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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน คณะครศุาสตร์ 
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1. ข้อมูลด้านประเด็นยุทธศาสตร์ 
ผลการประเมินการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์และการบรรลุตามตัวชี้วัด  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน 
จ านวน

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

คณะครุศาสตร ์ 4 32 30 2 93.75 
 

ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด
ทั้งหมด 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ
ร้อยละ 

ไม่บรรลุร้อย
ละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 7 7 0 100 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 11 10 1 90.90 9.10 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาครู และบคุลากรทางการศึกษา และสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริและท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม
บนพ้ืนฐานความเป็นมรดกโลก 

6 5 1 83.33 16.67 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 8 8 0 100 - 
รวม 32 30 2 93.75 6.25 
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ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
ประเภท 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ผล 
บรรลุ √ 

ไม่บรรล ุx 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

1. จ านวนหลักสตูรทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน เชิงคุณภาพ 13 หลักสตูร 13 หลักสตูร  
2. ร้อยละของบุคลากรได้รบัการพัฒนาให้มีคุณสมบตัิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) เชิงคุณภาพ ร้อยละ 50 ร้อยละ 80  
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ร้อยละ 85  
4. ร้อยละการมีงานท าของบัณฑติ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 50 ร้อยละ 79.58  
5. ร้อยละของบณัฑิตทีส่อบผ่านบรรจุข้าราชการครู เชิงคุณภาพ ร้อยละ 20 ร้อยละ 20  
6. ร้อยละความพึงพอใจด้านการใช้หอ้งเรียน เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ร้อยละ 87  
7. ร้อยละการที่มีทักษะใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา เชิงคุณภาพ ร้อยละ 60 ร้อยละ 100  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบรหิารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
1. มีแผนพัฒนางานวิจัย เชิงคุณภาพ ม ี มี  
2. มีโครงการ/กิจกรรมอบรมพัฒนาศกัยภาพด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ เชิงคุณภาพ 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม  
3. มีงานวิจัยที่ไดร้ับทุนสนับสนุนจากภายในและภายนอก เชิงคุณภาพ 5 เรื่อง 6 เรื่อง  
4. มีหลักสูตรอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เชิงคุณภาพ 5 หลักสูตร 10 หลักสตูร  
5. มีเครือข่ายการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เชิงคุณภาพ 2 หน่วยงาน 2 หน่วยงาน  
6. มีรายวิชาที่น าผลงานวิจัยหรือผลงานบริการวิชาการมาบูรณาการในการจัดการเรยีนการสอน เชิงคุณภาพ 10 วิชา 10 วิชา  
7. มีหลักสูตรด้านการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพื่อพัฒนาครู และบุคลากรจาก

สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 2 หลักสูตร 5 หลักสูตร  

8. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการศกึษาพิเศษ เชิงคุณภาพ 3 หน่วยงาน 7 หน่วยงาน  
9. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาครูและบคุลากรโรงเรยีนสาธติ เชิงคุณภาพ 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม  
10. ร้อยละความพึงพอใจสถานท่ีและอุปกรณ์โรงเรียนสาธิต เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ร้อยละ 100  
11. มีรายวิชาที่บูรณาการควบคู่กับการวิจัย เชิงคุณภาพ 10 วิชา ไม่ม ี  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาครู และบคุลากรทางการศึกษา และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริและท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานความเป็นมรดกโลก 
1. มีศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความพร้อมในการให้บริการ เชิงคุณภาพ ม ี มี  
2. มีหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์นต็ เชิงคุณภาพ 2 หลักสูตร ไม่ม ี  
3. มีแผนพัฒนาครูและบุคลากรที่ตรงตามความตอ้งการของท้องถิ่น เชิงคุณภาพ ม ี มี  
4. มีกิจกรรมท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม เชิงคุณภาพ 3 กิจกรรม 5 กิจกรรม  
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
ประเภท 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ผล 
บรรลุ √ 

