ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงาน ……คณะครุศาสตร์.………………………………………..
1. ชื่อโครงการ* ……พัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู……………………………
ภายใต้โครงการหลักแผนปฏิบัติการ …การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning)……..
2. ลักษณะโครงการ*
 โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
3. วิธีการดำเนินงาน*
 ดำเนินการเอง
 จัดจ้าง
4. สถานะโครงการ/การดำเนินงาน*
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
 ยังไม่เริ่มดำเนินการ
 ดำเนินการเสร็จแล้ว
ส่วนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ ของประเทศ
(กองนโยบายและแผนดำเนินการ)

ส่วนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดำเนินการ
1. หลักการและเหตุผล*
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีภารกิจในการผลิตและ
พัฒ นาครู และเป็น หน่ว ยงานที่ส ำคัญ ที่จ ะต้ องขับ เคลื่ อนนโยบายปฏิรูป การศึก ษาให้ ประสบผลสำเร็ จ
โดยผลิตครูให้เป็นครูมืออาชีพ และสนองตอบต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ในการผลิตครู ซึ่งการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูนั้น นับเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตครู เป็นการจัดประสบการณ์ตรงในสถานศึกษาให้แก่นักศึกษา
เพื่อให้น ักศึกษานำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนและเทคนิคต่างๆ รวมทั้งหลักการและทฤษฎีต่างๆ เช่น
การนำเอาความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เข้ามาใช้ปรับปรุงสำหรับการสอนให้ดีขึ้น การฝึกแก้ปัญหาในสถานการณ์
จริง รวมถึงการฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสถานศึกษาและชุมชน คณะครุศาสตร์จึงใช้กลุ่มเป้าหมายเป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ซึ่งศึกษาในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา , นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งศึกษา
ในรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (หลักสู ตร 4) ซึ่งศึกษาในรายวิชาการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา
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ดังนั้น เพื่อให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดำเนินไปด้วยดี โดยการจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและติดตามความคืบหน้า ปัญหา และอาจารย์ผู้นิเทศสามารถให้คำปรึกษากับ
นักศึกษาในการดูแลได้ ฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์เห็นควรจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู
เพื่อให้น ักศึกษาได้มีความรู้ในด้านที่เกี่ย วกับมาตรฐานวิช าชีพทางการศึกษา ซึ่งคือข้อกำหนดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม สำหรับครุศาสตรบัณฑิตจะใช้มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ที่เป็น
ข้อกำหนดเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือ
การจัดการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีเพียงพอที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้
โดยนักศึกษาครูที่ได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมสามารถที่จะได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการฝึกปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์*
1. เพื่อให้นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ได้เตรียมความพร้อม และเพิ่มพูนความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ
2. เพื่อให้นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาตัวเองในรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู และรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3. เป้าหมาย*
3.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
เป้าหมายผลผลิต
ผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 85 ของนักศึกษาครุศาสตร
จำนวนนักศึกษาครูทุกชั้นปี จำนวน 1,679 คน มีนักศึกษา
บัณฑิต ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู
สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู
1,366 คน คิดเป็นร้อยละ 81.36 ของนักศึกษาครูทุกชั้นปีที่
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู
โดยไตรมาสที่ 1 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1,4 และ 5 จำนวน
1,020 คนเข้าร่วมจำนวน 1,018 คน คิดเป็นร้อยละ 99.80
ไตรมาสที่ 2 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 จำนวน
639 คน เข้าร่วมจำนวน 638 คน คิดเป็นร้อยละ 99.84
ไตรมาสที่ 3 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) และชั้นปีที่ 5
(รหัส 59) จำนวน 656 คน เข้าร่วมจำนวน 653 คน คิดเป็น
ร้อยละ 99.54
ไตรมาสที่ 4 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 62), ชั้นปีที่ 4
(รหัส 60) และชั้นปีที่ 5 (รหัส 59) จำนวน 901 คน เข้าร่วม
จำนวน 873 คน คิดเป็นร้อยละ 96.89
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3.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
เป้าหมายผลลัพธ์
ร้อยละ 85 ของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา เพื่อพัฒนาตัวเองในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ ในเรื่องมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาตัวเองในการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา จากกิจกรรม
ในไตรมาสที่ 1 ดำเนินการทั้งสิ้น 4 กิจกรรม
โดยมีค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 85.56
ในไตรมาสที่ 2 ดำเนินการทั้งสิ้น 3 กิจกรรม
โดยมีเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 87.13
ในไตรมาสที่ 3 ดำเนินการทั้งสิ้น 2 กิจกรรม
โดยมีคา่ เฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 81.89
ในไตรมาสที่ 4 ดำเนินการทั้งสิ้น 5 กิจกรรม
โดยมีค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 82.84

