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ตอนที่ 6  ความพร้อมของบุคลากร  
6.1  จ านวนอาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร/หน่วยงานที่จะเปิดหลักสูตรใหม่  ปัจจุบันมีจ านวนทั้งหมด …15….คน  

        (รวมผู้ลาศึกษาต่อด้วย) 
                 อาจารย์ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน     15  คน   
   ต าแหน่ง -  ศาสตราจารย์      -  คน  
     -  รองศาสตราจารย์   5  คน 
     -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   8  คน 
     -  อาจารย์      2  คน 
   ระดับปริญญา -  ปริญญาเอก    15     คน  
      -  ปริญญาโท      -  คน 
     -  ปริญญาตรี       -  คน 
      6.2  จ านวนอาจารย์ในหลักสูตรที่จะเกษียณอายุราชการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
       ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2560-2564  ……-.……..คน 
      6.3  จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบงานสอนในระดับต่าง ๆ  

  1)  งานสอนระดับปริญญาเอก ……15…………… คน 
  2)  งานสอนระดับปริญญาโท ………15……….… คน 
  3)  งานสอนระดับปริญญาตรี ………15……….… คน   
 จ านวนอาจารย์ในหลักสูตรที่ศึกษามาตรงกับสาขาวิชาที่จะเปิดหลักสูตรใหม่ …………… คน 
6.4  จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบสูตรได้แก่ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ  
และวุฒิการศึกษา 

วุฒ/ิสาขา  
ตรงหรือสัมพันธ์ 

1.นางสมบัติ   คชสิทธิ์ 
 

รองศาสตราจารย์ ค.ด.(หลักสูตรและการ
สอน) 
กศ.ม.(การอุดมศึกษา) 
ปร.ม. (ประกาศนียบัตร
บัณฑิตการบริหาร งาน
ภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

วุฒิ/สาขาตรง 

 

อุปกิต ทรวงทองหลาง,สมบัติ คชสิทธิ์, พิทักษ์ นิลนพคุณ,  และเมษา นวลศรี. (2563). การศึกษาองค์ประกอบ 
              ของสมรรถนะ การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.

วารสารศึกษาและการพัฒนาสังคม.ปีที่ 15. ฉบับที่ 2. มกราคม –มิถุนายน. 2563. : 47-60. 
สมบัติ คชสิทธิ์, และคณะ. (2562). แนวทาง การน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ.วารสารบัณฑิตศึกษา 

             มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ . ปีที่ 13. ฉบับที่ 3. กันยายน – ธันวาคม 
2562.:192-203. 

พชรพล  ค าสมาน, สมบัติ  คชสิทธิ์, และชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์. (2562).ศาสตร์พระราชาบูรณาการเพ่ือการจัด
การศึกษาสู่ความส าเร็จในศตวรรษท่ี 21.วารสารสิรินธรปริทรรศน์. 20(2). : 227-239. 
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Chum Lay, Suwanna Chotisukan, & Sombat Kochasit. (2561).TheDevelopment of Leadership Trait  
            Model for University Senior Administrators in Cambodia. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. 
           ปีที่ 3. ฉบับที่ 3. กันยายน – ธันวาคม. 2561.:281-296. 
Kotchasit Sombat, and Pitchayakul Thitiporn. (2018). Model for Perparing Rajabhat University  
           Development in the Central Region for the ASEAN Community. น าเสนอใน

International journal of Advanced and Applied Sciences.  
Kotchasit Sombat, and Pakwilai Nisa. (2017). Behavior and Knowledge in WasteSeparated  
           ActivityAmong Student in Medium Six School, Pathumtani. 18 th  International 

Conference of Management and Beharioral Sciences of Ramader Plaza Hotel, Toronto, 
on Cannada June  26-27,2017  

นฤมล  เจริญพรสกุล, ช่อเพชร  เบ้าเงิน, และ สมบัติ  คชสิทธิ์. (2559).ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  
           ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน.วารสารวิจัยและพัฒนา  

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 11. ฉบับที่ 3.  กันยายน –ธันวาคม 2559.: 107-118. 
Kotchasit S., Pitchayakul T., and Team. (2016). A Development Model for Preparing Rajabhat 

UniversityStudents in the Central Region for the Asean Community. Journal of Thai 
Interdisciplinary Research. Special Issue 2559: 304-308.  
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ  
และวุฒิการศึกษา 

วุฒ/ิสาขา  
ตรงหรือสัมพันธ์ 

2. นางเรขา อรัญวงศ์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
ค.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์) 
ค.บ.(การมัธยมศึกษา) 

วุฒิ/สาขาตรง 

 

ปัญญาวิทย์  แจ่มกระจ่าง, เรขา  อรัญวงศ์ และ นิติกร  อ่อนโยน. (2563).การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ความฉลาดรู้ด้านการอ่านส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น . วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์.
10(3). :126-139. 