ไม่บรรล ุx 
5. มีกิจกรรมที่สรา้งความตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม เชิงคุณภาพ 2 กิจกรรม 3 กิจกรรม  
6. มีนวัตกรรมที่เกิดจากการบรูณาการด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม เชิงคุณภาพ ม ี มี  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
1. มีแผนการด าเนินงานประกันคณุภาพ เชิงคุณภาพ ม ี มี  
2. มีกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านหรือกิจกรรมการมสี่วนในงานประกันคณุภาพให้กับบุคลากรคณะครุศาสตร ์ เชิงคุณภาพ 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม  
3. มีแผนบรหิารความเสี่ยงและควบคมุภายในคณะครุศาสตร์ เชิงคุณภาพ ม ี มี  
4. มีการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เชิงคุณภาพ ม ี มี  
5. มีแผนพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร ์ เชิงคุณภาพ ม ี มี  
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสารสนเทศคณะครุศาสตร์ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ร้อยละ 87  
7. มีกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ เชิงคุณภาพ 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม  
8. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ร้อยละ 90  
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2. ข้อมูลด้านบุคลากร 

 จ านวนบุคลากร แยกตามประเภทบุคลากรและสายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเภทบุคลากร หน่วยงาน 
 บุคลากรสายวิชาการ   

ข้าราชการพลเรือน 13 
พนักงานมหาวิทยาลัย 67 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ - 
ครูโรงเรียน 29 

รวม 109 
บุคลากรสายสนับสนุน  
ข้าราชการพลเรือน 1 
ลูกจ้างประจ า 1 
พนักงานมหาวิทยาลัย 10 
พนักงานราชการ 3 
เจ้าหน้าท่ีประจ าตามสญัญา 17 

รวม 32 
รวมทั้งสิ้น 141 

 

 จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วุฒิการศึกษา ประเภทบุคลากร 
หน่วยงาน 

 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี
สายวิชาการ - 

สายสนบัสนุน 13 

ปริญญาตร ี
สายวิชาการ - 

สายสนบัสนุน 17 

ปริญญาโท 
สายวิชาการ 53 

สายสนบัสนุน 2 

ปริญญาเอก 
สายวิชาการ 27 

สายสนบัสนุน - 

รวม   112 
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 จ านวนบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน คุณวุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

รวมท้ังสิ้น 
อาจารย ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย์ 

คณะครุศาสตร ์

ปริญญาเอก 17 9 1 27 
ปริญญาโท 38 12 3 53 
ปริญญาตร ี - - - - 

รวม 55 21 4 80 
ร้อยละ     

 

3. ข้อมูลจ านวนนักศกึษาและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
จ านวนนักศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา ทีก่ าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2561 

หน่วยงาน 
ปริญญาตร ี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังสิ้น 

(คน) ภาคปกติ 
ภาคพิเศษ 
/กศ.บป. 

รวม 
ภาคพิเศษ 
/กศ.บป. 

รวม 
ภาคพิเศษ 
/กศ.บป. 

รวม 
ภาคพิเศษ 
/กศ.บป. 

รวม 

คณะครุศาสตร ์ 290 - 290 74 74 29 29 - - 103 
 

ระดับการศึกษา/ 
หลักสูตร สาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษา 

ภาคปกติ 
ภาค
พิเศษ 

รวม 

1. ปริญญาตร ี    
-สาขาวิชาการประถมศึกษา 34 - 34 
-สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 38 - 38 
-สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 36 - 36 
-สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 24 - 24 
-สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ 34 - 34 
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 32 - 32 
-สาขาวิชาพลศึกษา 40 - 40 
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ 23 - 23 
-สาขาวิชาสังคมศึกษา 29 - 29 
    

๒. ระดับ ป.บัณฑิต    
-สาขาวิชาชีพครู - 74 74 

    
๓. ระดับปรญิญาโท    

-ค.ม การบริหารการศึกษา - 29 29 
รวม 290 103 393 
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ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตของคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 

หน่วยงาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  

(คน) 
จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละที่ตอบ
แบบสอบถาม 

ภาวะการมีงานท า (คน) 
จ านวนผู้มีงานท า (คน) ร้อยละของการมีงานท า 

คณะครุศาสตร ์      
   -สาขาวิชาการประถมศึกษา 34 34 100 34 100 
   -สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 38 38 100 35 92.11 
   -สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 36 35 97.22 32 91.43 
   -สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 24 21 87.50 21 100 
   -สาขาวิชาคณติศาสตร ์ 34 26 76.47 23 88.46 
   -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 32 24 75.00 19 82.61 
   -สาขาวิชาพลศึกษา 40 37 92.50 30 88.24 
   -สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ 23 22 96.65 23 100 
   -สาขาวิชาสังคมศึกษา 29 27 93.10 23 88.46 

