N of Items =342

.9973

ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามสาหรับสภาพที่พึงประสงค์
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
R E L I A B I L I T Y

Statistics for
SCALE

A N A L Y S I S

Mean
Variance
1563.0667 41512.0667

-

S C A L E

Std Dev
203.7451

N of
Variables
342

Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

.9988

15.0

N of Items =342

(A L P H A)
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ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ให้ข้อมูล

8
4
2
6
4
8
4
5
6
1
6
1
1
4

รอง
คณบดี
ฝ่าย
วิชาการ
7
13
8
8
3
1
8
12
15
4
1
13
2
3
1
1

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

1

2

1

-

4

8

8.33

10

17

7

21

25

80

83.33

-

4

5

-

4

13

13.54

10
1

13
1

2

21
3

21
3

67
8

69.79
8.33

คณบดี

เพศ

อายุ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตาแหน่งวิชาการ

อายุการทางาน

ประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษา
ที่สังกัด

ข้อมูลส่วนบุคคล
ชาย
หญิง
น้อยกว่า 30 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
มากกว่า 59 ปี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
น้อยกว่า 5 ปี
5-9 ปี
10-14 ปี
15-19 ปี
มากกว่า 19 ปี
มหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ
สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ
ไม่ใช่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยเอกชน

รวม
(96 คน)
จานวน ร้อย
ละ
43
44.80
53
55.21
8
8.33
37
38.54
20
20.83
22
22.92
9
9.38
2
2.08
48
50.00
46
47.92
71
73.96
21
21.88
4
4.17
57
59.38
17
17.71
7
7.29
2
2.08
13
13.54

หัวหน้า
สาขาวิชา/
ประธาน
สาขาวิชา
10
14
3
10
6
4
1
1
14
9
20
3
1
17
6
1

หัวหน้า
ภาควิชา

อาจารย์
ผู้สอน
12
20
5
17
3
5
2
1
15
16
26
5
1
17
9
2
4
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามรายข้อด้านการวางแผน (Planning)
ลาดับ

การบริหารเพือ่ เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนิสติ นักศึกษา

สภาพ
ปัจจุบัน
S.D.

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เป็น
รายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
1.1.1 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู,
คุณธรรมทีเ่ สริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญทางจริยธรรม,
ความเข้าใจผู้อนื่ เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็น
แบบอย่างที่ดี
1.1.2 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถใน
การจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สกึ ของผูอ้ นื่ และ
ประโยชน์ของสังคม
1.2 การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่
คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี)
1.2.1 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมทีเ่ สริมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความเข้าใจผู้อนื่
เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
1.2.2 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการจัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม ความรู้สกึ ของผูอ้ ื่น และประโยชน์ของสังคม
1.3 การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
1.3.1 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมที่
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความ
เข้าใจผูอ้ ื่น เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็น
แบบอย่างที่ดี
1.3.2 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการจัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้
ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สกึ ของผู้อนื่ และประโยชน์ของสังคม

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.80
0.98

มาก

4.63
0.69

มาก
ที่สุด

0.22

3.89
0.94

มาก

4.65
0.70

มาก
ที่สุด

0.20

3.71
1.01

มาก

4.61
0.69

มาก
ที่สุด

0.24

3.85
0.91

มาก

4.63
0.64

มาก
ที่สุด

0.20

3.93
0.89

มาก

4.67
0.61

มาก
ที่สุด

0.19

3.77
0.93

มาก

4.59
0.66

มาก
ที่สุด

0.22

3.61
0.97

มาก

4.56
0.68

มาก
ที่สุด

0.26

3.62
0.97

มาก

4.56
0.68

มาก
ที่สุด

0.26

3.60
0.98

มาก

4.55
0.68

มาก
ที่สุด

0.26
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1.4 การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.4.1 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู, คุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม, ความเข้าใจผู้อนื่ เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ, ความ
เสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
1.4.2 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความสามารถในการจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินจิ ทางค่านิยม ความรู้สึกของผูอ้ ื่น
และประโยชน์ของสังคม
1.5 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (ตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 1.1 – 1.4)
1.5.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน,
ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความเข้าใจผูอ้ ื่น เข้าใจโลก, จิต
สาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
1.5.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการและคิดแก้ปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม
ความรู้สกึ ของผู้อนื่ และประโยชน์ของสังคม
1.6 การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
1.6.1 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมร้างการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู,
คุณธรรมทีเ่ สริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญทางจริยธรรม,
ความเข้าใจผู้อนื่ เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็น
แบบอย่างที่ดี
1.6.2 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถ
ในการจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สกึ ของผูอ้ นื่ และ
ประโยชน์ของสังคม

สภาพ
ปัจจุบัน
S.D.
3.50
1.05

ระดับ
มาก

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.
4.52
0.72

PNImodifiled

ระดับ
มาก
ที่สุด

0.29

3.50
1.07

มาก

4.54
0.69

มาก
ที่สุด

0.30

3.50
1.04

มาก

4.49
0.74

มาก
ที่สุด

0.28

3.43
0.89

มาก

4.46
0.65

มาก
ที่สุด

0.30

3.45
0.93

มาก

4.46
0.66

มาก
ที่สุด

0.29

3.42
0.85

มาก

4.47
0.65

มาก
ที่สุด

0.31

3.77
1.00

มาก

4.62
0.69

มาก
ที่สุด

0.23

3.82
1.01

มาก

4.64
0.73

มาก
ที่สุด

0.21

3.71
1.00

มาก

4.61
0.66

มาก
ที่สุด

0.24
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สภาพ
ปัจจุบัน
S.D.

1.7 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม
1.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน,
ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความเข้าใจผูอ้ ื่น เข้าใจโลก, จิต
สาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
1.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความสามารถในการจัดการและคิดแก้ปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม
ความรู้สกึ ของผู้อนื่ และประโยชน์ของสังคม
2. ด้านความรู้
2.1 การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ เป็นรายวิชาบังคับที่
คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี)
2.1.1 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรอบรู้ในด้าน
ความรูท้ ั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและ
เป็นระบบ
2.1.2 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความตระหนักรู้
หลักการและทฤษฎีในองค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งบูรณา
การข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.1.3 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจ
ความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง และความ
ตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.1.4 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
2.2 การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างความรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุ
ศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
2.2.1 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความรอบรู้ในด้านความรูท้ ั่วไป
วิชาชีพครู และวิชาทีจ่ ะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.2.2 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความตระหนักรู้หลักการและ
ทฤษฎีในองค์ความรู้ทเี่ กี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งบูรณาการข้าม
ศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.2.3 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความเข้าใจความก้าวหน้าของ
ความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง และความตระหนักถึง
ความสาคัญของการวิจัย

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.40
0.89

มาก

4.52
0.70

มาก
ที่สุด

0.33

3.41
0.90

มาก

4.53
0.70

มาก
ที่สุด

0.33

3.40
0.89

มาก

4.50
0.71

มาก
ที่สุด

0.32

3.82
0.93

มาก

4.59
0.68

มาก
ที่สุด

0.20

4.01
0.86

มาก
ที่สุด

4.63
0.65

มาก
ที่สุด

0.15

3.70
0.96

มาก

4.52
0.71

มาก
ที่สุด

0.22

3.78
0.95

มาก

4.62
0.65

มาก
ที่สุด

0.22

3.79
0.91

มาก

4.60
0.72

มาก
ที่สุด

0.21

4.60
0.67
4.64
0.68

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

3.71
0.92
3.78
0.87

มาก
มาก

0.24
0.23

3.65
0.91

มาก

4.59
0.69

มาก
ที่สุด

0.26

3.71
0.98

มาก

4.59
0.66

มาก
ที่สุด

0.24
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สภาพ
ปัจจุบัน
S.D.

2.2.4 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ใน
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู
2.3 การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความรู้
2.3.1 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความรอบรู้ในด้านความรู้
ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็น
ระบบ
2.3.2 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความตระหนักรู้หลักการและ
ทฤษฎีในองค์ความรู้ทเี่ กี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งบูรณาการข้าม
ศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.3.3 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความเข้าใจความก้าวหน้า
ของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง และความตระหนักถึง
ความสาคัญของการวิจัย
2.3.4 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
2.4 การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านความรู้
2.4.1 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความ
รอบรู้ในด้านความรูท้ ั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่าง
กว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.4.2 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความ
ตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ
ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.4.3 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความ
เข้าใจความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง และ
ความตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.4.4 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้
และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพครู
2.5 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความรู้ (ตามรายละเอียด
ที่กล่าวมาในข้อ 2.1 - 2.4)
2.5.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ในด้านความรู้ทวั่ ไป วิชาชีพครู และวิชาทีจ่ ะ
สอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.70
0.92

มาก

4.60
0.67

มาก
ที่สุด

0.24

3.51
1.04

มาก

4.57
0.69

มาก
ที่สุด

0.30

3.55
0.99

มาก

4.54
0.66

มาก
ที่สุด

0.28

3.46
1.10

มาก

4.49
0.78

มาก
ที่สุด

0.30

3.53
1.00

มาก

4.63
0.62

มาก
ที่สุด

0.31

3.50
1.06

มาก

4.63
0.68

มาก
ที่สุด

0.32

3.53
0.96

มาก

4.54
0.69

มาก
ที่สุด

0.29

3.56
0.97

มาก

4.50
0.68

มาก
ที่สุด

0.26

3.49
0.95

มาก

4.52
0.70

มาก
ที่สุด

0.30

3.57
0.95

มาก

4.60
0.64

มาก
ที่สุด

0.29

3.49
0.96

มาก

4.56
0.75

มาก
ที่สุด

0.31

3.42
0.90

มาก

4.49
0.75

มาก
ที่สุด

0.31

3.41
0.89

มาก

4.48
0.75

มาก
ที่สุด

0.32
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2.5.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทัง้ บูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับ
โลกแห่งความเป็นจริง
2.5.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะ
สอนอย่างลึกซึ้ง และความตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.5.4 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
ค่าองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครู
2.6 การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้
เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
2.6.1 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความรอบรู้ใน
ด้านความรู้ทวั่ ไป วิชาชีพครู และวิชาทีจ่ ะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง
และเป็นระบบ
2.6.2 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความตระหนัก
รู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ทเี่ กี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้ง
บูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.6.3 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจ
ความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง และความ
ตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.6.4 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
2.7 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้
2.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความรอบรู้ในด้านความรูท้ ั่วไป วิชาชีพครู และวิชาทีจ่ ะ
สอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทัง้ บูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับ
โลกแห่งความเป็นจริงง
2.7.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะ
สอนอย่างลึกซึ้ง และความตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.37
0.95

มาก

4.48
0.75

มาก
ที่สุด

0.33

3.42
0.89

มาก

4.49
0.74

มาก
ที่สุด

0.31

3.48
0.89

มาก

4.51
0.77

มาก
ที่สุด

0.30

3.64
0.93

มาก

4.57
0.72

มาก
ที่สุด

0.26

3.75
0.96

มาก

4.55
0.75

มาก
ที่สุด

0.21

3.65
0.91

มาก

4.56
0.74

มาก
ที่สุด

0.25

3.60
0.93

มาก

4.56
0.75

มาก
ที่สุด

0.27

3.55
0.92

มาก

4.62
0.65

มาก
ที่สุด

0.30

3.47
0.86

มาก

4.46
0.71

มาก
ที่สุด

0.29

3.50
0.87

มาก

4.48
0.66

มาก
ที่สุด

0.28

3.44
0.87

มาก

4.43
0.75

มาก
ที่สุด

0.29

3.48
0.82

มาก

4.45
0.74

มาก
ที่สุด

0.28

315

ลาดับ

การบริหารเพือ่ เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนิสติ นักศึกษา

สภาพ
ปัจจุบัน
S.D.

