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ระเบียบวาระการประชุมอาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 

คณะครุศาสตร ์

ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๖ 

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 2  คณะครุศาสตร ์

เวลา ๙.๔๕ น. 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี ประธาน 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย ช่อพฤกษา กรรมการ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชริะ วิชชุวรนันท์ กรรมการ 

๔. อาจารย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ กรรมการ 

๕. อาจารย์ปาริชาต เตชะ กรรมการ 

๖. อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช กรรมการ 

๗. อาจารย์กรกช ขันธบุญ กรรมการ 

๘. อาจารย์เพ็ญภรณ์ เหลี่ยวเจริญวัฒน์ กรรมการ 

 

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

- ไม่มี -  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการท าแผนของการท า SAR ในโปรแกรมวิชา ดังนั้นจึงเชิญ
อาจารย์ธงชัย ช่อพฤกษา มาช่วยแนะน าเก่ียวกับขั้นตอนในการท าแผน 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธงชัย ช่อพฤกษา ได้ชี้แจงเก่ียวกับขั้นตอนในการท าแผนเพ่ือพัฒนาโปรแกรมวิชา 
จ าเป็นต้องมีตัวแทนนักศึกษาด้วย อย่างแรกจ าเป็นต้องก าหนดด้านที่จะพัฒนาว่ามีกี่ด้าน เราต้องเริ่มท า
แผนการพัฒนาโปรแกรมวิชา 4 ปี ในระยะยาว แล้วน าแต่ละปีมาท า Action Plan เราเรียกว่า การท าแผนกล
ยุทธ์ในการพัฒนาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ต่อมาเราต้องท าแผนประจ าปี (Action Plan) และในแต่ละปี
ที่ท าแผนเราสามารถน าแผนมาปรับได้ตั้งแต่ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พันธกิจ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับและโครงการ
ก็ได้ 

ในการท าแผนเพื่อไปสู่การปฏิบัติ สิ่งที่ต้องท า ได้แก่ 

1. SWOT analysis คือ การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก ภายใน คือ ภายใน
โปรแกรมเรา ซึ่งต้องมี จุดอ่อน (Weakness) หมายถึงสิ่งที่เราด าเนินงานในด้านคุณภาพยัง
ไม่ดี คือต่ ากว่า 3 หรือถ้าเชิงปริมาณก็นับจ านวนโครงการที่ท าได้ไม่ถึง 50 จุดแข็ง ต้องเกิน
กว่าเกณฑ์ท้ังในด้านคุณภาพและเชิงปริมาณอย่างไร ส่วนภายนอกจะมี 4 ด้าน ได้แก่ สังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี นโยบาย กฎหมาย ที่มีผลกระทบกับโปรแกรมวิชาของเรา
ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ หลังจากวิเคราะห์แล้วถ้าเป็นโอกาสก็ดี แต่ถ้าเป็น T Threat ภัย
คุกคามที่เราไม่สามารถควบคุมได้   
1.1. SWOT ภายในเริ่มจากด้านตามคณะ ได้แก่ 1) การเรียนการสอน 2) บริการวิชาการ -
3) บริหารจัดการ 4) ประกันคุณภาพ 5) พัฒนานักศึกษา 6) วิจัยและงานสร้างสรรค์ 7) 
ศิลปวัฒนธรรม 8) การพัฒนาบุคลากร 9) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี รวมทั้งหมด 
9 ด้าน มติในที่ประชุมคือ ท าตาม 9 ด้านตามคณะฯ  

ด้าน (ภายใน) จุดแข็ง Strength จุดอ่อน Weakness 

1. ด้านการเรียนการ
สอน 

ข้อแนะน า ให้พูดถึงตัว
อาจารย์และอุปกรณ์ 

- กระบวนการ
เรียนรู้มีไหม 

- มีการวัดและ
ประเมินผล
ระหว่างเรียน
ไหม : ใช้
เครื่องมือในการ

1. อาจารย์ส่วนมากจัดการเรียนการ
สอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. อาจารย์ส่วนมากใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

3. อาจารย์ส่วนมากให้นักศึกษาท า
ชิ้นงานกี่เปอร์เซ็นต์ ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
ในวิชานั้นๆ 

4. อาจารย์ได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ใน
การวัดประเมินผลอย่างเหมาะสม 

1. อาจารย์ส่วนมากยังไม่ใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ 

2. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ
โปรแกรมวิชา คุณภาพต่ า 

3. โปรแกรมวิชาขาดห้องปฏิบัติการ
เฉพาะทาง เช่น ดนตรี นาฏศิลป์ 
ศิลปะ 

4. อาจารย์ส่วนมากขาดทักษะใช้
เทคนิคการสอน รูปแบบต่างๆ  
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ด้าน (ภายใน) จุดแข็ง Strength จุดอ่อน Weakness 

วัด 3 ด้าน ใช้ดี
ไหม 

- ใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ในการเรียนการ
สอน 

- ยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญไหม ? 