รวม 290 264 89.31 240 89.76 
 

รายการ 
หลักสตูร/สาขาวิชา 

         รวม 
1. จ านวนบัณฑิตทั้งหมด (ที่ส าเรจ็การศึกษา) 34 38 36 24 34 32 40 23 29 290 
2. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี 34 38 35 21 26 24 27 22 27 264 
3. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเรจ็การศึกษา (ไม่นับรวม
ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 34 33 32 21 22 18 28 22 23 233 
4. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 0 2 0 0 1 1 2 1 0 7 
5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
7. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4 
9. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มรีายได้ประจ าอยู่แล้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10. ร้อยละของบัณฑิตทีต่อบแบบส ารวจ 100 100 97.22 87.50 76.47 75.00 92.50 96.65 93.10 89.31 
11. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 100 92.11 91.43 100 88.46 82.61 88.24 100 88.46 89.76 
12. คะแนนร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 5.00 4.61 4.57 5.00 4.42 4.13 4.41 5.00 4.42 4.49 
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4.  ข้อมูลด้านหลักสูตร  

 

ข้อมูลหลักสูตร จ าแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 – 2562 

สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรับปรุง 

ระดับการศึกษา ภาค ระดับการศึกษา ภาค หลักสูตรใหม่ 
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม ปกติ พิเศษ/กศ.บป. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม ปกติ พิเศษ/กศ.บป. ปรับ ปรุง ใหม่ พ.ศ. 

1 คณิตศาสตร ์ 28 - - - 28 28 - 34 - - - 34 34 - 34 - 2562 
2 วิทยาศาสตร ์ 26 - - - 26 26 - 33 - - - 33 33 - 33 - 2562 
3 สังคมศึกษา 29 - - - 29 29 - 34 - - - 34 34 - 34 - 2562 
4 คอมพิวเตอร์ศึกษา 18 - - - 18 18 - 20 - - - 20 20 - 20 - 2562 
5 พลศึกษา 32 - - - 32 32 - 32 - - - 32 32 - 32 - 2562 
6 การศึกษาปฐมวัย 28 - - - 28 28 - 34 - - - 34 34 - 34 - 2562 
7 การประถมศึกษา 32 - - - 32 32 - 34 - - - 34 34 - 34 - 2562 
8 การสอนภาษาอังกฤษ 28 - - - 28 28 - 35 - - - 35 35 - 35 - 2562 
9 การสอนภาษาไทย 31 - - - 31 31 - 34 - - - 34 34 - 34 - 2562 
10 การศึกษาพิเศษ 28 - - - 28 28 - 8 - - - 8 8 - 8 - 2562 
11 วิชาชีพครู - 74 - - 74 - 74 - - - - - - - - - - 

12 การบริหารการศึกษา - - 29 - 29 - 29 - - 30 - 30 - 30 - - - 

15                   

รวม 280 74 29 - 383 280 103 298 - 30 - 328 298 30 298 - 2562 

หน่วยงาน 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม 

คณะครุศาสตร ์ 280 74 29 - 383 298 - 30 - 328 
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5.  ด้านงบประมาณการเงิน 
รายการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของคณะครุศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ที่ได้รับการจัดสรร (บาท) 

ประเภทงบประมาณ 

งบแผ่นดิน (บาท) ร้อยละ 
งบ บ.กศ. 
(บาท) 

ร้อยละ 
งบ กศ.บป. 

(บาท) 
ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์        
 

 
6.  ข้อมูลด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (ในประเทศและต่างประเทศ) 

ข้อมูลด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก/ภายใน (ในประเทศและต่างประเทศ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับ 
สถาบัน/องค์กร  

ที่ด าเนินการท าความร่วมมือและระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรมความร่วมมือ 