2.7.4 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
ค่าองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครู
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาเป็นรายวิชา
บังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5ปี)
3.1.1 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถใน
การคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ
และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.1.2 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.1.3 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเป็นผู้นาทาง
ปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิด
พัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพอย่างมี
นวัตกรรม
3.2 การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะทางปัญญาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่
คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร
5ปี)
3.2.1 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการคิดค้นหา
ข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.2.2 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.2.3 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิด
พัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์
ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.3 การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างทักษะทางปัญญา
3.3.1 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการคิดค้น
หาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.3.2 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.46
0.89

มาก

4.48
0.71

มาก
ที่สุด

0.29

3.59
0.96

มาก

4.54
0.73

มาก
ที่สุด

0.26

3.59
0.95

มาก

4.53
0.74

มาก
ที่สุด

0.26

3.65
0.98

มาก

4.54
0.74

มาก
ที่สุด

0.25

3.54
0.95

มาก

4.53
0.72

มาก
ที่สุด

0.28

3.64
0.90

มาก

4.55
0.70

มาก
ที่สุด

0.25

3.67
0.93

มาก

4.51
0.74

มาก
ที่สุด

0.23

3.66
0.84

มาก

4.55
0.69

มาก
ที่สุด

0.24

3.60
0.93

มาก

4.57
0.66

มาก
ที่สุด

0.27

3.51
0.85

มาก

4.52
0.72

มาก
ที่สุด

0.29

3.56
0.83

มาก

4.52
0.73

มาก
ที่สุด

0.27

3.50
0.85

มาก

4.51
0.70

มาก
ที่สุด

0.29

316

ลาดับ

การบริหารเพือ่ เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนิสติ นักศึกษา

สภาพ
ปัจจุบัน
S.D.

3.3.3 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความเป็นผูน้ าทางปัญญาใน
การคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนา
ศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.4 การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านทักษะทางปัญญา
3.4.1 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมิน
ข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.4.2 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึง
ความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ
3.4.3 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความ
เป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์
และในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้ง
วิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.5 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะทางปัญญา (ตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 3.1 - 3.4)
3.5.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ
และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย
3.5.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาได้อย่างสร้างสรรค์
โดยคานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.5.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่าง
สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.6 การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ
ทางปัญญาเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
3.6.1 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถ
ในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูล
สารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.6.2 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.46
0.88

มาก

4.53
0.74

มาก
ที่สุด

0.31

3.49
0.97

มาก

4.49
0.70

มาก
ที่สุด

0.29

3.50
0.95

มาก

4.48
0.68

มาก
ที่สุด

0.27

3.52
0.95

มาก

4.48
0.75

มาก
ที่สุด

0.29

3.45
1.01

มาก

4.52
0.68

มาก
ที่สุด

0.31

3.39
0.92

มาก

4.49
0.75

มาก
ที่สุด

0.33

3.44
0.87

มาก

4.51
0.77

มาก
ที่สุด

0.31

3.39
0.93

มาก

4.48
0.74

มาก
ที่สุด

0.32

3.33
0.96

มาก

4.48
0.75

มาก
ที่สุด

0.34

3.56
0.97

มาก

4.51
0.71

มาก
ที่สุด

0.27

3.52
0.96

มาก

4.50
0.70

มาก
ที่สุด

0.28

3.57
0.95

มาก

4.53
0.71

มาก
ที่สุด

0.27
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3.6.3 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความเป็นผู้นา
ทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และใน
การคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพอย่าง
มีนวัตกรรม
3.7 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ
ทางปัญญา
3.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ
และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย
3.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
โดยคานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.7.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่าง
สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบเป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
4.1.1 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความไวในการรับรู้
ความรู้สกึ ความเข้าใจผู้อนื่ มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม
4.1.2 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเอาใจใส่
ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์
4.1.3 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างภาวะผูน้ าและผู้
ตามที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.2 การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
4.2.1 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความไวในการรับรู้ความรู้สกึ ความ
เข้าใจผูอ้ ื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.2.2 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อ
การแก้ปัญหาในกลุม่ และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.58
0.99

มาก

4.50
0.74

มาก
ที่สุด

0.26

3.47
0.95

มาก

4.51
0.70

มาก
ที่สุด

0.30

3.46
0.97

มาก

4.50
0.74

มาก
ที่สุด

0.30

3.54
0.92

มาก

4.51
0.66

มาก
ที่สุด

0.27

3.42
0.96

มาก

4.52
0.71

มาก
ที่สุด

0.32

3.48
1.00

มาก

4.55
0.70

มาก
ที่สุด

0.31

3.53
0.98

มาก

4.56
0.71

มาก
ที่สุด

0.29

3.46
1.04

มาก

4.55
0.68

มาก
ที่สุด

0.32

3.44
0.99

มาก

4.53
0.72

มาก
ที่สุด

0.32

3.55
0.99

มาก

4.51
0.77

มาก
ที่สุด

0.27

4.48
0.78
4.49
0.77

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

3.49
0.99
3.57
1.00

มาก
มาก

0.28
0.26
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4.2.3 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี
ความสัมพันธ์ทดี่ ีกับผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
4.3 การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.3.1 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความไวในการรับรู้ความรู้สกึ
ความเข้าใจผู้อนื่ มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.3.2 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความเอาใจใส่ช่วยเหลือและ
เอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุม่ และระหว่างกลุม่ ได้อย่างสร้างสรรค์
4.3.3 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี
ความสัมพันธ์ทดี่ ีกับผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
4.4 การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความ
ไวในการรับรู้ความรู้สกึ ความเข้าใจผู้อนื่ มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ และทางสังคม
4.4.2 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความ
เอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้
อย่างสร้างสรรค์
4.4.3 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านภาวะ
ผู้นาและผูต้ ามที่ดี ความสัมพันธ์ทดี่ ีกับผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.5 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 4.1 - 4.4)
4.5.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างความไวในการรับรู้ความรู้สึก ความเข้าใจผู้อนื่ มุมมอง
เชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.5.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ม
และระหว่างกลุม่ ได้อย่างสร้างสรรค์
4.5.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้เรียนและ
ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3.60
0.99
3.48
0.98
3.46
0.98
3.49
0.95

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

4.55
0.75

มาก
ที่สุด

4.54
0.76
4.53
0.75
4.52
0.77

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

0.27
0.30
0.31
0.30

3.50
1.01

มาก

4.55
0.75

มาก
ที่สุด

0.30

3.35
1.04

มาก

4.43
0.81

มาก
ที่สุด

0.32

3.34
1.04

มาก

4.42
0.82

มาก
ที่สุด

0.32

3.35
1.05

มาก

4.40
0.84

มาก
ที่สุด

0.31

3.38
1.03

มาก

4.48
0.77

มาก
ที่สุด

0.32

3.34
1.00

มาก

4.46
0.75

มาก
ที่สุด

0.33

3.27
1.04

มาก

4.44
0.78

มาก
ที่สุด

0.36

3.31
1.00

มาก

4.46
0.78

มาก
ที่สุด

0.35

3.44
0.97

มาก

4.47
0.71

มาก
ที่สุด

0.30
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4.6 การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
ตลอดหลักสูตร
4.6.1 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความไวในการ
รับรู้ความรู้สกึ ความเข้าใจผูอ้ ื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม
4.6.2 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความเอาใจใส่
ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์
4.6.3 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างภาวะผูน้ าและผู้
ตามที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.7 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความไวในการรับรู้ความรู้สกึ ความเข้าใจผู้อนื่ มุมมอง
เชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ม
และระหว่างกลุม่ ได้อย่างสร้างสรรค์
4.7.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้เรียนและ
ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุ
ศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
5.1.1 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความไวในการ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษา
พูดและภาษาเขียน
มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถใน
การใช้ดุลยพินจิ ทีด่ ีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้
5.1.2
ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
5.1.3 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถใน
การสือ่ สารทั้งการพูด การเขียน และการนาเสนอในรูปแบบที่
เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่แตกต่างกัน

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.63
0.92

มาก

4.56
0.71

มาก
ที่สุด

0.26

3.62
0.90

มาก

4.56
0.71

มาก
ที่สุด

0.26

3.61
0.96

มาก

4.54
0.72

มาก
ที่สุด

0.26

3.66
0.92

มาก

4.56
0.69

มาก
ที่สุด

0.25

3.45
0.92

มาก

4.49
0.70

มาก
ที่สุด

0.30

3.41
0.96

มาก

4.48
0.71

มาก
ที่สุด

0.32

3.47
0.91

มาก

4.48
0.71

มาก
ที่สุด

0.29

3.48
0.92

มาก

4.52
0.68

มาก
ที่สุด

0.30

3.53
0.96

มาก

4.53
0.72

มาก
ที่สุด

0.28

3.53
0.95

มาก

4.50
0.74

มาก
ที่สุด

0.27

3.48
0.95

มาก

4.54
0.71

มาก
ที่สุด

0.30

3.59
0.97

มาก

4.54
0.72

มาก
ที่สุด

0.27
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5.2 การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
5.2.1 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความไวในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข่าวสารทั้งทีเ่ ป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษา
เขียน
5.2.2 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่
ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.2.3 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการสื่อสารทั้งการ
พูด การเขียน และการนาเสนอในรูปแบบทีเ่ หมาะสมสาหรับบุคคล
และกลุม่ ทีแ่ ตกต่างกัน
5.3 การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความไวในการวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและ
ภาษาเขียน
5.3.2 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการใช้ดุลย
พินิจทีด่ ีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
5.3.3 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการสือ่ สาร
ทั้งการพูด การเขียน และการนาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับ
บุคคลและกลุม่ ทีแ่ ตกต่างกัน
5.4 การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.4.1 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความ
ไวในการวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารทั้งทีเ่ ป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.4.2 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปล
ความหมาย และเลือกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.4.3 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความสามารถในการสือ่ สารทั้งการพูด การเขียน และการนาเสนอใน
รูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มทีแ่ ตกต่างกัน

