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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อก�าหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และเอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   การด�าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานส�าหรับก�าหนด

เอกลกัษณ์ของคณะครศุาสตร์และอตัลกัษณ์ของนกัศกึษา โดยการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วข้อง และสอบถามความคดิเหน็ของอาจารย์ 

จ�านวน 33 คน และนักศึกษาจ�านวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามและข้อมูลจากเอกสาร 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและการแจกแจงความถี่จ�าแนกตามอันดับที่  ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาความคิดเห็น 

ที่มีต่อข้อความที่เหมาะสมจะเป็นเอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์และอัตลักษณ์ของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ 32 คน  

นักศึกษา 377 คน ศิษย์เก่า จ�านวน 33 คน และบุคคลทั่วไป 75 คน รวมทั้งหมด 515 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ร้อยละ และ Kendall’s W Test ผลการวิจัย พบว่า เอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ คือ 

พัฒนาทักษะใฝ่รู้ สู้งาน และความเป็นครู และอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ คือ ใฝ่รู้ สู้งาน มีจิตวิญญาณความเป็นครู

ค�าส�าคัญ:  อัตลักษณ์ของนักศึกษา เอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ 

Abstract
 The research aimed to determine the identity of the educational students and uniqueness of the 

Faculty of Education of Ubon Ratchathani Rajabhat Univeristy. The research was divided into two stages. 

Stage One studied the basic information to determine the uniqueness of the Faculty of Education and the 

identity of the education students. The research instrument was the questionnaire. The study of relevant 

documents and a survey of the involved people including 33 instructors and 120 students of the Faculty of 

Education. were conducted. The collected data were analyzed by using content analysis and frequency 

distribution.  Stage Two studied the opinions towards the appropriate expressions or words as perceived as 

the uniqueness of the Faculty of Education and the identity of the students. The sample groups were 32 

faculty members, 377 current students, 33 alumni and 75 people in general. The instrument used for the 

data collection was the questionnaire. The survey quantitative data were analyzed by the percentage and 

Kendall’s W test. The uniqueness of the Faculty of Education as perceived by the participants included skill 

development, keenness to know, perseverance, and teacher professional. The identities of the students of 

the Faculty of Education were keenness to know, perseverance, and teacher’s spirit.  
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บทน�า

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ก็คือผลผลิตของ 

ผู้เรียนที่สอดคล้องกับปรัชญา พันธกิจและวัตถุประสงค์ 

ของการจดัตัง้สถานศกึษา ตวัอย่าง เช่น มหาวทิยาลยัมหดิล 

(2555) ก�าหนดเอกลักษณ์ว่า เป็นเลิศด้านการวิจัย บัณฑิต

มหาวทิยาลยัมหดิล (2555)  ก�าหนดอตัลกัษณ์ว่า มุง่ผลเพือ่

ผู้อื่น (Altruism) เป็นต้น 

 หลังจากท่ีมีการประเมินภายนอก ท่ีรับผิดชอบ

โดย สมศ. ทุกสถานศึกษาจึงมุ่งเน้นความเป็นเลิศทาง

วชิาการ  เน้นให้ผูเ้รยีนมคีณุภาพตามมาตรฐานการประเมนิ

ภายนอก และจากการส�ารวจสถานศึกษากลุ ่มที่ได้รับ 

การรับรองมาตรฐานคุณภาพในรอบที่ 2 (2549-2553)  

ในระดับดี-ดีมาก พบว่า สถานศึกษาเพียงร้อยละ 40  

ได้ท�าการก�าหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของ

ตนเอง โดยได้เพิม่มาตรฐานพเิศษ นอกเหนอืจากมาตรฐาน

การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ซ่ึงในอนาคต  

หากสถานศึกษาส่วนใหญ่ หันมาพัฒนาสถานศึกษา 

ตามกรอบการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

เพียงอย่างเดียว เช่นน้ี  ก็อาจเกิดปัญหาท่ีตามมา คือ 

คุณภาพหรือคุณสมบัติของเด็กไทยก็จะเหมือนกัน 

ทั่วประเทศ โดยมีคุณภาพขั้นต�่าตามที่ สมศ. เป็นผู้ก�าหนด 

คุณลักษณะเฉพาะ หรือความโดดเด่นเป็นพิเศษของ 

บางสถานศึกษาที่เคยโดดเด่นในอดีต ก็อาจจะสูญหายไป  

ด้วยความกังวลใจของนักการศึกษาท่ีเห็นว่า ในอนาคต  

หากสถานศกึษาไม่ตระหนกัในเรือ่งความเป็นเลศิเฉพาะทาง 

หรือลักษณะโดดเด่นเฉพาะทางของผู ้ส�าเร็จการศึกษา 

จากสถานศึกษาน้ันๆ ความโดดเด่นใดๆ ของผู้เรียนก็จะ

สูญหายไป ในการนี้ ในระยะหลัง จึงมีการกล่าวถึง 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา กันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