รูปแบบความร่วมมือ 

Active 
MOU 

MOU ที่ได้รับการ
อนุมัติเรียบร้อยแล้ว

และอยู่ระหว่าง
กระบวนการลงนาม 

Non-Active 
MOU 

MOU ที่
หมดอายุ
สัญญา 

Active 
MOA 

Agreement 
ร่วมกับ

มหาวทิยาลยั
อ่ืน 

Agreement ร่วมกับ
มหาวทิยาลยัอ่ืนที่
หมดอายุสัญญา 

1          
2          

ประเภทงบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย 
เป้าหมาย
ร้อยละ 

สูง(+)ต่ า(-) 
กว่าเป้าหมาย 

งบแผ่นดิน  10,775,269.20 9,388,299.24 1,386,969.96 87.13 

96.00 

-8.87 
งบ บก.ศ. และ บก.ศ.(เพ่ิมเติม)  15,544,668 13,027,496.12 2,517,171.88 83.81 -12.19 
งบ กศ.บป.        
งบบัณฑิตศึกษา       
งบสนับสนุนจากภายนอก       
งบรายจ่ายอื่น  5,780,600 5,110,868.30 669,731.70 88.41 -7.59 

รวมทั้งสิน้  32,100,537.20 27,526,663.66 4,573,873.54 85.75 -10.25 
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7. ข้อมูลด้านการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ 
ผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน 
จ านวนโครงการ 

ทั้งหมด 

ระดับความส าเรจ็ของโครงการ 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย ต้องปรับปรุง 

จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
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ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 .......................................................................... 
 

ล าดับที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ 
งบประมาณ 

ที่จดัสรร 
เบกิจ่าย คงเหลือ 

ร้อยละ 
เบกิจ่าย 

ผลด าเนินงาน 
ความส าเร็จตามตัวชี้วดั

ของโครงการ 
ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ ร้อยละ คะแนน ระดบั 

งบแผ่นดิน 
1 พัฒนานกัศึกษาครูด้านศิลปวัฒนธรรม 119,400 119,400 - 100      

2 พัฒนาสมรรถนะ ความรู้ และความสามารถของนักศกึษาครูให้เป็นครูมอือาชีพ 282,819.20 267,519.20 15,300 94.59      

3 ประกนัคุณภาพการศกึษาคณะครุศาสตร ์ 168,250 168,250 - 100      

4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร ์ 230,000 68,594 161,406 29.82      

5 จัดซื้อครุภณัฑ์คณะครุศาสตร ์ 2,064,000 1,453,000 622,800 70.40      
6 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพรอ้มก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ”     100,000 100,000  100      
7 ยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศกึษา     3,000,000 2,825,885 174,115 94.20      

8 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเคลื่อนไหวพืน้ฐานที่ส่งผลต่อวถิีชีวิตสขุภาพส าหรับครูในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ 10 แห่ง 

36,000 36,000 
- 100      

9 
พัฒนากระบวนการนเิทศระหว่างฝกึประสบการณ์สอนในสถานศกึษาส าหรับนักศกึษาครู ครูพี่
เลี้ยงและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ.สระแก้ว     87,000 87,000 

- 100      

10 
ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครโูรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนใน
จังหวัดสระแก้ว 180,400 180,400 

- 100      

11 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูและบุคลากรทางการศกึษาใน
โรงเรียนต ารวจ 49,000 49,000 

- 100      
12 พัฒนานกัศึกษาครู : ครูพันธุ์ใหม่ ก้าวไกลดว้ยกิจกรรมชุมนุม 78,200 78,200 - 100      
13 พัฒนาการอ่านออกเขียนไดเ้พื่อสร้างเสริมสขุภาวะส าหรับนักเรียน     2,000,000 1,587,235.70 412,764.30 79.36      

14 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบรกิารวชิาการ งานวิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 250,000 250,000 - 100      

 งบประมาณรวม 8,656,869.20 7,270,483.90 1,386,385.30 83.98      

งบ บก.ศ. 

1 จัดหาทรัพยากรสนับสนนุการจัดการศกึษา 229,900 229,900 - 100      
2 เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจดัการคณะครศุาสตร์ 675,758 632,678.82 43,079.18 93.63      



- 11 - 

 

ล าดับที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ 
งบประมาณ 

ที่จดัสรร 
เบกิจ่าย คงเหลือ 

ร้อยละ 
เบกิจ่าย 

ผลด าเนินงาน 
ความส าเร็จตามตัวชี้วดั

ของโครงการ 
ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ ร้อยละ คะแนน ระดบั 

3 พัฒนาการเรียนการสอน 1,306,710 1,294,704.60 12,005.40 99.08      

 งบประมาณรวม 2,212,368 2,157,283.42 55,084.58 97.51      
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8. ด้านการวิจัย 
งบประมาณ แหล่งทุนสนับสนุนการท าวิจัย และจ านวนโครงการงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ที่จัดสรร (บาท) 

แหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณ 

จ านวนโครงการวิจัย 
(โครงการ) ทุนภายใน 

 (กองทุนวิจัย) 

ทุนภายใน 
 (งบประมาณ

แผ่นดิน 
ผ่าน วช.) 