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.60
0.90

มาก

4.46
0.72

มาก
ที่สุด

0.24

3.56
0.90

มาก

4.45
0.74

มาก
ที่สุด

0.25

3.58
0.89

มาก

4.44
0.75

มาก
ที่สุด

0.24

3.65
0.92

มาก

4.50
0.68

มาก
ที่สุด

0.23

3.43
1.03

มาก

4.45
0.73

มาก
ที่สุด

0.30

3.41
1.01

มาก

4.46
0.72

มาก
ที่สุด

0.31

3.43
1.06

มาก

4.45
0.75

มาก
ที่สุด

0.30

3.47
1.02

มาก

4.45
0.72

มาก
ที่สุด

0.28

3.45
1.01

มาก

4.46
0.78

มาก
ที่สุด

0.29

3.43
1.02

มาก

4.45
0.81

มาก
ที่สุด

0.30

3.46
0.98

มาก

4.44
0.78

มาก
ที่สุด

0.28

3.47
1.05

มาก

4.48
0.77

มาก
ที่สุด

0.29
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5.5 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(ตามรายละเอียดที่กล่าวมา
ในข้อ 5.1 - 5.4)
5.5.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างความไวในการวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลข
เชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.5.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ดุลยพินิจทีด่ ีในการประมวลผล
แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.5.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสือ่ สารทัง้ การพูด การเขียน และ
การนาเสนอในรูปแบบทีเ่ หมาะสมสาหรับบุคคลและกลุม่ ทีแ่ ตกต่างกัน
5.6 การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
โครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
5.6.1 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความไวในการ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษา
พูดและภาษาเขียน
5.6.2 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถ
ในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
5.6.3 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถ
ในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการนาเสนอในรูปแบบที่
เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่แตกต่างกัน
5.7 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลข
เชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความสามารถในการใช้ดุลยพินิจทีด่ ีในการประมวลผล
แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.7.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความสามารถในการสือ่ สารทัง้ การพูด การเขียน และ
การนาเสนอในรูปแบบทีเ่ หมาะสมสาหรับบุคคลและกลุม่ ทีแ่ ตกต่างกัน

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.49
0.90

มาก

4.50
0.69

มาก
ที่สุด

0.29

3.49
0.95

มาก

4.52
0.70

มาก
ที่สุด

0.30

3.46
0.88

มาก

4.49
0.71

มาก
ที่สุด

0.30

3.53
0.88

มาก

4.48
0.66

มาก
ที่สุด

0.27

3.40
0.93

มาก

4.47
0.70

มาก
ที่สุด

0.31

3.41
0.95

มาก

4.49
0.66

มาก
ที่สุด

0.32

3.35
0.93

มาก

4.46
0.69

มาก
ที่สุด

0.33

3.45
0.93

มาก

4.46
0.74

มาก
ที่สุด

0.29

3.41
0.91

มาก

4.48
0.69

มาก
ที่สุด

0.31

3.40
0.96

มาก

4.45
0.68

มาก
ที่สุด

0.31

3.41
0.85

มาก

4.47
0.71

มาก
ที่สุด

0.31

3.43
0.93

มาก

4.53
0.70

มาก
ที่สุด

0.32
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6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 การกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้เป็น
รายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
6.1.1 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึ่งทางการ(Nonformal) และไม่เป็นทางการ(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.1.2 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ, มี
ความสามารถปานกลาง และมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.1.3 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกทีจ่ ะสอนอย่างบูรณาการ
6.2 การสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ
ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร
5ปี)
6.2.1 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความเชีย่ วชาญในการจัดการ
เรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึง่ ทางการ(Non-formal)
และไม่เป็นทางการ(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.2.2 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความเชีย่ วชาญในการจัดการ
เรียนรูส้ าหรับผู้เรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษ, มีความสามารถปาน
กลาง และมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.2.3 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างความเชีย่ วชาญในการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาเอกทีจ่ ะสอนอย่างบูรณาการ
6.3 การกาหนดกลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
6.3.1 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึ่งทางการ(Nonformal) และไม่เป็นทางการ(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.3.2 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ, มีความสามารถ
ปานกลาง และมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.3.3 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
6.4 การกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ เี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.4.1 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึ่ง
ทางการ(Non-formal) และไม่เป็นทางการ(Informal) อย่าง
สร้างสรรค์

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.52
1.03

มาก

4.49
0.77

มาก
ที่สุด

0.28

3.55
1.02

มาก

4.54
0.74

มาก
ที่สุด

0.28

3.38
1.11

มาก

4.47
0.81

มาก
ที่สุด

0.32

3.62
0.94

มาก

4.45
0.78

มาก
ที่สุด

0.23

3.49
1.04

มาก

4.46
0.76

มาก
ที่สุด

0.28

3.54
1.01

มาก

4.47
0.75

มาก
ที่สุด

0.26

3.38
1.08

มาก

4.42
0.80

มาก
ที่สุด

0.31

4.49
0.73
4.47
0.72

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

3.55
1.01
3.42
1.03

มาก
มาก

0.26
0.31

3.45
1.02

มาก

4.43
0.76

มาก
ที่สุด

0.28

3.33
1.06

มาก

4.47
0.72

มาก
ที่สุด

0.34

4.52
0.66
4.47
0.77

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

4.48
0.74

มาก
ที่สุด

3.50
1.01
3.39
1.03
3.43
1.04

มาก
มาก

มาก

0.29
0.32

0.31
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6.4.2 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ, มี
ความสามารถปานกลาง และมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.4.3 มีการกาหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมสาหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
6.5 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
(ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 6.1 - 6.4)
6.5.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ(Formal) กึ่งทางการ(Non-formal) และไม่เป็นทางการ
(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.5.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูส้ าหรับผู้เรียนทีม่ ี
ความสามารถพิเศษ, มีความสามารถปานกลาง และมีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.5.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกทีจ่ ะสอน
อย่างบูรณาการ
6.6 การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ
การจัดการเรียนรูเ้ ป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
6.6.1 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ
ในการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึ่งทางการ
(Non-formal) และไม่เป็นทางการ(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.6.2 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ
ในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษ, มี
ความสามารถปานกลาง และมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.6.3 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ
ในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกทีจ่ ะสอนอย่างบูรณาการ
6.7 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ
การจัดการเรียนรู้
6.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ(Formal) กึ่งทางการ(Non-formal) และไม่เป็นทางการ
(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูส้ าหรับผู้เรียนทีม่ ี
ความสามารถพิเศษ, มีความสามารถปานกลาง และมีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.28
1.06

มาก

4.41
0.85

มาก
ที่สุด

0.34

3.45
0.97

มาก

4.51
0.73

มาก
ที่สุด

0.31

3.41
0.95

มาก

4.46
0.71

มาก
ที่สุด

0.31

3.40
0.95

มาก

4.43
0.72

มาก
ที่สุด

0.30

3.33
0.95

มาก

4.44
0.75

มาก
ที่สุด

0.33

3.49
0.96

มาก

4.51
0.66

มาก
ที่สุด

0.29

3.51
0.98

มาก

4.51
0.74

มาก
ที่สุด

0.29

3.55
1.00

มาก

4.48
0.79

มาก
ที่สุด

0.26

3.37
1.04

มาก

4.51
0.73

มาก
ที่สุด

0.34

3.62
0.90

มาก

4.55
0.71

มาก
ที่สุด

0.26

3.38
0.96

มาก

4.45
0.73

มาก
ที่สุด

0.32

3.41
0.92

มาก

4.45
0.75

มาก
ที่สุด

0.31

3.25
1.04

มาก

4.42
0.75

มาก
ที่สุด

0.36
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6.7.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการกาหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้น
การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกทีจ่ ะสอน
อย่างบูรณาการ
7. ด้านคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
7.1 มีการกาหนดรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
นักศึกษาเป็นรายวิชาบังคับที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
7.2 มีการสอดแทรกเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาใน
รายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
7.3 มีการกาหนดกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
7.4 มีการกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมสาหรับประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ด้านคุณลักษณะพิเศษของนิสติ นักศึกษา
7.5 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของ
นิสิตนักศึกษา(ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 7.1 - 7.4)
7.6 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการเสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
7.7 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา

ระดับ

3.47
0.91

มาก

3.48
1.33
3.86
0.91
3.57
0.98
3.52
1.12

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.
4.50

PNImodifiled

ระดับ

0.68

มาก
ที่สุด

มาก

4.71
0.64

มาก
ที่สุด

0.35

มาก

4.71
0.56

มาก
ที่สุด

0.22

4.71
0.64
4.71
0.64

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

มาก
มาก

0.30

0.32
0.34

3.67
1.02

มาก

4.67
0.48

มาก
ที่สุด

0.27

3.67
1.06

มาก

4.71
0.46

มาก
ที่สุด

0.28

3.67
0.91

มาก

4.71
0.46

มาก
ที่สุด

0.28
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่
คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5
ปี)
1.1.1 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมทีเ่ สริมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความเข้าใจผู้อนื่
เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
1.1.2 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการจัดการและ
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม ความรู้สกึ ของผูอ้ ื่น และประโยชน์ของสังคม
1.2 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
1.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างการ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู, คุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม, ความเข้าใจผู้อนื่ เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ, ความ
เสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
1.2.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
ความสามารถในการจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินจิ ทางค่านิยม ความรู้สึกของผูอ้ ื่น
และประโยชน์ของสังคม
1.3 การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
1.3.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู,
คุณธรรมทีเ่ สริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญทางจริยธรรม,
ความเข้าใจผู้อนื่ เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็น
แบบอย่างที่ดี
13.2 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถใน
การจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สกึ ของผูอ้ นื่ และ
ประโยชน์ของสังคม

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.54
0.91

มาก

4.55
0.65

มาก
ที่สุด

0.29

3.53
0.93

มาก

4.55
0.65

มาก
ที่สุด

0.29

3.55
0.89

มาก

4.55
0.65

มาก
ที่สุด

0.28

3.39
0.80

มาก

4.54
0.64

มาก
ที่สุด

0.34

3.38
0.81

มาก

4.53
0.63

มาก
ที่สุด

0.34

3.40
0.79

มาก

4.54
0.65

มาก
ที่สุด

0.34

3.67
0.93

มาก

4.62
0.64

มาก
ที่สุด

0.26

3.69
0.93

มาก

4.62
0.65

มาก
ที่สุด

0.25

3.66
0.94

มาก

4.61
0.62

มาก
ที่สุด

0.26
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1.4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม
1.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน,
ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความเข้าใจผูอ้ ื่น เข้าใจโลก, จิต
สาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
1.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความสามารถในการจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม
ความรู้สกึ ของผู้อนื่ และประโยชน์ของสังคม
2. ด้านความรู้
2.1 การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุ
ศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)
2.1.1 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความรอบรู้ในด้านความรู้ทวั่ ไป
วิชาชีพครู และวิชาทีจ่ ะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.1.2 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความตระหนักรู้หลักการและ
ทฤษฎีในองค์ความรู้ทเี่ กี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งบูรณาการข้าม
ศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.1.3 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความเข้าใจความก้าวหน้าของ
ความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง และความตระหนักถึง
ความสาคัญของการวิจัย
2.1.4 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ใน
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู
2.2 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างความรู้
2.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
ความรอบรู้ในด้านความรูท้ ั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่าง
กว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.2.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
ความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่าง
บูรณาการ ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความ
เป็นจริง
2.2.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
ความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง
และความตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.2.4 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้
และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพครู

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

ระดับ

PNImodifiled

3.42
0.84

มาก

4.45
0.77

มาก
ที่สุด

0.30

3.47
0.83

มาก

4.54
0.65

มาก
ที่สุด

0.31

3.36
0.85

มาก

4.35
0.87

มาก
ที่สุด

0.30

4.56
0.70
4.54
0.69

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

3.52
0.89
3.59
0.89

มาก
มาก

0.29
0.27

3.51
0.86

มาก

4.53
0.70

มาก
ที่สุด

0.29

3.51
0.91

มาก

4.55
0.72

มาก
ที่สุด

0.30

3.48
0.93

มาก

4.61
0.67

มาก
ที่สุด

0.32

3.42
0.88

มาก

4.52
0.74

มาก
ที่สุด

0.32

3.40
0.89

มาก

4.51
0.77

มาก
ที่สุด

0.33

3.40
0.90

มาก

4.50
0.75

มาก
ที่สุด

0.32

3.45
0.86

มาก

4.53
0.71

มาก
ที่สุด

0.31

3.45
0.89

มาก

4.52
0.74

มาก
ที่สุด

0.31
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2.3 การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรูเ้ ป็น
โครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
2.3.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรอบรู้ในด้าน
ความรูท้ ั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและ
เป็นระบบ
2.3.2 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความตระหนักรู้
หลักการและทฤษฎีในองค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งบูรณา
การข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.3.3 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจ
ความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง และความ
ตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.3.4 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
2.4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้
2.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความรอบรู้ในด้านความรู้ทวั่ ไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะ
สอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทัง้ บูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับ
โลกแห่งความเป็นจริง
2.4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอน
อย่างลึกซึ้ง และความตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.4.4 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า
องค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครู
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะทางปัญญาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่
คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5
ปี)
3.1.1 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการคิดค้นหา
ข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.1.2 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ

สภาพ
ปัจจุบัน
S.D.
3.52
0.92

ระดับ
มาก

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.
4.53
0.71

ระดับ

PNImodifiled

มาก
ที่สุด

0.29

3.53
0.92

มาก

4.55
0.66

มาก
ที่สุด

0.29

3.50
0.96

มาก

4.46
0.78

มาก
ที่สุด

0.27

3.55
0.88

มาก

4.58
0.68

มาก
ที่สุด

0.29

3.50
0.93

มาก

4.53
0.72

มาก
ที่สุด

0.30

3.46
0.89

มาก

4.50
0.70

มาก
ที่สุด

0.30

3.49
0.95

มาก

4.50
0.73

มาก
ที่สุด

0.29

3.48
0.91

มาก

4.48
0.70

มาก
ที่สุด

0.29

3.43
0.89

มาก

4.48
0.73

มาก
ที่สุด

0.31

3.46
0.83

มาก

4.53
0.65

มาก
ที่สุด

0.31

3.46
0.95

มาก

4.54
0.68

มาก
ที่สุด

0.31

3.49
0.95

มาก

4.51
0.70

มาก
ที่สุด

0.29

3.47
0.97

มาก

4.51
0.68

มาก
ที่สุด

0.30
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3.1.3 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความเป็นผู้นาทางปัญญาในการ
คิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์
ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.2 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะทางปัญญา
3.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมิน
ข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.2.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึง
ความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ
3.2.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
ความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มี
วิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
รวมทั้งวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.3 การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทาง
ปัญญาเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
3.3.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถใน
การคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ
และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.3.2 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.3.3 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเป็นผูน้ าทาง
ปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิด
พัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพอย่างมี
นวัตกรรม
3.4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทาง
ปัญญา
3.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ
และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย
3.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
คานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

ระดับ

PNImodifiled

3.40
0.95

มาก

4.58
0.66

มาก
ที่สุด

0.35

3.37
0.89

มาก

4.46
0.71

มาก
ที่สุด

0.32

3.34
0.93

มาก

4.44
0.71

มาก
ที่สุด

0.33

3.41
0.90

มาก

4.47
0.71

มาก
ที่สุด

0.31

3.38
0.89

มาก

4.47
0.71

มาก
ที่สุด

0.32

3.42
1.02

มาก

4.50
0.71

มาก
ที่สุด

0.32

3.42
1.05

มาก

4.50
0.70

มาก
ที่สุด

0.32

3.43
1.01

มาก

4.51
0.73

มาก
ที่สุด

0.32

3.43
1.00

มาก

4.50
0.71

มาก
ที่สุด

0.31

3.42
0.82

มาก

4.48
0.74

มาก
ที่สุด

0.31

3.40
0.92

มาก

4.49
0.73

มาก
ที่สุด

0.32

3.43
0.90

มาก

4.46
0.74

มาก
ที่สุด

0.30
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3.4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่าง
สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)
4.1.1 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความไวในการรับรู้ความรู้สึก
ความเข้าใจผู้อนื่ มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.1.2 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอือ้
ต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.1.3 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างภาวะผูน้ าและผูต้ ามทีด่ ี
ความสัมพันธ์ทดี่ ีกับผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
ความไวในการรับรู้ความรู้สกึ ความเข้าใจผูอ้ ื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.2.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
ความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอือ้ ต่อการแก้ปัญหาในกลุม่ และระหว่าง
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.2.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
ภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดกี บั ผู้เรียนและความ
รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.3 การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
ตลอดหลักสูตร
4.3.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความไวในการรับรู้
ความรู้สกึ ความเข้าใจผู้อนื่ มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม
4.3.2 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเอาใจใส่
ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์
4.3.3 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างภาวะผู้นาและผู้
ตามที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

ระดับ

PNImodifiled

3.44
0.82

มาก

4.50
0.74

มาก
ที่สุด

0.31

3.42
0.94

มาก

4.58
0.67

มาก
ที่สุด

0.34

4.58
0.68
4.54
0.71

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

3.37
0.94
3.43
0.90

มาก
มาก

0.36
0.33

3.48
0.97

มาก

4.62
0.62

มาก
ที่สุด

0.33

3.34
0.91

มาก

4.51
0.68

มาก
ที่สุด

0.35

3.33
0.85

มาก

4.48
0.74

มาก
ที่สุด

0.34

3.33
0.91

มาก

4.53
0.68

มาก
ที่สุด

0.36

3.37
0.91

มาก

4.53
0.68

มาก
ที่สุด

0.35

3.52
0.96

มาก

4.54
0.69

มาก
ที่สุด

0.29

3.48
0.96

มาก

4.54
0.69

มาก
ที่สุด

0.31

3.54
0.96

มาก

4.53
0.70

มาก
ที่สุด

0.28

3.53
0.97

มาก

4.55
0.69

มาก
ที่สุด

0.29
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สภาพ
ปัจจุบัน
S.D.

4.4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความไวในการรับรู้ความรู้สึก ความเข้าใจผูอ้ ื่น มุมมองเชิง
บวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอือ้ ต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ม
และระหว่างกลุม่ ได้อย่างสร้างสรรค์
4.4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี ความสัมพันธ์ทดี่ ีกับผู้เรียนและ
ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)
5.1.1 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความไวในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข่าวสารทั้งทีเ่ ป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษา
เขียน
5.1.2 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่
ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.1.3 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการสื่อสารทั้ง
การพูด การเขียน และการนาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับ
บุคคลและกลุม่ ทีแ่ ตกต่างกัน
5.2 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
ความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.2.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปล
ความหมาย และเลือกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.2.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
ความสามารถในการสือ่ สารทั้งการพูด การเขียน และการนาเสนอใน
รูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มทีแ่ ตกต่างกัน

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.35
0.90

มาก

4.43
0.74

มาก
ที่สุด

0.32

3.27
0.91

มาก

4.39
0.79

มาก
ที่สุด

0.34

3.41
0.89

มาก

4.43
0.76

มาก
ที่สุด

0.30

3.38
0.90

มาก

4.49
0.74

มาก
ที่สุด

0.33

3.35
0.96

มาก

4.49
0.73

มาก
ที่สุด

0.34

3.34
1.00

มาก

4.51
0.73

มาก
ที่สุด

0.35

3.31
0.93

มาก

4.46
0.75

มาก
ที่สุด

0.35

3.39
0.93

มาก

4.51
0.73

มาก
ที่สุด

0.33

3.39
0.95

มาก

4.42
0.75

มาก
ที่สุด

0.31

3.40
0.88

มาก

4.41
0.76

มาก
ที่สุด

0.30

3.33
0.96

มาก

4.42
0.74

มาก
ที่สุด

0.33

3.44
0.95

มาก

4.44
0.75

มาก
ที่สุด

0.29
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สภาพ
ปัจจุบัน
S.D.

5.3 การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโครงการ/
กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
5.3.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความไวในการ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษา
พูดและภาษาเขียน
5.3.2 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถใน
การใช้ดุลยพินจิ ทีด่ ีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
5.3.3 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถใน
การสือ่ สารทั้งการพูด การเขียน และการนาเสนอในรูปแบบที่
เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่แตกต่างกัน
5.4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทัง้ ที่เป็นตัวเลขเชิง
สถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปล
ความหมาย และเลือกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความสามารถในการสือ่ สารทั้งการพูด การเขียน และการ
นาเสนอในรูปแบบทีเ่ หมาะสมสาหรับบุคคลและกลุม่ ทีแ่ ตกต่างกัน
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาบังคับ
ต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร5ปี)
6.1.1 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึง่ ทางการ(Non-formal)
และไม่เป็นทางการ(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.1.2 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรูส้ าหรับผู้เรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษ, มีความสามารถปาน
กลาง และมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.1.3 มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาเอกทีจ่ ะสอนอย่างบูรณาการ

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.34
0.98

มาก

4.50
0.71

มาก
ที่สุด

0.35

3.29
0.98

มาก

4.52
0.68

มาก
ที่สุด

0.37

3.31
1.04

มาก

4.48
0.74

มาก
ที่สุด

0.35

3.43
0.93

มาก

4.50
0.73

มาก
ที่สุด

0.31

3.35
0.92

มาก

4.45
0.77

มาก
ที่สุด

0.33

3.29
0.92

มาก

4.45
0.77

มาก
ที่สุด

0.35

3.40
0.88

มาก

4.46
0.74

มาก
ที่สุด

0.31

3.38
0.92

มาก

4.45
0.77

มาก
ที่สุด

0.32

3.39
0.98

มาก

4.53
0.72

มาก
ที่สุด

0.33

3.42
0.97

มาก

4.52
0.73

มาก
ที่สุด

0.32

3.30
1.06

มาก

4.50
0.75

มาก
ที่สุด

0.36

3.46
0.92

มาก

4.56
0.69

มาก
ที่สุด

0.32
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6.2 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
6.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่เป็นทางการ(Formal)
กึ่งทางการ(Non-formal) และไม่เป็นทางการ(Informal) อย่าง
สร้างสรรค์
6.2.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ, มีความสามารถปานกลาง และมีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม
6.2.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการใช้กลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้าง
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณา
การ
6.3 การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการ
จัดการเรียนรูเ้ ป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร
6.3.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึ่งทางการ(Nonformal) และไม่เป็นทางการ(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.3.2 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ, มี
ความสามารถปานกลาง และมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.3.3 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกทีจ่ ะสอนอย่างบูรณาการ
6.4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการ
จัดการเรียนรู้
6.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบทีเ่ ป็นทางการ
(Formal) กึ่งทางการ(Non-formal) และไม่เป็นทางการ(Informal)
อย่างสร้างสรรค์
6.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผูเ้ รียนที่มี
ความสามารถพิเศษ, มีความสามารถปานกลาง และมีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอน
อย่างบูรณาการ

สภาพ
ปัจจุบัน
S.D.
3.33
0.89

ระดับ
มาก

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.
4.43
0.66

PNImodifiled

ระดับ
มาก
ที่สุด

0.33

3.29
0.96

มาก

4.40
0.70

มาก
ที่สุด

0.34

3.28
0.98

มาก

4.42
0.72

มาก
ที่สุด

0.35

3.42
0.89

มาก

4.48
0.66

มาก
ที่สุด

0.31

3.40
1.03

มาก

4.49
0.69

มาก
ที่สุด

0.32

3.39
1.01

มาก

4.48
0.70

มาก
ที่สุด

0.32

3.31
1.08

มาก

4.50
0.71

มาก
ที่สุด

0.36

3.49
1.01

มาก

4.50
0.68

มาก
ที่สุด

0.29

3.30
0.95

มาก

4.47
0.70

มาก
ที่สุด

0.35

3.29
1.05

มาก

4.45
0.74

มาก
ที่สุด

0.35

3.27
1.05

มาก

4.47
0.70

มาก
ที่สุด

0.37

3.34
0.95

มาก

4.50
0.70

มาก
ที่สุด

0.35
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สภาพ
ปัจจุบัน
S.D.