4. ผลที่คาดว่าจะเกิด*
1. นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ได้เตรียมความพร้อม และเพิ่มพูนความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ
2. นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อพัฒนา
ตัวเองในรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู และรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ร้อยละ 85 ของนักศึกษาครู
ทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะมาตรฐาน
วิชาชีพครู

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
จำนวนนักศึกษาครูทุกชั้นปี จำนวน 1,679 คน มีนักศึกษาเข้าร่วมเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 1,366 คน คิดเป็นร้อยละ 81.36
ของนักศึกษาครูทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู
โดยไตรมาสที่ 1 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1,4 และ 5 จำนวน 1,020 คนเข้าร่วม
จำนวน 1,018 คน คิดเป็นร้อยละ 99.80
ไตรมาสที่ 2 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 จำนวน 639 คน เข้าร่วม
จำนวน 638 คน คิดเป็นร้อยละ 99.84
ไตรมาสที่ 3 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) และชั้นปีที่ 5 (รหัส 59) จำนวน
656 คน เข้าร่วมจำนวน 653 คน คิดเป็นร้อยละ 99.54
ไตรมาสที่ 4 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 62), ชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) และชั้นปีที่
5 (รหัส 59) จำนวน 901 คน เข้าร่วมจำนวน 873 คน คิดเป็นร้อยละ 96.89
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6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์*
1) นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 62) จำนวน 379 คน
2) นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 (รุ่น 61) จำนวน 314 คน
3) นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 (รุ่น 60) จำนวน 345 คน
4) นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (รุ่น 59) จำนวน 311 คน
5) นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 (รุ่น 58) จำนวน 330 คน
รวมทั้งสิ้น 1,679 คน
7. พื้นที่การดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ* 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563
ส่วนที่ 4 : แนวทางการดำเนินการ*
กิจกรรม

ไตรมาส
Q1 Q2 Q3 Q4

1. ปฐมนิเทศนักศึกษาการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2 (รุ่น 58)



ผลการดำเนินงาน
ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
1) ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระก่อนการอบรม
ร้อยละ 88.28
2) ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลังการอบรม
ร้อยละ 91.40
3) สามารถสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของเรื่องที่อบรมได้
ร้อยละ 88.91
4) สามารถบอกประโยชน์ของสาระความรู้ทไี่ ด้จากการ
อบรม ร้อยละ 91.30
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1) วิทยากรอธิบายเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย ตรง
ประเด็น ร้อยละ 90.98
2) การตอบข้อซักถามของวิทยากร ร้อยละ 89.95
3) ความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม ร้อยละ
90.47
4) สถานที่และความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ร้อยละ 89.22
5) ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ร้อยละ
88.50
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กิจกรรม

ไตรมาส
Q1 Q2 Q3 Q4

2. ปฐมนิเทศนักศึกษาการฝึก
ปฏิบัติวชิ าชีพครู 2 (รุ่น 59)



ผลการดำเนินงาน
ผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
1) สามารถนำความรู้ ทักษะ และแนวคิด ไปประยุกต์
ใช้ได้ ร้อยละ 90.05
2) สามารถนำความรูไ้ ปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้
ร้อยละ 89.64
3) สามารถนำความรู้ทไี่ ด้รับไปให้คำปรึกษาแก่เพื่อน
ร่วมงานได้ ร้อยละ 89.33
4) มีความมั่นใจในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ
89.74
ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
1) ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระก่อนการอบรม
ร้อยละ 78.24
2) ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลังการอบรม
ร้อยละ 85.38
3) สามารถสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของเรื่องที่อบรมได้
ร้อยละ 83.28
4) สามารถบอกประโยชน์ของสาระความรู้ทไี่ ด้จากการ
อบรม ร้อยละ 85.13
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1) วิทยากรอธิบายเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย ตรง
ประเด็น ร้อยละ 86.22
2) การตอบข้อซักถามของวิทยากร ร้อยละ 82.10
3) ความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม ร้อยละ
83.19
4) สถานที่และความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ร้อยละ 82.69
5) ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ร้อยละ
79.92
ผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
1) สามารถนำความรู้ ทักษะ และแนวคิด ไปประยุกต์
ใช้ได้ ร้อยละ 85.29
2) สามารถนำความรูไ้ ปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้
ร้อยละ 82.44