ทุนภายนอก 
 (สกอ.,สกว.) 

คณะครุศาสตร์ 1,439,000 131,000 1,308,000  7 
 

ล าดับ
ที ่

เรื่องวิจัย งบประมาณ สาขาวิชา/ผู้วิจัย 

 ทุนภายใน (กองทุนวิจัยของคณะ) 131,000  

1 
การวิจัยและพัฒนาสมรรถนะครูคนืถ่ินให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู ในท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

30,000 อาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศริิด ารง 

2 
การพัฒนาเกมบนโมบายแอปพลิเคชันเพื่อการรู้เท่าทันสื่อเท
โนโลยสี าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา สังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

35,000 อาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบญุส่ง 

3 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทยเรื่องประโยคความซ้อน
แบบนามานุประโยคของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
ช้ันปีท่ี 2 คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาทีส่อนโดยใช้การวิเคราะห์โครงสร้างของนา
มานุประโยค 

26,000 อาจารย์หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร 

4 

การวิจัยและพัฒนาสมรรถนะครโูรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศึกษากรณโีรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 จังหวัดสระแก้ว 

40,000 อาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศริิด ารง 

งบประมาณรวม   

 ทุนภายใน (งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.) 1,308,000  

1 

การวิจัยและพัฒนาสมรรถนะครโูรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศึกษากรณโีรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 จังหวัดสระแก้ว 

40,000 อาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศริิด ารง 

2 
ชุดโครงการ: การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันส าหรับคัดกรอง
เด็กอนุบาลที่เสี่ยงต่อการเป็นเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษ 

980,000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล 

3 
การพัฒนาเกมบนโมบายแอปพลิเคชันส าหรับการพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาและการสื่อสารในเด็กออทิสติก 

288,000 อาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบญุส่ง 

งบประมาณรวม   

 ทุนภายนอก (สกอ.,สกว.)   
1 - - - 
2    
3    

งบประมาณรวม 1,439,000  
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ข้อมูลนักวิจัย จ านวนงานวิจัยที่เผยแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รายการ จ านวน  

บุคลากรสายวิชาการ (คน)  

ผลงานวิจัย (โครงการ)  

ร้อยละของผลงานวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการ  

อาจารย์ประจ าผู้ท าวิจัย (คน)  

ร้อยละของนักวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการ  

การเผยแพร่  

ISI   

Scopus  

TCI กลุ่ม 1  

TCI กลุ่ม 2  

ประชุมวิชาการ  ระดับนานาชาต ิ  

ประชุมวิชาการ ระดับชาต ิ  

วารสาร (สภาสถาบันอนุมตัิ)  

รวมการเผยแพร่  
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9. ด้านการบริการวิชาการ 
จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน จ านวนโครงการ 
งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย 

ที่ได้รับการจัดสรร (บาท) จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 
คณะครุศาสตร ์  1,250,400 1,250,400 100 
 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผู้เข้าร่วม ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยด าเนินงาน 
จัดสรร เบิกจ่าย เป้าหมาย เข้าจริง 

ความรู้ความเข้าใจ 
(ร้อยละ 85) 

ความพึงพอใจ  
(ร้อยละ 85) 

การน าไปใช้ประโยชน์  
(ร้อยละ 85) 

โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักเรียน  

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารการสร้างสื่อเด็ก
ปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

32,650 32,650 40 คน 40 คน 86.20 82.72 86.55 15-16 ธ.ค. 2561 
สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย 

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารการออกแบบ
การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
ในยุคดิจิทัล 

32,800 32,800 70 คน 77 คน 93.40 93.00 92.20 
25-26 พ.ค. 2562 

8-9 มิ.ย. 2562 
 

สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 

3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารการออกแบบ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้สะเต็มศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในยุค
ดิจิทัล 4.0 