7. ด้านคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
7.1
มีการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
นักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิด
สอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)
7.2
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
เอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ สริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
นักศึกษา
7.3
มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาเป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
ตลอดหลักสูตร
7.4
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
เอื้อต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.43
0.93

มาก

4.67
0.66

มาก
ที่สุด

0.36

3.43
0.93

มาก

4.62
0.67

มาก
ที่สุด

0.35

3.52
0.87

มาก

4.62
0.59

มาก
ที่สุด

0.31

3.52
0.87

มาก

4.71
0.56

มาก
ที่สุด

0.34
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ลาดับ

การบริหารเพือ่ เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนิสติ นักศึกษา

สภาพ
ปัจจุบัน
S.D.

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
1.1.1 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างการ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู, คุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม, ความเข้าใจผู้อนื่ เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ, ความ
เสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
1.1.2 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้าง
ความสามารถในการจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินจิ ทางค่านิยม ความรู้สึกของผูอ้ ื่น
และประโยชน์ของสังคม
1.2 การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิด
สอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
1.2.1 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู, คุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม, ความเข้าใจผู้อนื่ เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ, ความ
เสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
1.2.2 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความสามารถในการจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินจิ ทางค่านิยม ความรู้สึกของผูอ้ ื่น
และประโยชน์ของสังคม
1.3 การนาผลการประเมินจากข้อ 1.1- 1.2 มาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
ในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
1.3.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมทีเ่ สริมสร้างการ
พัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความเข้าใจผูอ้ ื่น เข้าใจ
โลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างทีด่ ี
1.3.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความสามารถในการจัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม ความรู้สกึ ของผูอ้ ื่น และประโยชน์ของสังคม

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.20
1.17

มาก

4.50
0.67

มาก
ที่สุด

0.41

3.20
1.19

มาก

4.50
0.68

มาก
ที่สุด

0.41

3.21
1.15

มาก

4.50
0.66

มาก
ที่สุด

0.40

3.21
1.17

มาก

4.47
0.72

มาก
ที่สุด

0.39

3.21
1.17

มาก

4.45
0.74

มาก
ที่สุด

0.39

3.22
1.17

มาก

4.50
0.70

มาก
ที่สุด

0.40

3.22
1.10

มาก

4.46
0.76

มาก
ที่สุด

0.39

3.22
1.12

มาก

4.46
0.78

มาก
ที่สุด

0.38

3.23
1.09

มาก

4.47
0.74

มาก
ที่สุด

0.38
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สภาพ
ปัจจุบัน
S.D.

1.4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม (ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 1.1 - 1.3)
1.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมทีเ่ สริมสร้างการ
พัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความเข้าใจผูอ้ ื่น เข้าใจ
โลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างทีด่ ี
1.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม ความรู้สกึ ของผูอ้ ื่น และประโยชน์ของสังคม
1.5 การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในส่วนที่เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
1.5.1 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน,
ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความเข้าใจผูอ้ ื่น เข้าใจโลก, จิต
สาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
1.5.2 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความสามารถในการจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม
ความรู้สกึ ของผู้อนื่ และประโยชน์ของสังคม
1.6 การนาผลการประเมินในข้อ 1.5 มาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็น
ครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว
1.6.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมทีเ่ สริมสร้างการ
พัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความเข้าใจผูอ้ ื่น เข้าใจ
โลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างทีด่ ี
1.6.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความสามารถในการจัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม ความรู้สกึ ของผูอ้ ื่น และประโยชน์ของสังคม

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.27
0.89

มาก

4.47
0.74

มาก
ที่สุด

0.37

3.25
0.87

มาก

4.47
0.74

มาก
ที่สุด

0.37

3.28
0.91

มาก

4.48
0.75

มาก
ที่สุด

0.37

3.30
0.98

มาก

4.57
0.68

มาก
ที่สุด

0.38

3.30
0.96

มาก

4.56
0.69

มาก
ที่สุด

0.38

3.30
1.01

มาก

4.57
0.66

มาก
ที่สุด

0.38

3.31
1.00

มาก

4.55
0.65

มาก
ที่สุด

0.38

3.32
0.97

มาก

4.55
0.63

มาก
ที่สุด

0.37

3.29
1.04

มาก

4.55
0.66

มาก
ที่สุด

0.38
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ปัจจุบัน
S.D.

1.7 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 1.5 - 1.6)
1.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู, คุณธรรมทีเ่ สริมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืน, ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ความเข้าใจผู้อนื่
เข้าใจโลก, จิตสาธารณะ, ความเสียสละ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
1.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการจัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม ความรู้สกึ ของผูอ้ ื่น และประโยชน์ของสังคม
2. ด้านความรู้
2.1 การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความรู้ในรายวิชา
บังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี (หลักสูตร 5ปี)
2.1.1 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความ
รอบรู้ในด้านความรูท้ ั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่าง
กว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.1.2 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความ
ตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ
ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.1.3 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความ
เข้าใจความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง และ
ความตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.1.4 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้
และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพครู
2.2 การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
2.2.1 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรอบรู้
ในด้านความรูท้ ั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวาง
ลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.2.2 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความ
ตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ
ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.2.3 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความเข้าใจ
ความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง และความ
ตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.27
0.90

มาก

4.44
0.68

มาก
ที่สุด

0.36

3.26
0.90

มาก

4.44
0.69

มาก
ที่สุด

0.36

3.28
0.91

มาก

4.45
0.68

มาก
ที่สุด

0.36

3.34
0.96

มาก

4.48
0.74

มาก
ที่สุด

0.34

3.35
0.96

มาก

4.47
0.75

มาก
ที่สุด

0.34

3.30
0.92

มาก

4.47
0.77

มาก
ที่สุด

0.35

3.38
0.92

มาก

4.50
0.70

มาก
ที่สุด

0.33

3.31
1.04

มาก

4.48
0.74

มาก
ที่สุด

0.35

3.32
0.92

มาก

4.48
0.76

มาก
ที่สุด

0.35

3.35
0.96

มาก

4.47
0.74

มาก
ที่สุด

0.34

3.31
0.93

มาก

4.47
0.77

มาก
ที่สุด

0.35

3.34
0.90

มาก

4.48
0.77

มาก
ที่สุด

0.34
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S.D.

2.2.4 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้
และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพครู
2.3 การนาผลการประเมินจากข้อ 2.1- 2.2 มาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
ในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความรู้
2.3.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความรอบรู้ในด้านความรู้ทวั่ ไป วิชาชีพ
ครู และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.3.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีใน
องค์ความรู้ทเี่ กี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และ
บูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.3.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้ใน
สาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง และความตระหนักถึงความสาคัญของ
การวิจัย
2.3.4 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ใน
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู
2.4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความรู้ (ตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2.1 - 2.3)
2.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ในด้านความรู้ทวั่ ไป วิชาชีพครู
และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีใน
องค์ความรู้ทเี่ กี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และ
บูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้ใน
สาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง และความตระหนักถึงความสาคัญของ
การวิจัย
2.4.4 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ใน
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.28
0.88

มาก

4.50
0.77

มาก
ที่สุด

0.37

3.40
0.87

มาก

4.51
0.69

มาก
ที่สุด

0.33

3.43
0.90

มาก

4.51
0.70

มาก
ที่สุด

0.32

3.42
0.87

มาก

4.51
0.73

มาก
ที่สุด

0.32

3.39
0.85

มาก

4.51
0.66

มาก
ที่สุด

0.33

3.39
0.86

มาก

4.51
0.68

มาก
ที่สุด

0.33

3.36
0.86

มาก

4.51
0.68

มาก
ที่สุด

0.34

3.40
0.84

มาก

4.53
0.66

มาก
ที่สุด

0.33

3.36
0.89

มาก

4.49
0.68

มาก
ที่สุด

0.34

3.34
0.83

มาก

4.51
0.70

มาก
ที่สุด

0.35

3.34
0.88

มาก

4.50
0.70

มาก
ที่สุด

0.35
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2.5 การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความรู้ในส่วนที่เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
2.5.1 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความรอบรู้ในด้านความรู้ทวั่ ไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะ
สอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.5.2 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทัง้ บูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับ
โลกแห่งความเป็นจริง
2.5.3 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสอน
อย่างลึกซึ้ง และความตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย
2.5.4 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า
องค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครู
2.6 การนาผลการประเมินในข้อ 2.5 มาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็น
ครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว
2.6.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความรอบรู้ในด้านความรู้ทวั่ ไป วิชาชีพ
ครู และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.6.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีใน
องค์ความรู้ทเี่ กี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และ
บูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.6.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้ใน
สาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง และความตระหนักถึงความสาคัญของ
การวิจัย
2.6.4 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ใน
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู
2.7 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความรู้ (ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 2.5 - 2.6)
2.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความรอบรู้ในด้านความรูท้ ั่วไป
วิชาชีพครู และวิชาทีจ่ ะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ

สภาพ
ปัจจุบัน
S.D.
3.48
0.90

ระดับ
มาก

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.
4.50
0.70

PNImodifiled

ระดับ
มาก
ที่สุด

0.29

3.47
0.91

มาก

4.51
0.71

มาก
ที่สุด

0.30

3.49
0.93

มาก

4.49
0.71

มาก
ที่สุด

0.29

3.48
0.91

มาก

4.47
0.71

มาก
ที่สุด

0.28

3.50
0.88

มาก

4.51
0.70

มาก
ที่สุด

0.29

3.46
0.87

มาก

4.50
0.68

มาก
ที่สุด

0.30

3.48
0.89

มาก

4.48
0.73

มาก
ที่สุด

0.29

3.44
0.83

มาก

4.48
0.70

มาก
ที่สุด

0.30

3.46
0.91

มาก

4.52
0.65

มาก
ที่สุด

0.31

3.47
0.85

มาก

4.53
0.66

มาก
ที่สุด

0.31

3.35
0.92

มาก

4.46
0.69

มาก
ที่สุด

0.33

3.34
0.94

มาก

4.44
0.72

มาก
ที่สุด

0.33
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สภาพ
ปัจจุบัน
S.D.