โดยมีความเห็นร่วมกันว่า นอกจากมาตรฐานขั้นต�่าของ 

เด็กไทย ที่ เป ็นมาตรฐานแกนกลางเหมือนกันทั่ ว

ประเทศ แล้วสถานศึกษาแต่ละแห่งควรมีการพัฒนา

คุณสมบัติของผู้เรียนท่ีมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง   

เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาแห่งน้ันๆ เอกลักษณ์ของ

สถานศึกษา ควรเน้นไปที่การก�าหนดภาพความส�าเร็จ  

(Image of Success) ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน หรือเป็น

ลกัษณะหรอืคณุสมบตัโิดดเด่นของผูเ้รยีนทีส่�าเรจ็การศกึษา

จากสถานศกึษาแห่งนัน้ และผ่านการประชาพจิารณ์ร่วมกนั

ระหว่างผูเ้กีย่วข้อง ด้วยเหตผุลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและอาจารย์คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน

ส�าหรับผู้บริหารคณะและผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องในการก�าหนด

เอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ และอัตลักษณ์ของนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับด้วยกันทุกฝ่าย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของอาจารย์ นกัศกึษา

ปัจจุบัน ศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี และบุคคลทั่วไป ที่มีต่อเอกลักษณ์ของคณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 2. เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของอาจารย์ นกัศกึษา

ปัจจุบัน ศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อบุลราชธาน ีและบคุคลทัว่ไป ทีม่ต่ีออตัลกัษณ์ของนกัศกึษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 นิยามศัพท์

 อัตลักษณ์ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ 

จัดตั้งสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด

 เอกลักษณ์ หมายถึง ความส�าเร็จตามจุดเน้น 

และจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่ง

ของสถานศึกษา

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ในการด�าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานส�าหรับ

ก�าหนดเอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ และอัตลักษณ์ของ

นักศึกษา ด�าเนินการโดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ

สอบถามความคดิเหน็ของอาจารย์และนกัศกึษาในรอบที ่1 

เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู ้ส�าเร็จการศึกษาจากคณะ

ครุศาสตร์ และลักษณะของอาจารย์คณะครุศาสตร์ 

 ขั้นตอนที่  2 การศึกษาความคิดเห็นที่มีต ่อ

ข้อความที่เหมาะสมจะเป็นเอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ 

และอัตลักษณ์ของนักศึกษา ด�าเนินการโดยสังเคราะห์

ข้อความจากเอกสารและผลการตอบแบบสอบถามใน 

รอบที่ 1 แล้วน�าไปให้ผู้เกี่ยวข้องจัดล�าดับ 5 ล�าดับแรก

 การด�าเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1  

 แหล่งข้อมูล ได้แก่ รายงานประจ�าปีของคณะ

ครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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 ผู ้ ให ้ข ้อมูล ได ้แก่ อาจารย์คณะครุศาสตร์  

จ�านวน 33 คน และนักศึกษาปัจจุบัน คณะครุศาสตร์  

จ�านวน 120 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น

 เครื่องมือท่ีใช ้ในการรวบรวมข้อมูล ได ้แก ่ 

แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อนักศึกษาและอาจารย์ 

คณะครุศาสตร ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

(รอบที่ 1) มีลักษณะเป็นแบบให้เติมค�าหรือข้อความ  

จ�านวน 3 ข้อ มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยอาศัย 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ได้แก่

 1. ลั กษณะหรื อคุณสมบัติ ที่ โ ดด เด ่ นของ 

ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุบลราชธานี คืออะไร

  1. ………………………………………………….

  2. ……………………………………………………

 2. ลักษณะหรือคุณสมบัติของนักศึกษาที่ มี

ลักษณะเฉพาะเป ็นของตนเอง ที่ คณะครุศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ควรพัฒนา คืออะไร

  1. ...........................................................

  2. ...........................................................

 3. อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี มีลักษณะที่โดดเด่น ในด้านใดบ้าง 

  1. ...........................................................

  2. ...........................................................