จีรพรรณ  ชวาลสันตติ, เรขา อรัญวงศ์, กันต์ฤทัย  คลังพหล,และ อุษา  คงทอง. (2563).การศึกษาและสังเคราะห์
ข้อมูลพ้ืนฐาน ของรูปแบบการสอนฟิสิกส์โดยอิงแนวคิดสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
เชิงนวัตกรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์.วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร. 12 (33).:123-133. 

สมบัติ คชสิทธิ์, และคณะ. (2562). แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ.วารสารบัณฑิตศึกษา 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.13(3).: 192-203. 
รุ่งกานต์ อ่อนน่วม,  ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์,และ เรขา อรัญวงศ์. (2562).กลยุทธ์การบริหารจัดการน้ าเสียชุมชน 
               จังหวัดก าแพงเพชร.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
              พิบูลสงคราม. 13(2). : 481-496.  
ศิรินภา  คุ้มจั่น, ณัฏฐ์รดา  ไชยอัครพงษ์, อุปกิต  ทรวงทองหลาง, มัชฌิมา  เส็งเล็ก, รุ่งอรุณ  วณิชธนะชากร   

          พิทักษ์  นิลนพคุณ, และ เรขา อรัญวงศ์. (2562). การพัฒนาหลักสูตรความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยในยุคการศึกษา 4.0.วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.14 (1). : 42-51.  

ณัฏฐ์รดา  ไชยอัครพงษ,์ อุปกิต  ทรวงทองหลาง,   มัชฌิมา  เส็งเล็ก, รุ่งอรุณ  วณิชธนะชากร,  ศิรินภา  คุ้มจั่น,   
             พิทักษ์  นิลนพคุณ,และ เรขา อรัญวงศ.์ (2562). การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบเน้น

ประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย.วารสารวิจัยและ
พัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.14 (1). : 52-62.  

ศศิธร จันทมฤก และคณะ. (2561). รูปแบบการจัดการศึกษาวไลยอลงกรณ์ส าหรับการศึกษายุค 4.0 : การเรียนรู้ 
               เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ. วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์. 12(2). : 257-269. 
เรขาอรัญวงศ์. (2560). การพัฒนาครูด้วยระบบหนุนน าต่อเนื่องในจังหวัดก าแพงเพชร .ในเอกสารสืบเนื่องการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9.  28-29. กันยายน 2560. (1716-
1722). สถาบันวิจัยและพัฒนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

ชาลี ตระกูล, เรขา อรัญวงศ,์ ขวัญดาว แจ่มแจ้ง. (2560). กลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัย  
                ในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. 19(1).: 58-65. 
                   มหาวิทยาลัยนเรศวร 18(1). :133-143. 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ  
และวุฒิการศึกษา 

วุฒ/ิสาขา  
ตรงหรือสัมพันธ์ 

3. นางสุวรรณา จุ้ยทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

วุฒิ/สาขาตรง 

 

ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
1) หนังสือ ต ารา งานแปล 

สุวรรณา จุ้ยทอง.(2563). นวัตกรรมการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน. อ่างทอง: โรงพิมพ์วรศิลป์. 373.  
สุวรรณา จุ้ยทอง.(2560). การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน. อ่างทอง: โรงพิมพ์วรศิลป์. 412.  
สุวรรณา จุ้ยทอง.(2561). การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน . ต ารา 84 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ            

วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.อ่างทอง: โรงพิมพ์วรศิลป์. 417.  
สุวรรณา จุ้ยทอง.(2559). หลักการจัดการเรียนรู้. อ่างทอง: โรงพิมพ์วรศิลป์. 321.  
       2) งานวิจัย/บทความวิจัย 
สุวรรณา จุ้ยทอง. (2564). การศึกษาองค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับ 

                       ปริญญาตรี  ให้มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้.วารสารบัณฑิตวิทยาลัยศึกษา 
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 15. ฉบับที่ 1.  
                       มกราคม – เมษายน. 2564.: 191-203. 