2. บริการวิชาการ 

เน้นให้ดูของคณะเป็น
หลักว่าข้อไหนเข้ากับ
ของโปรแกรมวิชาเรา 

2.1. อาจารย์ส่วนมากมีส่วนร่วมเป็น
วิทยากรในโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (โดยมองตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน) 

2.2. อาจารย์ส่วนมากมีส่วนร่วมเป็น
วิทยากรและวิทยากรผู้ช่วยในโครงการ
ครุศาสตร์สู่ชุมชน 

2.3. อาจารย์ส่วนมากมีส่วนร่วมในการ
จัดนิทรรศการ ราชภัฏก าแพงเพชร
วิชาการ 

2.4. ชิ้นงานของนักศึกษาจากการเรียน
การสอนในรายวิชาต่างๆ น าไปบริการ
แก่ชุมชน หรือ อาจารย์สามารถน าผล
จากการเรียนการสอนต่างๆ น าไปให้
โรงเรียนต่างๆ ได้ (ยังสามารถตอบใน
หัวข้อการบูรนาการได้) 

2.5. อาจารย์ส่วนมากได้รับเชิญให้เป็น
วิทยากรในเรื่องต่างๆ ในการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนภายนอก 

2.1. ขาดโครงการ / กิจกรรมในการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง (อาจารย์ธงชัย เสนอให้จัด
ค่าย แต่เก็บไว้เป็นกลยุทธ์) 

2.2. อาจารย์ส่วนมากยังขาด
ประสบการณ์ในการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนในด้านต่างๆ 

2.3. ยังไม่มีการประเมินผลการ
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  

3. การพัฒนานักศึกษา   



 

4 โปรแกรมวิชาการประถมศกึษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศกึษา ๒๕๕๕ 

 

ด้าน (ภายใน) จุดแข็ง Strength จุดอ่อน Weakness 

ข้อแนะน า 

1. ต้องเป็นคนเก่ง รอบ
รู้วิชาการ ในศาสตร์
ของครู 

2. ต้องเป็นคนดีตาม
คุณลักษณะบัณฑิตของ
คณะฯ 

3. ต้องเป็นคนมี
ความสามารถใน
วิชาชีพครู คือสอนเก่ง 

4. ด้านการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

ข้อแนะน า (ของคณะ) 

- มีทุนสนับสนุน
วิจัย 

- งานสร้างสรรค์ 
คือ สกอ. เน้น 
ศิลปะหรือ
ดนตรี 
นาฏศิลป์
เท่านั้น 

- งานสร้างสรรค์
ที่มีคุณภาพ คือ  

- ผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับ
รองคุณภาพ 
(ต ารา)  

 4.1. คณาจารย์ยังไม่มีผลงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพและ
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับรอง
คุณภาพ 
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ด้าน (ภายใน) จุดแข็ง Strength จุดอ่อน Weakness 

5. ด้านแหล่งเรียนรู้และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1. มีการก าหนดให้นักศึกษาทุกคน
เข้าร่วมสังคมออนไลน์ (Social 
media) เช่น Facebook  

5.2. มีห้องปฏิบัติการส าหรับนักศึกษา
ในโปรแกรมวิชาส าหรับแหล่งเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1. คณาจารย์จัดการน าแหล่งการ
เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
Social Media ในการจัดการเรียน
การสอนยังมีน้อย 

5.2. คุณภาพของอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศมีความล้าสมัย 

6. ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ข้อแนะน า 

- มีการแบ่ง
หน้าที่ท่ีชัดเจน
แต่ว่าตัว
คนท างานยัง
ขาดความรู้
ความเข้าใจใน
ภาระหน้าที่
ของตนเอง 

6.1. มีการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้ให้กับบุคลากรภายในโปรแกรม
อย่างชัดเจน 

6.2. คณาจารย์ทุกคนตระหนักการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

6.1. ความเข้าใจและการตีความใน
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
มีน้อย 

6.2. การเก็บรวบรวมข้อมูลรายงาน
การประเมินตนเองยังไม่เป็นระบบ 

 

 