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยรวบรวมเอกสาร

รายงานประจ�าปีของคณะครุศาสตร์ จากส�านักงานคณะ 

และห้องสมุดคณะ และแจกแบบสอบถามให้นักศึกษาและ

อาจารย์คณะครุศาสตร์ตอบ โดยให้ส่งคืนภายใน 1 สัปดาห์

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลจากเอกสาร ใช้การ

วิเคราะห์เนื้อหา แล้วจัดเป็นหมวดหมู่และแจกแจงความถี่  

ส่วนข้อมลูจากแบบสอบถาม ใช้การแจกแจงความถ่ี จ�าแนก

ตามอันดับที่ และก�าหนดเกณฑ์

การคิดคะแนนรวมจากการจัดอันดับ ดังนี้

 อันดับ 1  ให้  5  คะแนน

 อันดับ 2  ให้ 4  คะแนน

 อันดับ 3  ให้  3  คะแนน

 อันดับ 4  ให้ 2  คะแนน

 อันดับ 5  ให้ 1  คะแนน

 การด�าเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 

 ผู ้วิจัยได้น�าผลการศึกษาเอกสารและผลการ

ส�ารวจความคิดเห็นที่มีต่อนักศึกษาและอาจารย์คณะ

ครุศาสตร์ มาก�าหนดเป็นเอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์  

12 ข้อความ และเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษา 13 ข้อความ 

แล้วน�าไปให้กลุ่มตัวอย่าง จัดอันดับ 5 อันดับแรก

 ประชากร ได้แก่ อาจารย์ 49 คน นกัศกึษาปัจจบุนั 

2,300 คน ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี และบุคคลทั่วไป 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ 32 คน นักศึกษา

ปัจจุบัน 377 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน 

ส ่วนศิษย ์ เก ่าคณะครุศาสตร ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี จ�านวน 33 คน และบุคคลทั่วไป 75 คน  

ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง รวมทั้งหมด 515 คน   

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  

 1. แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัเอกลักษณ์

ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 2. แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัอตัลกัษณ์

ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

ตัวอย่าง แบบสอบถามเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของคณะ 

 ครุศาสตร์  4 
แจงความถี่  ส่วนข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้การแจก
แจงความถี่ จ าแนกตามอันดับที่ และก าหนดเกณฑ์ 
การคิดคะแนนรวมจากการจัดอันดับ ดังนี้ 
 อันดับ 1  ให้  5  คะแนน 
 อันดับ 2  ให้ 4  คะแนน 
 อันดับ 3  ให้  3  คะแนน 
 อันดับ 4  ให้ 2  คะแนน 
 อันดับ 5  ให้ 1  คะแนน 

การด าเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2  
ผู้วิจัยได้น าผลการศึกษาเอกสารและผล

การส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อนักศึกษาและอาจารย์
คณะครุศาสตร์ มาก าหนดเป็นเอกลักษณ์ของคณะ 
ครุศาสตร์ 12 ข้อความ และเป็นอัตลักษณ์ของ
นักศึกษา 13 ข้อความ แล้วน าไปให้กลุ่มตัวอย่าง 
จัดอันดับ 5 อันดับแรก 
 ประชากร ได้แก่ อาจารย์ 49 คน  
นักศึกษาปัจจุบัน 2300 คน ศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และบุคคลท่ัวไป  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แ ก่  อาจารย์ 32 คน  
นักศึกษาปัจจุบัน 377 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้ นตามสัดส่ วน  ส่ วนศิษ ย์ เ ก่ าคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ านวน 33 คน 
และบุคคลท่ัวไป 75 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง รวมทั้งหมด 515 คน    

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล   
1. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  

2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอัต
ลักษณ์ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี  
ตัวอย่าง  แบบสอบถามเก่ียวกับเอกลักษณ์ของ 
            คณะครุศาสตร์ 
 
 
 

ข้อ เอกลักษณ์คณะครุศาสตร์ อันดับท่ี 
0 เป็นแหล่งพัฒนาทักษะใฝ่รู้ สู้งาน 

และความเป็นครูมืออาชีพ 
 

00 แหล่งพัฒนาวิชาชีพครู  
000 คณะที่พัฒนาสมรรถนะครูสู่มือ

อาชีพ 
 

 
ตัวอย่าง  แบบสอบถามเก่ียวกับอัตลักษณ์ของ 
            นักศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 
ข้อ อัตลักษณน์ักศึกษา คณะ 

ครุศาสตร์ 
อันดับท่ี 

0 ใฝ่รู ้สู้งาน มีจิตวิญญาณความเป็น
ครูมืออาชีพ 

 