ปรเมศวร์ พืชผักหวาน, สุวรรณา จุ้ยทอง, กันต์ฤทัย คลังพหล, และพิทักษ์ นิลนพคุณ. (2564). การวิเคราะห ์
            องค์ประกอบเชิงยืนยันสมรรถนะความเป็นพลเมืองดีส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบัน 
            บัณฑิตพัฒนศิลป์. วารสารวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 38.  
            ฉบับที่ 1.: 237-247. 
ทศทัศน์  บุญตา, สุวรรณา  จุ้ยทอง,และ อรสา จรูณธรรม.(2563). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความลึก 
           ของความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏานสมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่ 5. ฉบับที่ 2. กรกฎาคม – ธันวาคม. 2563.: 85-98. 
สุวรรณา จุ้ยทอง. (2563). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ที่มีต่อความสามารถในการสร้างผลงานของ 
           นักเรียน ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน.วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม. ปีที่ 12. ฉบับที่ 1. 
           มกราคม –มิถุนายน. 2563.: 211-227.  
อดิเรก  เฉลียวฉลาด,กันต์ฤทัย คลังพหล,และสุวรรณา  จุ้ยทอง.(2563).การวิเคราะห์องค์ประกอบของมโนทัศน์ที่

คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ .
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. ปีที่ 10. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม. 2563. : 85-99. 

ภานุวัติ   เฮียงจันทา, สุวรรณา จุ้ยทอง, และฐิติพร  พิชญกุล. (2563). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพที่
มีต่อความสามารถในการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์  เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. 
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. ปีที่ 8. ฉบับที่ 2. กรกฎาคม – ธันวาคม. 2563:1-12. 

อมรรัตน์ เตยหอม, สุวรรณา  จุ้ยทอง, และฐิติพร  พิชญกุล. (2563). ผลการเรียนรู้แบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด  
          ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
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6.5 ในการปรับปรุงหลักสูตร หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความต้องการทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติมดังนี้ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    ไม่ต้องการมีจ านวนครบตามเกณฑ์ 
    ต้องการ จ านวน ประมาณ …………. คน เพื่อช่วยสอนรายวิชาในหลักสูตร จ านวน ……. รายวิชา 
          คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ………… ของจ านวนอาจารย์ประจ าของหลักสูตร 
    เหตุผล …………………………………………………………………………………….……………… 
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ไม่ต้องการ 
     ต้องการ จ านวน ประมาณ ………  คน      
                       เพ่ือ……………………………….………………………………………………………………………….….…. 
   เหตุผล………………………………………………………………………………………..…...…………..… 
6.6 คณะหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบเปิดสอนหลักสูตรระดับต่าง ๆ ในปัจจุบันดังต่อไปนี้ 
   1. ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
   ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
   เปิดสอนทุกปี       เปิดสอนปีเว้นปี          ไม่ได้เปิดสอน 
  ถ้าเปิดสอน ได้รับนักศึกษาเข้าศึกษา จ านวน 16 คน ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 64 ของแผนการรับต่อปี 
  จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด จ านวน 5  คน 

2. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู 
 3. ระดับปริญญาบัณฑิต จ านวน 11 หลักสูตร ได้แก่ 1) การศึกษาปฐมวัย 2) คณิตศาสตร์ 3) คณิตศาสตร์ 
(ภาษาอังกฤษ) 4) ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 5) เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 6) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) 
7) ภาษาอังกฤษ 8) ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) 9) ภาษาไทย 10) ภาษาจีน และ 11) การประถม  

6.7 อัตราส่วนของอาจารย์ :    นักศึกษาเต็มเวลา  (FTES)     ปัจจุบัน     อนาคต 
                              ระดับปริญญาบัณฑิต                         ……..……..          ……………….. 

                                             ระดับบัณฑิตศึกษา                         ……………..            .……………….. 
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