 ระหว่างการคิดเรื่องจุดอ่อนในด้านการเรียนการสอน อาจารย์ปาริชาติ เสนอว่าอยากให้มีโครงการปรับ
ความรู้พื้นฐานของนักศึกษาก่อนเรียน  

ส าหรับด้านบริการวิชาการ อาจารย์ยุทธนา ให้อาจารย์แต่ละคนเสนอว่าในรายวิชาของแต่ละคนว่ามีส่วน
ในการบริการวิชาการหรือคืนให้ชุมชนบ้างไหม เช่นอาจารย์ปาริชาต ได้น าผลผลิตจากรายวิชาที่สอนไปสู่แก่
โรงเรียนในชุมชน ส าหรับจุดอ่อน อาจารย์ยุทธนา เสนอว่ายังขาดกิจกรรมบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และ
ต้องการให้โครงการในโปรแกรมวิชาให้กลายเป็นโครงการบริการวิชาการด้วย 

อาจารย์ยุทธนา เสนอให้เขียนจุดอ่อนในด้านบริการวิชาการ เกี่ยวกับการติดตามผลการจัดโครงการต่างๆ 
แต่อาจารย์ธงชัย บอกว่าถ้าเราเขียนจะดีมากแต่ต้องมีโครงการมารองรับจริงๆ ถ้าเราจะเขียนต้องท าโครงการ
ให้ได้ แล้วสมควรเขียนการติดตามการประเมินผลให้เป็นรูปเป็นร่างด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ บอกว่าจุดแข็งต้องผ่านการประเมินในระดับ 4 ขึ้นไป เทียบกับ 
80% ถึงจะเป็นคนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนส่วนน้อย นอกจากนั้นยังเสนอให้ดูในเกณฑ์ว่า ดี พอใช้ ดีมาก ในเกณฑ์ให้
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เท่าไหร่ และหลักการในการเขียน SAR เราจะอ้าง Rate เช่นถ้าดีมาก ก็ให้เป็นจุดแข็ง ถ้า Rate ไม่ถึง 4.5 ก็ให้
ไปใส่ในจุดอ่อน  

ต่อมาก็ช่วยกันระดมสมองเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก 
1. ด้านนโยบาย 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

- การเกษียณอายุราชการครูในปี พ.ศ. 2556-
2570 มีจ านวนมาก 

- กระทรวงศึกษาธิการมีการแบ่งเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็น สพป. และสพม. ท าให้อัตรา
การบรรจุมีแนวโน้มสูงขึ้น 

- การปฏิรูประบบราชการ 

 

 
2. ด้านเศรษฐกิจ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

  

 
3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

  

 
4. ด้านเทคโนโลยี 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

  

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

  สรุป ท า SWOT 9 ด้านของโปรแกรมวิชาได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน 

1. ด้านการเรียนการสอน 
จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 

S1 อาจารยม์ีส่วนมากจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

S2 อาจารยส์่วนมากใช้สื่อการเรยีนการสอนในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

S3 อาจารยส์่วนใหญ่ก าหนดให้ช้ินงานนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัตเิพื่อให้
นักศึกษาเกิดทักษะ 

S4 อาจารย์ส่วนใหญ่ก าหนดเครื่องมือในการวัดประเมินผลอย่างมี
ความเหมาะสม 

 

  

W1 อาจารย์ส่วนมากไม่ใช้ภาษาองักฤษในการจัดการเรียน
การสอน 
W2 สื่อและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการ
สอนคุณภาพต่ า 
W3 โปรแกรมขาดห้องปฏิบตัิการด้านต่างๆ 
W4 อาจารย์ขาดทักษะและเทคนคิการสอนที่หลากหลาย 
 
 
  

 
๒.  ด้านการพัฒนานักศึกษา 

จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 

   S1 มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีมีความหลากหลายครอบคลุมตาม
คุณลักษณะบณัฑติของนักศึกษาโปรแกรมวิชา 

   S2 มีการก าหนดรายวิชาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ใน
หลักสตูรสาขาการประถมศึกษา 

   S3 นักศึกษาส่วนใหญ่แต่งกายถกูระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
   S4 มีระบบและกลไกในการตรวจสอบการมสี่วนร่วมในกิจกรรม
และโครงการของโปรแกรม คณะ และมหาวิทยาลัยฯ 

   S5 มีการส่งเสรมิความเป็นไทยส าหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชา  