2.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีใน
องค์ความรู้ทเี่ กี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และ
บูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.7.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้
ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง และความตระหนักถึงความสาคัญ
ของการวิจัย
2.7.4 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ใน
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะทางปัญญาใน
รายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
3.1.1 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมิน
ข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.1.2 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึง
ความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ
3.1.3 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความเป็น
ผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และ
ในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพ
อย่างมีนวัตกรรม
3.2 การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ทักษะทางปัญญาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิด
สอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
3.2.1 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมิน
ข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.2.2 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึง
ความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.35
0.93

มาก

4.46
0.68

มาก
ที่สุด

0.33

3.34
0.92

มาก

4.46
0.68

มาก
ที่สุด

0.33

3.36
0.90

มาก

4.47
0.70

มาก
ที่สุด

0.33

3.30
0.95

มาก

4.45
0.75

มาก
ที่สุด

0.35

3.30
1.00

มาก

4.44
0.74

มาก
ที่สุด

0.34

3.32
0.91

มาก

4.45
0.77

มาก
ที่สุด

0.34

3.26
0.95

มาก

4.46
0.74

มาก
ที่สุด

0.37

3.30
0.92

มาก

4.44
0.75

มาก
ที่สุด

0.35

3.29
0.91

มาก

4.44
0.74

มาก
ที่สุด

0.35

3.32
0.92

มาก

4.43
0.78

มาก
ที่สุด

0.33
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สภาพ
ปัจจุบัน
S.D.

3.2.3 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความเป็น
ผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และ
ในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพ
อย่างมีนวัตกรรม
3.3 การนาผลการประเมินจากข้อ 3.1- 3.2 มาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
ในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างทักษะทางปัญญา
3.3.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง
ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.3.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.3.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิดพัฒนา
งานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะทาง
ปัญญา (ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 3.1 - 3.3)
3.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง
ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิดพัฒนา
งานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.29
0.94

มาก

4.47
0.74

มาก
ที่สุด

0.36

3.35
0.93

มาก

4.50
0.69

มาก
ที่สุด

0.34

3.35
0.92

มาก

4.51
0.70

มาก
ที่สุด

0.34

3.35
0.96

มาก

4.48
0.68

มาก
ที่สุด

0.34

3.36
0.93

มาก

4.51
0.70

มาก
ที่สุด

0.34

3.30
0.91

มาก

4.46
0.69

มาก
ที่สุด

0.35

3.28
0.93

มาก

4.45
0.68

มาก
ที่สุด

0.36

3.31
0.90

มาก

4.44
0.72

มาก
ที่สุด

0.34

3.31
0.91

มาก

4.50
0.66

มาก
ที่สดุ

0.36
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3.5 การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างทักษะทางปัญญาในส่วนทีเ่ ป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
3.5.1 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ
และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย
3.5.2 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
คานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ
3.5.3 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่าง
สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.6 การนาผลการประเมินในข้อ 3.5 มาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็น
ครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว
3.6.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง
ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.6.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.6.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิดพัฒนา
งานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์ทางครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.7 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างทักษะทางปัญญา (ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 3.5 - 3.6)
3.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการคิดค้นหา
ข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ

สภาพ
ปัจจุบัน
S.D.
3.29
0.92

ระดับ
มาก

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.
4.47
0.68

PNImodifiled

ระดับ
มาก
ที่สุด

0.36

3.27
0.96

มาก

4.48
0.68

มาก
ที่สุด

0.37

3.31
0.92

มาก

4.47
0.68

มาก
ที่สุด

0.35

3.29
0.88

มาก

4.47
0.70

มาก
ที่สุด

0.36

3.28
0.93

มาก

4.47
0.70

มาก
ที่สุด

0.36

3.25
0.96

มาก

4.45
0.72

มาก
ที่สุด

0.37

3.28
0.89

มาก

4.49
0.68

มาก
ที่สุด

0.37

3.31
0.94

มาก

4.47
0.70

มาก
ที่สุด

0.35

3.25
0.96

มาก

4.43
0.69

มาก
ที่สุด

0.36

3.22
0.96

มาก

4.42
0.69

มาก
ที่สุด

0.37

3.25
0.94

มาก

4.43
0.71

มาก
ที่สุด

0.36
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3.7.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิด
พัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และในการคิดพัฒนาศาสตร์
ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
4.1.1 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความไว
ในการรับรู้ความรู้สกึ ความเข้าใจผู้อนื่ มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทาง
อารมณ์ และทางสังคม
4.1.2 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความเอา
ใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้
อย่างสร้างสรรค์
4.1.3 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างภาวะ
ผู้นาและผูต้ ามที่ดี ความสัมพันธ์ทดี่ ีกับผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.2 การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่
คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร
5ปี)
4.2.1 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความไวใน
การรับรู้ความรู้สกึ ความเข้าใจผูอ้ นื่ มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทาง
อารมณ์ และทางสังคม
4.2.2 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความเอาใจ
ใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุม่ และระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์
4.2.3 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านภาวะผูน้ า
และผู้ตามที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.3 การนาผลการประเมินจากข้อ 4.1- 4.2 มาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
ในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.3.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความไวในการรับรู้ความรู้สกึ ความเข้าใจ
ผู้อื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.28
0.98

มาก

4.46
0.68

มาก
ที่สุด

0.36

3.34
0.93

มาก

4.52
0.70

มาก
ที่สุด

0.35

3.28
0.94

มาก

4.54
0.68

มาก
ที่สุด

0.38

3.34
0.95

มาก

4.52
0.71

มาก
ที่สุด

0.35

3.39
0.92

มาก

4.49
0.71

มาก
ที่สุด

0.33

3.26
0.96

มาก

4.44
0.73

มาก
ที่สุด

0.36

3.26
0.94

มาก

4.45
0.72

มาก
ที่สุด

0.37

3.28
0.96

มาก

4.45
0.72

มาก
ที่สุด

0.36

3.25
0.97

มาก

4.42
0.75

มาก
ที่สุด

0.36

3.31
0.98

มาก

4.43
0.73

มาก
ที่สุด

0.34

3.30
0.97

มาก

4.41
0.76

มาก
ที่สุด

0.34
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4.3.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการ
แก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.3.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาใน
ข้อ 4.1 - 4.3)
4.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความไวในการรับรู้ความรู้สกึ ความเข้าใจ
ผู้อื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเอาใจใส่ชว่ ยเหลือและเอือ้ ต่อการ
แก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.5 การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในส่วนทีเ่ ป็น
โครงการ/กิจกรรมบังคับ
4.5.1 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความไวในการรับรู้ความรู้สึก ความเข้าใจผูอ้ ื่น มุมมองเชิง
บวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.5.2 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอือ้ ต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ม
และระหว่างกลุม่ ได้อย่างสร้างสรรค์
4.5.3 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี ความสัมพันธ์ทดี่ ีกับผู้เรียนและ
ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.6 การนาผลการประเมินในข้อ 4.5 มาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็น
ครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบเพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
ดังกล่าว
4.6.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความไวในการรับรู้ความรู้สกึ ความเข้าใจ
ผู้อื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.31
0.97

มาก

4.43
0.72

มาก
ที่สุด

0.34

3.32
1.00

มาก

4.47
0.70

มาก
ที่สุด

0.35

3.34
0.92

มาก

4.47
0.70

มาก
ที่สุด

0.34

3.30
0.91

มาก

4.46
0.69

มาก
ที่สุด

0.35

3.38
0.93

มาก

4.48
0.68

มาก
ที่สุด

0.33

3.34
0.93

มาก

4.46
0.72

มาก
ที่สุด

0.33

3.38
0.95

มาก

4.51
0.68

มาก
ที่สุด

0.34

3.39
0.98

มาก

4.50
0.70

มาก
ที่สุด

0.33

3.36
0.93

มาก

4.51
0.68

มาก
ที่สุด

0.34

3.39
0.96

มาก

4.53
0.66

มาก
ที่สุด

0.34

3.35
0.97

มาก

4.44
0.73

มาก
ที่สุด

0.33

3.32
0.96

มาก

4.44
0.74

มาก
ที่สุด

0.34
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4.6.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการ
แก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.6.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.7 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(ตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 4.5 - 4.6)
4.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความไวในการรับรู้ความรู้สกึ ความ
เข้าใจผูอ้ ื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อ
การแก้ปัญหาในกลุม่ และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.7.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี ความสัมพันธ์
ที่ดีกับผูเ้ รียนและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาบังคับต่างๆ
ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี(หลักสูตร
5ปี)
5.1.1 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความไว
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารทั้งทีเ่ ป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์
ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.1.2 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปล
ความหมาย และเลือกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.1.3 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้าง
ความสามารถในการสือ่ สารทั้งการพูด การเขียน และการนาเสนอใน
รูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มทีแ่ ตกต่างกัน

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.32
0.97

มาก

4.43
0.75

มาก
ที่สุด

0.33

3.40
0.99

มาก

4.47
0.71

มาก
ที่สุด

0.32

3.30
0.95

มาก

4.45
0.73

มาก
ที่สุด

0.35

3.31
0.95

มาก

4.46
0.71

มาก
ที่สุด

0.35

3.25
0.96

มาก

4.44
0.72

มาก
ที่สุด

0.37

3.33
0.95

มาก

4.45
0.75

มาก
ที่สุด

0.34

3.26
0.95

มาก

4.46
0.75

มาก
ที่สุด

0.37

3.24
0.99

มาก

4.46
0.75

มาก
ที่สุด

0.38

3.26
0.92

มาก

4.48
0.75

มาก
ที่สุด

0.37

3.28
0.96

มาก

4.45
0.74

มาก
ที่สุด

0.36
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5.2 การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
รายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
5.2.1 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความไวใน
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งทีเ่ ป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์
ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.2.2 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปล
ความหมาย และเลือกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.2.3 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความสามารถในการสือ่ สารทั้งการพูด การเขียน และการนาเสนอใน
รูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มทีแ่ ตกต่างกัน
5.3 การนาผลการประเมินจากข้อ 5.1- 5.2 มาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
ในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้ง
ที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.3.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีใน
การประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
5.3.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด
การเขียน และการนาเสนอในรูปแบบทีเ่ หมาะสมสาหรับบุคคลและ
กลุ่มที่แตกต่างกัน
5.4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(ตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5.1 - 5.3)
5.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้ง
ที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
ประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.24
0.96