40,000 40,000 40 คน 40 คน 91.00 93.20 92.40 1-2 ธ.ค. 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง  การเขียน 
Logbook (PLC) ส าหรับครูภาษาไทย 

30,200 30,200 40 คน 41 คน 87.60 92.60 94.40 17-18 ส.ค.2562 สาขาวิชาภาษาไทย 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : การพัฒนาการ
สอนสังคมศึกษาและการผลิต “นวัตกรรม
การศึกษา (Educational Innovation )” ส าหรับ
ครูสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ที่ไม่มีวุฒกิารศึกษาทางสังคมศึกษา 

30,000 30,000 40 คน 40 คน 96.50 97.80 95.80 30-31 มี.ค.2562 สาขาวิชาสังคมศึกษา 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดค่ายคณิตศาสตร์
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของ
ผู้เรียน 

29,200 29,200 40 คน 40 คน 91.20 92.70 94.60 8-9 มิ.ย.2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้และผลิตสื่อ
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” 

34,000 34,000 60 คน 60 คน 93.30 91.30 89.60 22-23 มิ.ย.2562 สาขาวิชาอังกฤษ 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเด็ก 34,400 34,400 50 คน 50 คน 80.00 90.00 84.70 9-10 มี.ค.2562 สาขาวิชาการศึกษา

http://3dgf.aru.ac.th/bgreport1/BG2562/ActivityTypeRep.php?Rep=1&RepN=%A7%BA%BB%C3%D0%C1%D2%B3%E1%BC%E8%B9%B4%D4%B9&BudgetYear=2562&DepID=01000&ActTypeID=10321101
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผู้เข้าร่วม ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยด าเนินงาน 
จัดสรร เบิกจ่าย เป้าหมาย เข้าจริง 

ความรู้ความเข้าใจ 
(ร้อยละ 85) 

ความพึงพอใจ  
(ร้อยละ 85) 

การน าไปใช้ประโยชน์  
(ร้อยละ 85) 

กลุ่มเสี่ยงที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21” 

พิเศษและการสอน
ภาษาไทย 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ 
แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทกัษะการแกป้ัญหา
ในยุค 4.0 

34,250 34,250 40 คน 40 คน 89.00 88.60 89.40 29-30 มิ.ย.2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

10. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
คุณค่าความเป็นครูของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ด้วยกระบวนการจิตตปัญญา 

74,800 74,800 100 คน 100 คน 87.00 94.60 97.80 25-26 เม.ย.2562 กลุ่มวิชาชีพคร ู

11. พัฒนาความเป็นครูด้วยจิตตปัญญาและ
กระบวนการโค้ชเพื่อการสอนแบบ Active 
Learning 

27,800 27,800 40 คน 40 คน 88.30 91.93 89.60 
01/10/2561 ถึง

30/09/2562 
กลุ่มวิชาชีพคร ู

12. พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคร ู

70,000 70,000 250 คน 250 คน 90.30 89.00 86.60 23 พ.ค.2562 งานฝ่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพคร ู

โครงการยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารการใช้

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรยีนการ
สอนแบบ Active Learning 

26,200 26,200 40 คน 40 คน 86.80 92.40 90.30 1-2 ธ.ค.2561 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์

ศึกษา 

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารการช่วยเหลือ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษในชุมชน 

33,400 33,400 50 คน 50 คน 87.10 93.60 91.40 21-22 พ.ค.2562 
สาขาวิชาการศึกษา
พิเศษและการสอน

ภาษาไทย 
3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง โครงการ

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาสู่อาชพีทาง
พลศึกษา ในศตวรรษที่ 21 

20,000 20,000 10 คน 10 คน 89.20 89.60 88.30 29-30 มิ.ย.2562 สาขาวิชาพลศึกษา 

4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การวัดและ
ประเมินผลแนวใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

30,000 30,000 40 คน 60 คน 86.40 83.80 88.53 11-12 พ.ค.2562 ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง 

5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การวจิยัเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ สู่ผลงานวิชาการ 

30,000 30,000 40 คน 40 คน 88.47 84 81.66 22-23 มิ.ย. 2562 ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาคณะครุศาสตร์ 

35,000 35,000 90 คน 90 คน 80.60 84.60 84.00 
01/10/2561 ถึง

30/09/2562 
งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
7. การคัดกรองและการให้ค าปรึกษาเด็กที่มี