6
กิจกรรม

ไตรมาส
Q1 Q2 Q3 Q4

3. สัมมนากลางภาคนักศึกษา
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 (รุน่ 58)



ผลการดำเนินงาน
3) สามารถนำความรู้ทไี่ ด้รับไปให้คำปรึกษาแก่เพื่อน
ร่วมงานได้ ร้อยละ 84.03
4) มีความมั่นใจในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ
83.45
ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
1) ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระก่อนการอบรม
ร้อยละ 73.06
2) ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลังการอบรม
ร้อยละ 76.39
3) สามารถสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของเรื่องที่อบรมได้
ร้อยละ 76.67
4) สามารถบอกประโยชน์ของสาระความรู้ทไี่ ด้จากการ
อบรม ร้อยละ 78.33
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1) วิทยากรอธิบายเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย ตรง
ประเด็น ร้อยละ 78.06
2) การตอบข้อซักถามของวิทยากร ร้อยละ 76.67
3) ความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม ร้อยละ
76.39
4) สถานที่และความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ร้อยละ 79.44
5) ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ร้อยละ
79.72
ผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
1) สามารถนำความรู้ ทักษะ และแนวคิด ไปประยุกต์
ใช้ได้ ร้อยละ 78.61
2) สามารถนำความรูไ้ ปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้
ร้อยละ 79.44
3) สามารถนำความรู้ทไี่ ด้รับไปให้คำปรึกษาแก่เพื่อน
ร่วมงานได้ ร้อยละ 80.56
4) มีความมั่นใจในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ
79.72
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กิจกรรม

ไตรมาส
Q1 Q2 Q3 Q4

ผลการดำเนินงาน
ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
1) ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระก่อนการอบรม
ร้อยละ 78.82
2) ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลังการอบรม
ร้อยละ 83.29
3) สามารถสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของเรื่องที่อบรมได้
ร้อยละ 81.52
4) สามารถบอกประโยชน์ของสาระความรู้ทไี่ ด้จากการ
อบรม ร้อยละ 83.71

4. สัมมนากลางภาคนักศึกษา
การฝึกปฏิบัติวชิ าชีพครู 2
(รุ่น59



ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1) วิทยากรอธิบายเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย ตรง
ประเด็น ร้อยละ 82.87
2) การตอบข้อซักถามของวิทยากร ร้อยละ 83.12
3) ความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม ร้อยละ
83.12
4) สถานที่และความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ร้อยละ 80.51
5) ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ร้อยละ
81.94
ผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
1) สามารถนำความรู้ ทักษะ และแนวคิด ไปประยุกต์
ใช้ได้ ร้อยละ 84.81
2) สามารถนำความรูไ้ ปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้
ร้อยละ 82.28
3) สามารถนำความรู้ทไี่ ด้รับไปให้คำปรึกษาแก่เพื่อน
ร่วมงานได้ ร้อยละ 82.62
4) มีความมั่นใจในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 82.11
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ไตรมาส
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ผลการดำเนินงาน



ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
1) ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระก่อนการอบรม
ร้อยละ 81.49
2) ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลังการอบรม
ร้อยละ 92.40
3) สามารถสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของเรื่องที่อบรมได้
ร้อยละ 91.36
4) สามารถบอกประโยชน์ของสาระความรู้ทไี่ ด้จากการ
อบรม ร้อยละ 92.34
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1) วิทยากรอธิบายเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย ตรง
ประเด็น ร้อยละ 92.53
2) การตอบข้อซักถามของวิทยากร ร้อยละ 92.08
3) ความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม ร้อยละ
91.56
4) สถานที่และความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ร้อยละ 90.45
5) ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ร้อยละ
89.22
ผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
1) สามารถนำความรู้ ทักษะ และแนวคิด ไปประยุกต์
ใช้ได้ ร้อยละ 92.73
2) สามารถนำความรูไ้ ปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้
ร้อยละ 90.78
3) สามารถนำความรู้ทไี่ ด้รับไปให้คำปรึกษาแก่เพื่อน
ร่วมงานได้ ร้อยละ 91.04
4) มีความมั่นใจในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ
91.69



ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1) ความครบถ้วนของเนื้อหาในเอกสารประกอบการ
อบรม คิดเป็นร้อยละ 83.36
2) ความสะดวกในการเข้าถึงเอกสารในรูปแบบไฟล์
Digital คิดเป็นร้อยละ 86.29

5. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2 (รุ่น 58)

6. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการฝึก
ปฏิบัติวชิ าชีพครู 2 (รุ่น 59)
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กิจกรรม

ไตรมาส
Q1 Q2 Q3 Q4

7. ปฐมนิเทศนักศึกษาการฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1 (รุ่น 59)



ผลการดำเนินงาน
ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
1) ความรู้ความเข้าใจก่อนศึกษาเนื้อหาในเอกสาร
ประกอบการอบรม คิดเป็นร้อยละ 75.21
2) ความรู้ความเข้าใจหลังศึกษาเนื้อหาในเอกสาร
ประกอบการอบรม คิดเป็นร้อยละ 85.71
3) เมื่อศึกษาเอกสารประกอบการอบรมแล้ว สามารถ
สรุปเนื้อหาสาระสำคัญจากเอกสารได้ คิดเป็นร้อยละ 82.79
ผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
1) สามารถนำความรู้จากเอกสารประกอบการอบรมไป
ประยุกต์ใช้ได้ คิดเป็นร้อยละ 83.43
2) สามารถนำความรู้จากเอกสารประกอบการอบรมไป
เผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้ คิดเป็นร้อยละ 81.57
3) สามารถนำความรู้ทไี่ ด้รับไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพื่อร่วมชั้นเรียนได้ คิดเป็นร้อยละ 83.14
4) สามารถนำความรู้จากเอกสารประกอบการอบรมไป
ใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพครูได้ในอนาคต คิด
เป็นร้อยละ 85.79
ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
1) ความรู้ ความเข้าใจก่อนการอบรมออนไลน์ ร้อยละ
70.35
2) ความรู้ ความเข้าใจหลังการอบรมออนไลน์ ร้อยละ
87.50
3) เมื่อรับการอบรมแล้ว สามารถสรุปเนื้อหา
สาระสำคัญจากการอบรมได้ ร้อยละ 79.82
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1) ความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม ร้อยละ
80.44
2) ความสะดวกในการเข้าถึงการอบรมในรูปแบบ
ออนไลน์ ร้อยละ 78.76
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ไตรมาส
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ผลการดำเนินงาน
ผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
1) สามารถนำความรู้จากจากการอบรมไปประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 88.05
2) สามารถนำความรู้จากการอบรมไปเผยแพร่/
ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้ ร้อยละ 78.05
3) สามารถนำความรู้ทไี่ ด้รับไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพื่อร่วมชั้นเรียนได้ ร้อยละ 79.65
4) สามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพครูได้ในอนาคต ร้อยละ 83.89

8. (คก.สครด. 2) จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้
วิชาชีพครู



ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
1) ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระก่อนการอบรม
ร้อยละ 50.83
2) ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลังการอบรม
ร้อยละ 85.00
3) สามารถสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของเรื่องที่อบรมได้
ร้อยละ 84.17
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1) วิทยากรอธิบายเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย ตรง
ประเด็น ร้อยละ 92.50
2) วิทยากรตอบข้อซักถามได้ชัดเจน ร้อยละ 92.50
3) สถานที่และความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ร้อยละ 91.67
4) ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ร้อยละ
86.67
ผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
1) สามารถบอกประโยชน์ของสาระความรู้ทไี่ ด้จากการ
อบรม ร้อยละ 89.17
2) .สามารถนำความรู้ ทักษะ และแนวคิด ไปประยุกต์
ใช้ได้ ร้อยละ 86.67
3) สามารถนำความรูไ้ ปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้
ร้อยละ 78.33
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ไตรมาส
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ผลการดำเนินงาน
4) มีความมั่นใจในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ
82.50

9. ปฐมนิเทศนักศึกษาการฝึก
ปฏิบัติวชิ าชีพครู 1 (รุ่น 60)

10. สัมมนากลางภาคนักศึกษา
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 (รุน่ 59)



ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
1) ความรู้ ความเข้าใจก่อนการอบรมออนไลน์ ร้อยละ
67.16
2) ความรู้ ความเข้าใจหลังการอบรมออนไลน์ ร้อยละ
85.27
3) เมื่อรับการอบรมแล้ว สามารถสรุปเนื้อหา
สาระสำคัญจากการอบรมได้ ร้อยละ 78.73
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1) ความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม ร้อยละ
80.80
2) ความสะดวกในการเข้าถึงการอบรมในรูปแบบ
ออนไลน์ ร้อยละ 80.74
ผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
1) สามารถนำความรู้จากจากการอบรมไปประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 82.54
2) สามารถนำความรู้จากการอบรมไปเผยแพร่/
ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้ ร้อยละ 79.26
3) สามารถนำความรู้ทไี่ ด้รับไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพื่อร่วมชั้นเรียนได้ ร้อยละ 80.67
4) สามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ใน
การประกอบวิชาชีพครูได้ในอนาคต ร้อยละ 84.48
ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
1) ความรู้ ความเข้าใจก่อนการอบรมออนไลน์ ร้อย
ละ 69.62
2) ความรู้ ความเข้าใจหลังการอบรมออนไลน์ ร้อย

ละ 84.59
3) เมื่อรับการอบรมแล้ว สามารถสรุปเนื้อหา
สาระสำคัญจากการอบรมได้ ร้อยละ 82.71
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ไตรมาส
Q1 Q2 Q3 Q4

ผลการดำเนินงาน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1) ความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม ร้อยละ
80.75
2) ความสะดวกในการเข้าถึงการอบรมในรูปแบบ
ออนไลน์ ร้อยละ 82.26
ผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
1) สามารถนำความรู้จากจากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้ได้ ร้อยละ 85.04
2) สามารถนำความรู้จากการอบรมไปเผยแพร่/
ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้ ร้อยละ 82.03
3) สามารถนำความรู้ทไี่ ด้รับไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเพื่อร่วมชั้นเรียนได้ ร้อยละ 82.33
4) สามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ใน
การประกอบวิชาชีพครูได้ในอนาคต ร้อยละ 86.39

11. สัมมนากลางภาคนักศึกษา
การปฏิบัติวชิ าชีพครู 1 (รุ่น
60)

ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
1) ความรู้ ความเข้าใจก่อนการอบรมออนไลน์ ร้อย
ละ 68.61
2) ความรู้ ความเข้าใจหลังการอบรมออนไลน์ ร้อย
ละ 82.42
3) เมื่อรับการอบรมแล้ว สามารถสรุปเนื้อหา
สาระสำคัญจากการอบรมได้ ร้อยละ 81.99
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1) ความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม ร้อยละ

79.36
2) ความสะดวกในการเข้าถึงการอบรมในรูปแบบ
ออนไลน์ ร้อยละ 79.07
ผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
1) สามารถนำความรู้จากจากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้ได้ ร้อยละ 84.41
2) สามารถนำความรู้จากการอบรมไปเผยแพร่/
ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้ ร้อยละ 81.64
3) สามารถนำความรู้ทไี่ ด้รับไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเพื่อร่วมชั้นเรียนได้ ร้อยละ 82.06
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ไตรมาส
Q1 Q2 Q3 Q4

ผลการดำเนินงาน
4) สามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ใน
การประกอบวิชาชีพครูได้ในอนาคต ร้อยละ 86.05

12. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1 (รุ่น 59)

13. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการ
ปฏิบัติวชิ าชีพครู 1 (รุ่น 60)

ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
1) ความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารก่อนการ
อบรม ร้อยละ 84.81
2) ความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารหลังการ
อบรม ร้อยละ 85.00
3) สามารถสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของเรื่องที่อบรม
โดยการเขียนสรุปความได้ ร้อยละ 88.59
4) สามารถสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของเรื่องที่ได้รับ
การอบรม โดยการเขียนแผนผังความคิดได้ 88.72
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1) วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนตรง
ตามประเด็น ร้อยละ 90.71

2) ความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม ร้อยละ
91.35
3) สถานที่และความพร้อมของอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ ร้อยละ 92.56
ผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
1) สามารถนำความรู้ ทักษะ และแนวคิดไป
ประยุกต์ใช้ได้ ร้อยละ 90.71
2) สามารถนำความรูไ้ ปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อื่น
ได้ ร้อยละ 89.36
3) สามารถนำความรู้ทไี่ ด้รับไปให้คำปรึกษาแก่
เพื่อนร่วมงานได้ ร้อยละ 90.19
4) มีความมั่นใจในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 90.06
ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
1) ความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารก่อนการ
อบรม ร้อยละ 81.37

2) ความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารหลังการ
อบรม ร้อยละ 82.86
3) สามารถสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของเรื่องที่อบรม
โดยการเขียนสรุปความได้ ร้อยละ 88.11
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ไตรมาส
Q1 Q2 Q3 Q4

ผลการดำเนินงาน
4) สามารถสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของเรื่องที่ได้รับ
การอบรม โดยการเขียนแผนผังความคิดได้ 88.46
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1) วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนตรง
ตามประเด็น ร้อยละ 92.27
2) ความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม ร้อยละ
91.89
3) สถานที่และความพร้อมของอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ ร้อยละ 94.80
ผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
1) สามารถนำความรู้ ทักษะ และแนวคิดไป
ประยุกต์ใช้ได้ ร้อยละ 91.14
2) สามารถนำความรูไ้ ปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อื่น
ได้ ร้อยละ 87.89
3) สามารถนำความรู้ทไี่ ด้รับไปให้คำปรึกษาแก่
เพื่อนร่วมงานได้ ร้อยละ 89.31
4) มีความมั่นใจในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ
90.00

14. ปฐมนิเทศนักศึกษาครุศา
สตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
รายวิชาการฝึกปฏิบตั ิการสอน
ในสถานศึกษา 1



ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
1) ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระก่อนการอบรม
ร้อยละ 81.00
2) ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลังการอบรม
ร้อยละ 89.07
3) สามารถสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของเรื่องที่อบรมได้
ร้อยละ 86.47
4) สามารถบอกประโยชน์ของสาระความรู้ทไี่ ด้จากการ
อบรม ร้อยละ 87.64
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1) วิทยากรอธิบายเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย ตรง
ประเด็น ร้อยละ 88.54
2) การตอบข้อซักถามของวิทยากร ร้อยละ 84.40
3) ความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม ร้อยละ
87.75
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15. ปฐมนิเทศนักศึกษาครุศา
สตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
รายวิชาการฝึกปฏิบตั ิการสอน
ในสถานศึกษา 2

ไตรมาส
Q1 Q2 Q3 Q4

ผลการดำเนินงาน

4) สถานที่และความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ร้อยละ 87.16
5) ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ร้อยละ
85.78
ผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
1) สามารถนำความรู้ ทักษะ และแนวคิด ไปประยุกต์
ใช้ได้ ร้อยละ 89.81
2) สามารถนำความรูไ้ ปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้
ร้อยละ 85.46
3) สามารถนำความรู้ทไี่ ด้รับไปให้คำปรึกษาแก่เพื่อน
ร่วมงานได้ ร้อยละ 87.05
4) มีความมั่นใจในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ
87.59
ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ
1) ความรู้ ความเข้าใจก่อนการอบรมออนไลน์ ร้อยละ
70.71
2) ความรู้ ความเข้าใจหลังการอบรมออนไลน์ ร้อยละ
80.82
3) เมื่อรับการอบรมแล้ว สามารถสรุปเนื้อหา
สาระสำคัญจากการอบรมได้ ร้อยละ 77.35
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1) ความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม ร้อยละ
79.08
2) ความสะดวกในการเข้าถึงการอบรมในรูปแบบ
ออนไลน์ ร้อยละ 79.90
ผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
1) สามารถนำความรู้จากจากการอบรมไปประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 81.43
2) สามารถนำความรู้จากการอบรมไปเผยแพร่/
ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้ ร้อยละ 79.18
3) สามารถนำความรู้ทไี่ ด้รับไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพื่อร่วมชั้นเรียนได้ ร้อยละ 80.31
4) สามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพครูได้ในอนาคต ร้อยละ 83.88
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16 การสะท้อนคิดและพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้
สำหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และ
ครูพี่เลี้ยง (สาขาวิชาชีววิทยา
และวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป)
17. เสริมสร้างความเข้าใจ
เนื้อหาคณิตศาสตร์ในระดับ
มหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(ค่าธรรมเนียม ติว)
18. ค่ายคณิตศาสตร์ Fun
Math สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ))
19. ฝึกประสบการณ์การสอน
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อสู่
ครูมืออาชีพ ณ ต่างประเทศ
(ค่าธรรมเนียม) (สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)
20. กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมการสอนวิทยาศาสตร์ใน
ต่างประเทศระยะสัน้ (Short
Course) (ค่าธรรมเนียม)
21. พัฒนานักศึกษาปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาของ
นักศึกษาชัน้ ปีที่ 5 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) (ค่าธรรมเนียม)
22. (คก.สครด. 6) จัดทำ
แผนการเรียนรู้ของหลักสูตร
ตามรูปแบบใหม่