มาก

4.45
0.72

มาก
ที่สุด

0.37

3.20
0.97

มาก

4.43
0.74

มาก
ที่สุด

0.38

3.22
0.95

มาก

4.48
0.70

มาก
ที่สุด

0.39

3.29
0.97

มาก

4.44
0.72

มาก
ที่สุด

0.35

3.29
0.93

มาก

4.46
0.78

มาก
ที่สุด

0.36

3.28
0.94

มาก

4.46
0.79

มาก
ที่สุด

0.36

3.29
0.91

มาก

4.48
0.75

มาก
ที่สุด

0.36

3.28
0.95

มาก

4.43
0.80

มาก
ที่สุด

0.35

3.27
0.92

มาก

4.39
0.80

มาก
ที่สุด

0.34

3.24
0.94

มาก

4.36
0.81

มาก
ที่สุด

0.35

3.25
0.92

มาก

4.41
0.80

มาก
ที่สุด

0.36
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5.4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด
การเขียน และการนาเสนอในรูปแบบทีเ่ หมาะสมสาหรับบุคคลและ
กลุ่มที่แตกต่างกัน
5.5 การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในส่วนที่เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
5.5.1 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทัง้ ที่เป็นตัวเลขเชิง
สถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.5.2 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปล
ความหมาย และเลือกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
5.5.3 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความสามารถในการสือ่ สารทั้งการพูด การเขียน และการ
นาเสนอในรูปแบบทีเ่ หมาะสมสาหรับบุคคลและกลุม่ ทีแ่ ตกต่างกัน
5.6 การนาผลการประเมินในข้อ 5.5 มาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็น
ครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ดังกล่าว
5.6.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้ง
ที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน
5.6.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีใน
การประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
5.6.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด
การเขียน และการนาเสนอในรูปแบบทีเ่ หมาะสมสาหรับบุคคลและ
กลุ่มที่แตกต่างกัน
5.7 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ(ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 5.5 - 5.6)
5.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความไวในการวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสาร
ทั้งทีเ่ ป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.33
0.93

มาก

4.39
0.79

มาก
ที่สุด

0.32

3.27
0.95

มาก

4.42
0.73

มาก
ที่สุด

0.35

3.25
0.97

มาก

4.40
0.75

มาก
ที่สุด

0.35

3.26
0.93

มาก

4.43
0.72

มาก
ที่สุด

0.36

3.31
0.95

มาก

4.43
0.72

มาก
ที่สุด

0.34

3.25
0.98

มาก

4.46
0.76

มาก
ที่สุด

0.37

3.22
1.02

มาก

4.47
0.77

มาก
ที่สุด

0.39

3.26
0.94

มาก

4.46
0.74

มาก
ที่สุด

0.37

3.26
1.00

มาก

4.44
0.77

มาก
ที่สุด

0.36

3.23
0.98

มาก

4.45
0.75

มาก
ที่สุด

0.38

3.22
1.03

มาก

4.45
0.74

มาก
ที่สุด

0.38
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5.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีใน
การประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
5.7.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการสือ่ สารทั้งการพูด
การเขียน และการนาเสนอในรูปแบบทีเ่ หมาะสมสาหรับบุคคลและ
กลุ่มที่แตกต่างกัน
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างทักษะการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี(หลักสูตร 5ปี)
6.1.1 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึ่ง
ทางการ(Non-formal) และไม่เป็นทางการ(Informal) อย่าง
สร้างสรรค์
6.1.2 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ, มี
ความสามารถปานกลาง และมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.1.3 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
6.2 การใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ทักษะการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
6.2.1 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึ่ง
ทางการ(Non-formal) และไม่เป็นทางการ(Informal) อย่าง
สร้างสรรค์
6.2.2 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ, มี
ความสามารถปานกลาง และมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.2.3 มีการใช้กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.21
0.93

มาก

4.46
0.75

มาก
ที่สุด

0.39

3.26
0.98

มาก

4.45
0.78

มาก
ที่สุด

0.37

3.25
0.91

มาก

4.40
0.77

มาก
ที่สุด

0.36

3.25
0.91

มาก

4.39
0.79

มาก
ที่สุด

0.35

3.21
0.92

มาก

4.38
0.79

มาก
ที่สุด

0.37

3.28
0.91

มาก

4.43
0.74

มาก
ที่สุด

0.35

3.27
1.00

มาก

4.41
0.79

มาก
ที่สุด

0.35

3.26
1.03

มาก

4.39
0.79

มาก
ที่สุด

0.35

3.27
1.00

มาก

4.37
0.82

มาก
ที่สุด

0.34

3.27
0.99

มาก

4.46
0.77

มาก
ที่สุด

0.36

348

ลาดับ

การบริหารเพือ่ เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนิสติ นักศึกษา

สภาพ
ปัจจุบัน
S.D.

6.3 การนาผลการประเมินจากข้อ 6.1- 6.2 มาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
ในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ เพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
6.3.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท้ ั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึ่งทางการ(Non-formal) และไม่เป็น
ทางการ(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.3.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
สาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ, มีความสามารถปานกลาง และ
มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.3.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
6.4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการ
จัดการเรียนรู้(ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 6.1 - 6.3)
6.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึ่งทางการ(Non-formal) และไม่เป็น
ทางการ(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
สาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ, มีความสามารถปานกลาง และ
มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
6.5 การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในส่วนทีเ่ ป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ
6.5.1 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท้ ั้งรูปแบบทีเ่ ป็นทางการ
(Formal) กึ่งทางการ(Non-formal) และไม่เป็นทางการ(Informal)
อย่างสร้างสรรค์
6.5.2 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผูเ้ รียนที่มี
ความสามารถพิเศษ, มีความสามารถปานกลาง และมีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.31
0.95

มาก

4.44
0.75

มาก
ที่สุด

0.34

3.33
0.98

มาก

4.44
0.74

มาก
ที่สุด

0.33

3.28
0.90

มาก

4.45
0.78

มาก
ที่สุด

0.36

3.30
0.96

มาก

4.45
0.75

มาก
ที่สุด

0.35

3.31
0.91

มาก

4.39
0.72

มาก
ที่สุด

0.33

3.31
0.92

มาก

4.39
0.72

มาก
ที่สุด

0.33

3.27
0.89

มาก

4.35
0.73

มาก
ที่สุด

0.33

3.34
0.93

มาก

4.43
0.72

มาก
ที่สุด

0.33

3.35
0.92

มาก

4.47
0.69

มาก
ที่สุด

0.34

3.34
0.93

มาก

4.48
0.66

มาก
ที่สุด

0.34

3.32
0.95

มาก

4.47
0.70

มาก
ที่สุด

0.35
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6.5.3 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอน
อย่างบูรณาการ
6.6 การนาผลการประเมินในข้อ 6.5 มาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็น
ครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว
6.6.1 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท้ ั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึ่งทางการ(Non-formal) และไม่เป็น
ทางการ(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.6.2 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
สาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ, มีความสามารถปานกลาง และ
มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.6.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
6.7 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้(ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 6.5 - 6.6)
6.7.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท้ ั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) กึ่งทางการ(Non-formal) และไม่เป็น
ทางการ(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
สาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ, มีความสามารถปานกลาง และ
มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.7.3 สภาพแวดล้อมภายนอกเอือ้ ต่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.38
0.91

มาก

4.46
0.71

มาก
ที่สุด

0.32

3.37
0.93

มาก

4.50
0.70

มาก
ที่สุด

0.34

3.33
1.00

มาก

4.50
0.71

มาก
ที่สุด

0.35

3.33
0.87

มาก

4.47
0.71

มาก
ที่สุด

0.34

3.44
0.92

มาก

4.52
0.70

มาก
ที่สุด

0.32

3.28
0.97

มาก

4.35
0.80

มาก
ที่สุด

0.33

3.27
0.95

มาก

4.31
0.77

มาก
ที่สุด

0.32

3.26
0.97

มาก

4.33
0.87

มาก
ที่สุด

0.33

3.30
1.00

มาก

4.39
0.77

มาก
ที่สุด

0.33
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ลาดับ

การบริหารเพือ่ เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนิสติ นักศึกษา

สภาพ
ปัจจุบัน
S.D.

7. ด้านคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
7.1 มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษ
ของนิสติ นักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ทีค่ ณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เปิด
สอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี(หลักสูตร 5ปี)
7.2 มีการใช้กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่เหมาะสมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาในรายวิชาบังคับต่างๆ ที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
7.3 มีการนาผลการประเมินจากข้อ 7.1- 7.2 มาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอน ในส่วนของกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ เพื่อเพิม่
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา
7.4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
พิเศษของนิสิตนักศึกษา(ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 7.1 - 7.3)
7.5 มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ ุ่งเน้นการ
เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาในส่วนที่เป็นโครงการ/กิจกรรม
บังคับ
7.6 มีการนาผลการประเมินในข้อ 7.5 มาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ดังกล่าว
7.7 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การประเมินและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา(ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ
7.7 - 7.8)

ระดับ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.

PNImodifiled

ระดับ

3.52
0.87

มาก

4.71
0.56

มาก
ที่สุด

0.34

3.48
0.81

มาก

4.71
0.56

มาก
ที่สุด

0.35

3.43
0.98

มาก

4.71
0.56

มาก
ที่สุด

0.37

3.33
0.73

มาก

4.71
0.56

มาก
ที่สุด

0.41

3.38
0.74

มาก

4.62
0.67

มาก
ที่สุด

0.37

3.33
0.73

มาก

4.62
0.67

มาก
ที่สุด

0.39

3.43
0.68

มาก

4.62
0.59

มาก
ที่สุด

0.35
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คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษาจากผู้ตอบแบบสอบถาม (n=21)
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีบุคลิกภาพที่ดี
มีสุขภาพดี
มีสุนทรียะทางอารมณ์
ลายมือสวยงาม
2. มีทักษะชีวิต
เก่งครองชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
มีวินัยในตนเอง ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ดาเนินชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง
สามารถบริหารจัดการความขัดแย้ง (conflict management)
3. เป็นพลเมืองดี
มีความตื่นตัวในสิทธิและหน้าที่ของการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
รัก ศรัทธา เทิดทูน และอุทิศตนเพื่อชาติ พระพุทธศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์
มีความเป็นครูแบบไทย ตระหนักในการอนุรักษ์ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรมไทย
เป็นผู้นาด้านจิตใจ มีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ
ใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
มีจิตสานึกและพฤติกรรมใฝ่สันติ
มีความสามารถในการเป็นผู้นาการเปลีย่ นแปลงขององค์กร
4. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
มีความรอบรู้ในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน
สามารถจัดการเรียนรู้ในแหล่งชุมชน
สามารถพัฒนาโรงเรียนชุมชน
มุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ปรับตัวอยู่ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
รวม