   W1 ขาดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสรมิทักษะความช านาญใน
วิชา ภาษาไทย สังคม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร ์
   W2 ขาดระบบการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโปรแกรมวิชา 
   W3นักศึกษาขาดความมั่นใจและความเช่ือมั่นในตนเองใน
การแสดงออกถึงความรูค้วามสามารถ 
   W4 โปรแกรมวิชาขาดทุนสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
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   S6 นักศึกษามีคุณลักษณะความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างศิษย์และ
อาจารย ์

๓.  บริการวิชาการ 
จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 

   S1 อาจารย์มสี่วนร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

   S2 อาจารย์มสี่วนร่วมเป็นวิทยากรและผู้ช่วยในโครงการครุศาสตร์
สู่ชุมชน 

   S3 อาจารย์ส่วนมากมสี่วนร่วมในการจัดนิทรรศการ “ราชภัฏก า
แพเพชรวิชาการ” (นิทรรศการประจ าปีของมหาวิยาลัยฯ) 

   S4 ผลจากการเรียนการสอนในวิชาต่างๆสามารถน าไปสู้กิจกรรรม
การให้บริการวิชาการ (บูรณาการเรียนการสอนและการวิจัย) 

   S5 ผลงานของนักศึกษาจากการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ 
น าไปให้บริการวิชาการ 

   S6 อาจารย์ส่วนมากรับเชิญเปน็วิทยากรเรื่องต่างๆในการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

   W1 ขาดโครงการ/กิจกรรม/หลกัการให้บริการวิชาการของ
โปรแกรมอย่างต่อเนื่อง 
   W2 อาจารยส์่วนมากขาดประสบการณ์ในการให้บริการ
วิชาการในการเป็นวิทยากรในเรื่องต่างๆ แก่ชุมชน 
   W3 ยังไม่มีการตดิตามและประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 
 
 
 

 
๔.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 

   S1 มีการก าหนดรายวิชาดนตรไีทย และนาฏศลิปไ์ทยในหลักสูตร
สาขาการประถมศึกษา 

   S2 นักศึกษาและอาจารย์มีการแต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันศุกร ์

 

 

  

   W1 การจ ากดัการเข้าร่วมเข้ารว่มกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามชั้นปีท าให้นักศึกษาขาดจิตสาธารณะ 
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๕.  ด้านการบริหารจัดการ 
จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 

   S1 มีโครงสร้างการบริหารระดบัโปรแกรมวิชาที่แบ่งตามภาระงาน
อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

   S2 มีการก าหนดภาระงานและหน้าท่ีของบุคลากรในโปรแกรมวิชา
อย่างชัดเจนตามความสารถ 

   S3 การเผยแพร่ประชาสัมพันธข์้อมูลสารสนเทศของโปรแกรมวิชา
มีความเป็นปัจจุบัน เช่น เว็บไซต์โปรแกรม และ Face book เป็นตน้ 

   S4 โปรแกรมวิชามีการก าหนดรายวิชา และภาระงานท่ีรับผิดชอบ
ของบุคลากรตรงตามความรู้ความสามารถ 

   S5 โปรแกรมวิชามีการประชุมปรึกษาหารือเกีย่วกับกิจกรรม/
โครงการและภาระงานอย่างสม่ าเสมอ 

   S6 บุคลากรมีความร่วมมือทุกภาระงานของโปรแกรมวิชา 

 

 

   W1 ขาดห้องส านักงานโปรแกรมวิชา 
   W2 ขาดบุคลากรสายสนับสนุนประจ าโปรแกรมวิชา 
   W3 ขาดระบบเครือข่ายไร้สายในห้องพักอาจารย์ประจ า
โปรแกรมวิชา 
   W4 ขาดบุคลากรประจ าโปรแกรมวิชา ด้านทัศนศิลป์ 
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคม สุขศึกษาและพลศึกษา 
คณิตศาสตร ์
  
 
 

๖.  ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 

   S1 มีการสนับสนุนให้คณาจารยใ์นโปรแกรมวิชาได้ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกีย่วข้อง 

   S2 มีการสนับสนุนให้คณาจารยใ์นโปรแกรมวิชาได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามภาระงาน ความรู้ความสามารถ ความถนดัและความ
สนใจ 

 

  

   W1 ขาดการก าหนดหลักเกณฑร์ะยะเวลาในการพัฒนา
ตนเองในเรื่องการฝึกอบรมตามภาระงาน ความรู้
ความสามารถ ความถนดัและความสนใจ 
   W2 ขาดบุคลากรสายสนับสนุนประจ าโปรแกรมวิชา 
 
 
  

 
๗.  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 
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   S1 มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบตามองค์ประกอบและตัว
บ่งช้ีให้กับบุคลากรภายในโปรแกรมอย่างชัดเจน 