ความต้องการพิเศษในชุมชน 
27,900 27,900 50 คน 50 คน 84.70 86.15 84.70 28 มิ.ย.2562 

สาขาวิชาการศึกษา
พิเศษฯ 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเศรษฐศาสตร์ 22,000 22,000 30 คน 30 คน 93.20 96.50 94.40 01/10/2561 ถึง สาขาวิชาสังคมศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผู้เข้าร่วม ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยด าเนินงาน 
จัดสรร เบิกจ่าย เป้าหมาย เข้าจริง 

ความรู้ความเข้าใจ 
(ร้อยละ 85) 

ความพึงพอใจ  
(ร้อยละ 85) 

การน าไปใช้ประโยชน์  
(ร้อยละ 85) 

ส าหรับครูผู้สอนสังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21 30/09/2562 
9. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างส่ือ

คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในการ
จัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21” 

31,000 31,000 30 คน 30 คน 89.60 90.20 87.33 3-4 พ.ย.2561 ผศ.ภรภัทร นิยมชัย 

10. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : Education 4.0 
ถอดบทเรยีนจากการลงพื้นที่โบราณสถานในเมือง
มรดกโลกของไทย เพือ่สร้างองค์ความรู้บูรณา
การ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

138,800 138,800 80 คน 80 คน 96.50 97.80 95.80 
01/10/2561 ถึง

30/09/2562 
อาจารย์ปิยะ มีอนันต ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสูว่ัยผู้สูงอายอุย่างมีคุณภาพ” 
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “การเตรียม

ความพร้อมก่อนเขา้สู่วยัผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ” 
100,000 100,000 80 คน 158 คน 91.29 90.49 89.91 30 พ.ค. – 1 มิ.ย.2562 ผศ.วัชรนิทร์ เสมามอญ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเคลื่อนไหวพื้นฐานที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตสุขภาพส าหรับครูในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 10 แหง่ 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเคลื่อนไหว

พื้นฐานที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตสุขภาพส าหรับครูใน
พื้นที่ยุทธศาสตร์ 10 แห่ง 

36,000 36,000 20 คน 20 คน 91.00 89.20 91.10 1-2 ธ.ค.2561 ผศ.ดร.ประวทิย์ ประมาน 

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. กิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทยอยา่งสนุก 25,000 25,000 60 คน 60 คน 92.53 90.60 91.33 21 พ.ย.2561 
สาขาวิชาการศึกษา

พิเศษฯ 
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องการผลิต

และการใช้สื่อการเรียนรู้ตามแนว Active 
Learning 

25,000 25,000 40 คน 40 คน 91.40 93.00 90.60 20-21 ก.ค. 2562 
สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 

3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง “การสร้าง
สื่อเอนิเมชั่นเด็กปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21” 

25,000 25,000 40 คน 40 คน 89.40 90.20 91.00 2-3 มี.ค.2562 
สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย 

4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง การจัด
ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
คณิตศาสตร์ของผู้เรียน 

25,000 25,000 40 คน 40 คน 93.50 93.00 94.60 
8-9 มิ.ย.2562 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง การสร้าง
สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้แบบมปีฏิสัมพันธ์
ด้วยโปรแกรม PowerPoint 

25,000 25,000 40 คน 40 คน 93.20 93.80 90.70 20-21 เมษ.ย.2562 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์

ศึกษา 

6. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง การ
เคลื่อนไหวพื้นฐานที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตสุขภาพ
ส าหรับครูในพื้นที่เป้าหมาย 

25,000 25,000 40 คน 40 คน 88.80 89.40 88.20 
8-9 มิ.ย.2562 

 
สาขาวิชาพลศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผู้เข้าร่วม ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยด าเนินงาน 
จัดสรร เบิกจ่าย เป้าหมาย เข้าจริง 

ความรู้ความเข้าใจ 
(ร้อยละ 85) 

ความพึงพอใจ  
(ร้อยละ 85) 

การน าไปใช้ประโยชน์  
(ร้อยละ 85) 

7. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง การใช้
รูปแบบการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการ
จัดท า Logbook ส าหรับครูผู้สอน 

25,000 25,000 40 คน 40 คน 85.20 87.20 90.40 24-25 มิ.ย.2562 
สาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย 

8. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง “การจัด
กิจกรรมและการจัดค่ายภาษาอังกฤษเพือ่
พัฒนาทักษะการส่ือสารในศตวรรษที่ 21  " 

25,000 25,000 60 คน 60 คน 90.20 91.46 90.90 22-23 ธ.ค.2561 
สาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษ 

9. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้สะเต็มศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในยุค
ดิจิทัล 4.0 

25,000 25,000 50 คน 50 คน 
92.00 

 
91.80 

 
92.530 

 
24-25 พ.ย.2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

10. กิจกรรมการพัฒนาการสอนสังคมศึกษา
และการผลิตนวัตกรรมการศึกษา 

25,000 25,000 40 คน 40 คน 93.50 97.80 96.50 30-31 มี.ค.2562 สาขาวิชาสังคมศึกษา 
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10. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน 
จ านวน งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย 

โครงการ กิจกรรม 
ที่ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 
จ านวนเงิน (บาท) 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ครุศาสตร ์ 1 4 119,400 119,400 100 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้เข้าร่วม ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยด าเนินงาน 
 จัดสรร  เบิกจ่าย คงเหลือ เป้าหมาย เข้าจริง กลุ่มเป้าหมาย 

ความรู้ความ
เข้าใจ 

(ร้อยละ 85) 

ความพึงพอใจ  
(ร้อยละ 85) 

การน าไปใช้
ประโยชน์  

(ร้อยละ 85) 

1 เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอยุธยามรดกโลก 28,600 28,600 - 250 คน 258 คน 
นักศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 
93.4 88 90 17 ก.พ.2562 คณะครุศาสตร์ 

2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 12,000 12,000 - 80 คน 243 คน 
นักศึกษา อาจารย ์
และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย 

91.4 90 92 

18 ต.ค. 2561 
16 ม.ค. 2562 
7 ก.พ.2562 

21 มี.ค. 2562 

คณะครุศาสตร์ 

3 ครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม 60,300 60,300 - 300 คน 320 คน 
นักศึกษาชั้นปีที่5 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

96 95 95.8 13 มี.ค. 2562 คณะครุศาสตร์ 

4 จิตอาสาส านกึรักษอ์ยธุยามรดกโลก 18,500 18,500 - 200 คน 210 คน 
นักศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 
88 87.6 87 27 มี.ค.2562 คณะครุศาสตร์ 

  119,400 119,400          
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11. ด้านการด าเนินโครงการตามแนวพระราชด าริ 
จ านวนโครงการตามแนวพระราชด าริ และผลการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะครุศาสตร์ 

หน่วยงาน 
จ านวน งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย 

โครงการ กิจกรรม 
ที่ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

คณะครุศาสตร ์ 3 3 316,400 316,400 100 

   

ล าดบัที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้เข้าร่วม ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบง่ช้ีของแผน 

ระยะเวลาด าเนนิการ หน่วยด าเนนิงาน 
 จัดสรร  เบกิจ่าย คงเหลือ เป้าหมาย เข้าจริง กลุ่มเปา้หมาย 

ความรู้ความ
เข้าใจ 

(ร้อยละ 85) 

ความพึงพอใจ  
(ร้อยละ 85) 

การน าไปใช้
ประโยชน์  

(ร้อยละ 85) 

1 

การพัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์
สอนในสถานศกึษาส าหรับนักศกึษาครู ครพูี่เลี้ยง
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน จงัหวัดสระแก้ว 

87,000 87,000 - 2 โรงเรียน 2 โรงเรียน 
โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 
จังหวัดสระแก้ว 

89.53 91.25 92.35 
01/10/2561 ถึง

30/09/2562 
คณะครุศาสตร ์

2 
ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาครโูรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในจังหวัด
สระแก้ว 

180,400 180,400 - 2 โรงเรียน 2 โรงเรียน 
โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 
จังหวัดสระแก้ว 

90.85 90.64 92.55 21-22 ม.ค. 2562 คณะครุศาสตร ์

3 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้
ส าหรับครูและบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว 

49,000 49,000 - 30 คน 50 คน 

ครูในโรงเรียน
ต ารวจตระเวน

ชายแดน  
จังหวัดสระแก้ว 

90.20 90 90.60 2-3 พ.ค. 2562 คณะครุศาสตร ์

 