ความถี่
4
2
1
1
11
4
2
2
1
1
1
13
3
3
2
2
1
1
1
5
2
1
1
1
33
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จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนิสิตนักศึกษาจากแบบสอบถามปลายเปิด
ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด
ความถี่
การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
92
จุดแข็ง
23
1. คณาจารย์มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถในการสอน
11
2. คณาจารย์มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ทุ่มเทในการทางาน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตนักศึกษา
6
3. ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถในการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
3
4. มีการกาหนดปรัชญา ปณิธาน ตัวบ่งชี้ แผนการปฏิบตั ิงาน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง
3
ประสงค์ของนิสติ นักศึกษาอย่างชัดเจน
จุดอ่อน
20
1. คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์มีจานวนนักศึกษามากเกินไป เกินกาลังที่จะพัฒนานักศึกษาให้ครบ
7
ทุกด้านได้
2. คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์มีจานวนคณาจารย์ไม่เพียงพอกับภาระงาน
6
3. คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์มีการแลกเปลีย่ นข้อมูลและการประสานงานกับบุคลากรในคณะ
4
น้อย ส่งผลให้บุคลากรเกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน
4. คณาจารย์และทีมบริหารมีประสบการณ์ในการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนน้อย
2
5. ไม่มีการนาผลการประเมินมาใช้ในหลักสูตรอย่างจริงจัง
1
โอกาส
23
1. รัฐกาหนดนโยบายจูงใจให้คนเก่งมาเรียนวิชาชีพครูมากขึ้น อาทิ นโยบายความก้าวหน้าของ
6
ราชการครู อัตราบรรจุเข้ารับราชการ ขึ้นค่าตอบแทนให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู
2. ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ยอมรับในวิชาชีพครูและสถาบันผลิตครู จึงให้ความ
ร่วมมือในการดาเนินการต่างๆ ในการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
5
ที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษา
3. ในปัจจุบัน มีเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่อานวยความสะดวกต่อการบริหารและเอื้อต่อ
5
การสร้างสรรค์หลักสูตรการเรียนการสอน
4. นักศึกษาสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้ง่ายขึ้นจึงสามารถศึกษาด้วยตนเองได้มากขึ้น
4
5. หน่วยงานระดับนโยบายการศึกษาของรัฐและคุรสุ ภากาหนดมาตรฐานวิชาชีพของกลุ่มครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ ทาให้มีกรอบแนวทางในการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
3
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษา
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ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด
ภาวะคุกคาม
1. นโยบายทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่มคี วามชัดเจน แน่นอนทาให้การพัฒนาหลักสูตรไม่มี
ทิศทางที่ชัดเจน
2. นักการเมืองไม่เป็นแบบอย่างที่ดี
3. นิสิตนักศึกษามีปญ
ั หาด้านทุนทรัพย์
4. นิสิตนักศึกษาใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด และใช้เทคโนโลยีผิดเวลาอาทิ เล่นเกม ศึกษาอย่างไม่มี
เป้าหมาย
การบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู
จุดแข็ง
1. คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการดูแลกากับและขับเคลื่อนการจัด
กิจกรรมเสริมความเป็นครู
2. คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์จดั กิจกรรมเสริมความเป็นครูอย่างต่อเนื่อง
3. คณาจารย์ บุคลากรสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู
4. คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์มีแผนงานที่ชัดเจนในการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู
5. ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู
6. นิสิตนักศึกษามีวัฒนธรรมการสืบทอดการปลูกฝังความเป็นครู และการจัดกิจกรรมเสริมความเป็น
ครูจากรุ่นพีส่ ู่รุ่นน้อง
7. คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์จดั กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่หลากหลาย
8. คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู
จุดอ่อน
1. ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์มีงบประมาณไม่เพียงพอในการสนับสนุนกิจกรรมเสริมความเป็นครู
1. คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์มีนักศึกษาจานวนมากเกินไป ทาให้ดูแลไม่ทั่วถึงและยากต่อการ
ติดตาม
2. มีเวลาจากัดสาหรับกิจกรรมเสริมความเป็นครู
3. คณาจารย์มีภาระงานมาก ไม่สามารถดูแลกิจกรรมเสริมความเป็นครูได้
โอกาส
1. หน่วยงานภายนอก อาทิ หน่วยงานราชการ เอกชน สถานศึกษาสนับสนุนและให้ความร่วมมือ
2. ความเจริญด้านเทคโนโลยีทาให้การบริหารงานมีความสะดวก
3. การศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้สะดวกต่อการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ความถี่
26
18
3
3
2
61
26
5
5
4
3
2
2
3
2
21
10
5
3
3
11
4
4
3
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ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด
ภาวะคุกคาม
1. การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่ายนักศึกษาหมกมุ่นกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จนเสีย
โอกาสในการเรียนรู้อย่างแท้จริง และเกิดความเสี่ยง
2. นักศึกษามีปัญหาด้านการเงินในกรณีที่ต้องมีการใช้จ่ายเพิ่มเติมในกิจกรรมเสริมความเป็นครู
รวม

ความถี่
3
2
1
163
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ภาคผนวก ค
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
2. รายนามผู้ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ (ฉบับร่าง)
3. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรวาท ทองบุ

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริเดช สุชีวะ
3. รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย วงษ์ใหญ่

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลรัตน์ จตุรานนท์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิกร สุมาลี

ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยและ
คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย
ที่ปรึกษา สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หัวหน้าภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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รายนามผู้ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ (ฉบับร่าง)
คณบดี
1. รองศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย จิวเจริญสกุล
2. รองศาสตราจารย์ ดร. สาราญ มีแจ้ง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ไสยวรรณ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ รองคณบดีผู้รับผิดชอบด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
5. อาจารย์ ดร. ธิดาวัลย์ อุ่นกอง
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
6. อาจารย์ บงกช ทองเอี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
7. อาจารย์ สุกัญญา หมู่เย็น
คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หัวหน้าภาควิชา
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิกร สุมาลี
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

หัวหน้าสาขา/ ประธานสาขาวิชา
10. อาจารย์ ดร. สนอง ทองปาน
11. อาจารย์ ดร. โสภา อานวยรัตน์
12. อาจารย์ ดร. อัมพร วัจนะ
13. อาจารย์ พัชรีญา อัคฮาดศรี
14. อาจารย์ นวพร วรรณทอง
15. อาจารย์ วิลินดา พงศ์ธราธิก
16. อาจารย์ สุวนิดา อัญจิรเวโรจน์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อาจารย์
17. อาจารย์ ดร. รักษิต สุทธิพงษ์
18. อาจารย์ ธัญญารัตน์ มะลาศรี
19. อาจารย์ ธนา เตมีรักษ์
20. อาจารย์ คันธรส ภาผล
21. อาจารย์ทิพย์อักษร พุทธสริน
22. อาจารย์ สิโนทัย สมิทธิคุณานนท์

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
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นิสิตนักศึกษา
23. นางสาวกนกพร ทิพย์นาวา
24. นางสาวจิตวรรณ หนองนา
25. นางสาวเปรมปรีดา แสงแก้ว
26. นายพัลลภ เต่าให้
27. นายพีระวุฒิ อุดมทรัพย์
28. นายณัฐวุฒิ ทองขาว
29. นายภคพล ใหม่สุยะ
30. นายธีรนัชญ์ โลกคาลือ
31. นางสาว พุทธชาด พรแหยม
32. นายกฤษณพงศ์ ขาวคง
33. นางสาว นพรัตน์ หนองนา
34. นางสาว มาริษา ผาจวง
35. นางสาว มาลัย ราชญา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

359
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)
คณบดี
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ไสยวรรณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปนัดดา ยิ้มสกุล

วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รองคณบดี
3. อาจารย์ สุกัญญา หมู่เย็น

คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

หัวหน้าภาควิชา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิกร สุมาลี

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าสาขา/ ประธานสาขาวิชา
5. อาจารย์ ดร. สนอง ทองปาน
6. อาจารย์ นวพร วรรณทอง
7. อาจารย์ วิลินดา พงศ์ธราธิก
8. อาจารย์ สุวนิดา อัญจิรเวโรจน์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อาจารย์
9. อาจารย์ ธนา เตมีรักษ์
10. อาจารย์ คันธรส ภาผล
11. อาจารย์ทิพย์อักษร พุทธสริน
12. อาจารย์ สิโนทัย สมิทธิคุณานนท์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
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ภาคผนวก ง
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และรายชื่อสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
1. สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. รายชื่อสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
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สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษา (169)
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (14)

มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐคืออะไร ? www.mua.go.th/pr_web/mua

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (65)

มหาวิทยาลัยเอกชน (40) สถาบัน (8) วิทยาลัยเอกชน (23)

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
57. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1. วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
58. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
3. มหาวิทยาลัยทักษิณ
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
59. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอสี เทิร์น3. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4. มหาวิทยาลัยนครพนม
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
60. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 4. มหาวิทยาลัยเกริก
4. วิทยาลัยเชียงราย
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 5. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์21. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
61. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์5. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
5. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6. มหาวิทยาลัยนเรศวร
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6. มหาวิทยาลัยคริสเตียน
6. วิทยาลัยเซาธ์อสี ท์บางกอก
7. มหาวิทยาลัยบูรพา
7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 23. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
63. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั 7. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
7. วิทยาลัยดุสิตธานี
8. มหาวิทยาลัยพะเยา
8. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
64. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 8. มหาวิทยาลัยชินวัตร
8. วิทยาลัยตาปี
9. มหาวิทยาลัยมหิดล
9. มหาวิทยาลัยรามคาแหง 25. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
65. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 9. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
9. วิทยาลัยทองสุข
10. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 26. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
10. วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
11. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11. มหาวิทยาลัยศิลปากร
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11. มหาวิทยาลัยธนบุรี
11. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
12. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบั12.ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 28. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
12. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
13. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
13. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 29. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
13. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
13. วิทยาลัยนครราชสีมา
14. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
14. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 30. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
14. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
14. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
15. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 31. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
15. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 15. วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
16. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 32. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
16. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 16. วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
17. มหาวิทยาลัยปทุมธานี
17. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
18. มหาวิทยาลัยพายัพ
18. วิทยาลัยราชพฤกษ์
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
19. มหาวิทยาลัยฟาร์อสี เทอร์น
19. วิทยาลัยลุม่ น้าปิ ง
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
20. มหาวิทยาลัยภาคกลาง
20. วิทยาลัยศรีโสภณ
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21. วิทยาลัยสันตพล
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
22. มหาวิทยาลัยโยนก
22. วิทยาลัยแสงธรรม
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
23. มหาวิทยาลัยรังสิต
23. วิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
24. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
25. มหาวิทยาลัยราชธานี
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
26. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
27. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
28. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
29. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
30. มหาวิทยาลัยสยาม
1. สถาบันกันตนา
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
31. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2. สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
32. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 3. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ นุ
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
33. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
4. สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
34. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
5. สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี
35. มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
6. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
36. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
7. สถาบันรัชต์ภาคย์
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
37. มหาวิทยาลัยอีสาน
8. สถาบันอาศรมศิลป์
54. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
38. มหาวิทยาลัยเอเชียน
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
39. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
56. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
40 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

วิทยาลัยชุมชน (19)
1. วิทยาลัยชุมชนตราด
2. วิทยาลัยชุมชนตาก
3. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
4. วิทยาลัยชุมชนบุรีรมั ย์
5. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
6. วิทยาลัยชุมชนพังงา
7. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
8. วิทยาลัยชุมชนแพร่
9. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
10. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
11. วิทยาลัยชุมชนยโสธร
12. วิทยาลัยชุมชนยะลา
13. วิทยาลัยชุมชนระนอง
14. วิทยาลัยชุมชนสงขลา
15. วิทยาลัยชุมชนสตูน
16. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
17. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
18. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลาภู
19. วิทยาลัยชุมชนอุทยั ธานี

362
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ภาคผนวก จ
หนังสือขอความร่วมมือในการวิจัย
1. หนังสือขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย
2. หนังสือขอทดลองใช้เครื่องมือวิจัย
3. หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัย
4. หนังสือขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบกลยุทธ์
5. หนังสือขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุม (Focus Group)
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผู้เ ขียนวิทยา นิพ นธ์

นางสาววัสสิกา รุ มาคม เกิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2520 ที่เขตพญาไท จังหวัด
กรุงเทพมหานคร สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ คณะ
ศิล ปศาสตร์ มหาวิทยาลั ย ธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2540 ส าเร็ จการศึกษาระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี
พ.ศ. 2545 ปั จ จุ บั น ดารงตาแหน่งอาจารย์ ประจา สั ง กัดคณะศิล ปศาสตร์และศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