   S2 บุคลากรทุกคนตระหนักการประกันคณุภาพการศึกษา 

 

 

  

   W1 ความเข้าใจและการตีความในการเขียนรายงานการ
ประเนินตนเองมีน้อย 
   W2 การเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อท ารายงานการประเมิน
ตนเองยังไม่เป็นปจัจุบัน 
 
 
 

 
๘.  ด้านแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 

   S1 มีการก าหนดให้นักศึกษาทุกคนมีสังคมออนไลน์ (Social 
Media) ในโปรแกรมวิชา เช่น Facebook 

   S2 มีห้องปฏิบัติการส าหรับนักศึกษาประจ าโปรแกรมวิชา ได้แก่
ห้องปฏิบัติการสตูดโิอ และมัลติมีเดีย 

   S3 โปรแกรมวิชามีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาคณุลักษณะ
บัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   S4 โปรแกรมวิชามีระบบสารสนเทศท่ีพร้อมให้บริการด้านข้อมลู
ข่าวสารเกีย่วกับการศึกษาผ่านเวบ็ไซต ์

 

 

   W1 คณาจารยม์ีการจดัการเรียนการสอนโดยการน าระบบ
เครือข่ายมาใช้น้อย 

   W2 คุณภาพของเครือข่ายไรส้ายไม่มเีสถียรภาพ 

   W3 คุณภาพของอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศล้าสมัย 
 
 
 
 
 
 

 

๙.  ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 

-  

 
 
 

 

   W1 คณาจารยย์ังขาดผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และ
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับรองคณุภาพ 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก 

 

 

1. ด้านนโยบาย 
โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O1 จ านวนผู้เกษียณอายุราชการครูในปี พ.ศ. 2556-2570 มีจ านวน
มาก 

O2 กระทรวงศึกษาธิการมีการแบง่เขตพื้นท่ีการศึกษาเป็น สพป. 
และสพม. ท าให้อัตราบรรจุข้าราชการครูประถมศึกษามีแนวโน้มรับ
บรรจุมากข้ึน 

O3 การปรับเงินเดือนของข้าราชการครรูะดับปริญญาตร ี

O4 มีกองทุนเพื่อการศึกษา 

 

 

T1 การเปลี่ยนแปลงผู้บรหิารกระทรวงศึกษาธิการบ่อยท าให้
การด าเนินงานด้านการศึกษาไมต่อ่เนื่อง 
 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O1 การปรับราคาสินคา้ด้านเกษตรกรรมมีราคาสูงขึ้นท าให้ผู้ปกครอง
สามารถส่งบุตรมาศึกษาต่อได ้

  

 

T1 สินค้าอุปโภคบรโิภคมีราคาสูง 

3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O1 อาชีพราชการมีความมั่นคงท าให้เป็นตัวเลือกทีส่ าคัญในการ
ตัดสินใจเลือกเรียนสายอาชีพคร ู

 

  

T1 ความนิยมทีผ่ิดในด้านอบายมขุ เช่น ยาเสพติด ดื่มสรุา 
การพนันท าให้เยาวชนขาดความส านึกในความเจรญิก้าวหน้า
ในหน้าท่ีการงาน  
T2 มีแหล่งอบายมุขใกล้มหาวิทยาลัยฯ เช่น ร้านเกม ร้าน
เหล้า คาราโอเกะ  

4. ด้านเทคโนโลยี 



 

12 โปรแกรมวิชาการประถมศกึษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศกึษา ๒๕๕๕ 

 

โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O1 เทคโนโลยีที่มีคณุภาพสูงแต่ราคาลดลง 

O2 การแข่งขันสูงการตลาดของอุปกรณ์เทคโนโลยีท าให้มีทางเลือก
ในการตัดสินใจเลือกซื้อ 

O3 ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศจากเทคโนโลยีในปัจจุบันมี
มากขึ้น 

O4 ความเจรญิก้าวหน้าดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท าให้เกดิความ
หลากหลายของเรียนรู ้

T1 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ไม่ดี ก่อให้เกิดปัญหา
สังคมมากมาย 
T2 การส่งเสรมิการน าเทคโนโลยมีาใช้อย่างถูกต้องเกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

  - 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

  - 

 

เวลา ๑๗.๐๐ น. ปิดการประชุม 

 

  

(นางสาวเพ็ญภรณ์ เหลี่ยวเจริญวัฒน์) 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

       (ผูช้่วยศาสตราจารย์ดร.วชิระ วิชชวุรนันท์) 

ประธานโปรแกรมวิชา 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 