ไตรมาส
Q1 Q2 Q3 Q4



ผลการดำเนินงาน
ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID-19)

 ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 96.30
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลการประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 96.30
ผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ผลการประเมินการนำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ ร้อยละ
96.30
 ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID-19)


กันเหลื่อมปี เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19)

 กันเหลื่อมปี เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19)





ยกเลิ ก เนื ่ อ งจากไปรวมกั บ งบประมาณกิ จ กรรมฝึ ก
ประสบการณ์ ส อนวิ ท ยาศาสตร์ โ ดยใช้ ภ าษาอั ง กฤษใน
ต่างประเทศ (ค่าธรรรมเนียม) (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้เข้าร่วม
โครงการ
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม ร้อยละ 90.22
2. ความพึงพอใจด้านการบริการ ร้อยละ 90.45
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ไตรมาส

ผลการดำเนินงาน

Q1 Q2 Q3 Q4

3. ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม
ร้อยละ 92.36
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม ร้อยละ
90.00
5. ความพึงพอใจด้านวิทยากร ร้อยละ 94.58
 ยกเลิก เนื่องจากปรับกิจกรรมเป็นการประยุกต์ใช้ Digital
Content ของอาจารย์คณะครุศาสตร์ในรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอน โดยไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ

23. (คก.สครด. 7) พัฒนา
Digital Content อาจารย์
คณะครุศาสตร์

 ยกเลิก เนื่องจากปรับกิจกรรมเป็นการประยุกต์ใช้ชุดการ
เรียนรู้ของอาจารย์คณะครุศาสตร์ในรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอน โดยไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ

24. (คก.สครด. 8) ผลิตชุดการ
เรียนรู้ต้นแบบของหลักสูตร

หมายเหตุ Q หมายถึง ไตรมาส

ส่วนที่ 5 : งบประมาณ
1. วงเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณทั้งหมด*

1,073,300.00 บาท
แหล่งเงิน*

เงินงบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ของหน่วยงาน

เงินกู้
ในประเทศ

นอกประเทศ

อื่นๆ (ระบุ)

1,073,300.00

2. แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ* งบประมาณทั้งสิ้น ………1,073,300.00………………………. บาท
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
153,625.00 127,208.00 234,575.00 79,861.00 267,200.00 93,388.92 417,900.00 60,742.00
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ส่วนที่ 6 : ผลการดำเนินงาน
1. ผลการดำเนินงานภาพรวมรายไตรมาสที่ ……1 - 4…………….
ผลการดำเนินงาน
จำนวนนักศึกษาครูทุกชั้นปี จำนวน 1,679 คน มีนักศึกษาเข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพครู 1,366 คน คิดเป็นร้อยละ 81.36 ของนักศึกษาครูทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู
โดยไตรมาสที่ 1 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1,4 และ 5 จำนวน 1,020 คนเข้าร่วมจำนวน 1,018 คน คิดเป็นร้อย
ละ 99.80
ไตรมาสที่ 2 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 จำนวน 639 คน เข้าร่วมจำนวน 638 คน คิดเป็นร้อยละ
99.84
ไตรมาสที่ 3 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) และชั้นปีที่ 5 (รหัส 59) จำนวน 656 คน เข้าร่วมจำนวน
653 คน คิดเป็นร้อยละ 99.54ไตรมาสที่ 4 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 62), ชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) และชั้นปี
ที่ 5 (รหัส 59) จำนวน 901 คน เข้าร่วมจำนวน 873 คน คิดเป็นร้อยละ 96.89
2. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน*
-นักศึกษามาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ตรงเวลา
-นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมาย
3. ข้อเสนอแนะ*

ส่วนที่ 7 : ข้อมูลผู้รายงาน
ชื่อ-สกุล* ..น.ส..กนกภรณ์..สุธัมรส...และนางสมฤดี คัชมาตย์........โทรศัพท์* ......02-5293099..ต่อ ..15........
E-mail address* ss.kanokporn@gmail.com และ somrudee_15@hotmail.com
โทรสาร*............02-5293099..ต่อ ..13........