00 มีบุคลิกครูมืออาชีพ  
000 มีบุคลิกบุคคลแห่งการเรียนรู้  
  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยอาศัยความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ข้อมูลจากอาจารย์ และนักศึกษา ผู้วิจัย
และผู้ช่วยนักวิจัยรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 2. ข้อมูลจากศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป  
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  ข้อมูลเชิงปริมาณ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ร้อยละ และ Kendall’s  W 
test ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา
และการแจกแจงความถี ่
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง แบบสอบถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนักศึกษา 

 คณะครุศาสตร์

 4 
แจงความถี่  ส่วนข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้การแจก
แจงความถี่ จ าแนกตามอันดับที่ และก าหนดเกณฑ์ 
การคิดคะแนนรวมจากการจัดอันดับ ดังนี้ 
 อันดับ 1  ให้  5  คะแนน 
 อันดับ 2  ให้ 4  คะแนน 
 อันดับ 3  ให้  3  คะแนน 
 อันดับ 4  ให้ 2  คะแนน 
 อันดับ 5  ให้ 1  คะแนน 

การด าเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2  
ผู้วิจัยได้น าผลการศึกษาเอกสารและผล

การส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อนักศึกษาและอาจารย์
คณะครุศาสตร์ มาก าหนดเป็นเอกลักษณ์ของคณะ 
ครุศาสตร์ 12 ข้อความ และเป็นอัตลักษณ์ของ
นักศึกษา 13 ข้อความ แล้วน าไปให้กลุ่มตัวอย่าง 
จัดอันดับ 5 อันดับแรก 
 ประชากร ได้แก่ อาจารย์ 49 คน  
นักศึกษาปัจจุบัน 2300 คน ศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และบุคคลท่ัวไป  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แ ก่  อาจารย์ 32 คน  
นักศึกษาปัจจุบัน 377 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้ นตามสัดส่ วน  ส่ วนศิษ ย์ เ ก่ าคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ านวน 33 คน 
และบุคคลท่ัวไป 75 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง รวมทั้งหมด 515 คน    

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล   
1. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  

2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอัต
ลักษณ์ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี  
ตัวอย่าง  แบบสอบถามเก่ียวกับเอกลักษณ์ของ 
            คณะครุศาสตร์ 
 
 
 

ข้อ เอกลักษณ์คณะครุศาสตร์ อันดับท่ี 
0 เป็นแหล่งพัฒนาทักษะใฝ่รู้ สู้งาน 

และความเป็นครูมืออาชีพ 
 

00 แหล่งพัฒนาวิชาชีพครู  
000 คณะที่พัฒนาสมรรถนะครูสู่มือ

อาชีพ 
 

 
ตัวอย่าง  แบบสอบถามเก่ียวกับอัตลักษณ์ของ 
            นักศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 
ข้อ อัตลักษณน์ักศึกษา คณะ 

ครุศาสตร์ 
อันดับท่ี 

0 ใฝ่รู ้สู้งาน มีจิตวิญญาณความเป็น
ครูมืออาชีพ 

 

00 มีบุคลิกครูมืออาชีพ  
000 มีบุคลิกบุคคลแห่งการเรียนรู้  
  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยอาศัยความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ข้อมูลจากอาจารย์ และนักศึกษา ผู้วิจัย
และผู้ช่วยนักวิจัยรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 2. ข้อมูลจากศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป  
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  ข้อมูลเชิงปริมาณ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ร้อยละ และ Kendall’s  W 
test ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา
และการแจกแจงความถี ่
 
 
 
 
 

 การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื ตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยอาศัยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
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ได้ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ข้อมูลจากอาจารย์ และนักศึกษา ผู้วิจัยและ 

ผู้ช่วยนักวิจัยรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

 2. ข้อมูลจากศิษย์เก่า และบุคคลท่ัวไป ผู้วิจัย

รวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์

 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์

ข้อมูลด้วย ร้อยละ และ Kendall’s  W Test ส่วนข้อมูล

เชิงคุณภาพ ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาและการแจกแจงความถี่

สรุปผลการวิจัย

 1. ข ้อความที่ เหมาะสมจะเป ็นเอกลักษณ์ 

ของคณะครุศาสตร์ เรียงตามล�าดับความเหมาะสม 

จากมากไปหาน้อย 5 อันดับแรก ดังนี้ 1) พัฒนาทักษะ 

ใฝ่รู ้ สู ้งาน และความเป็นครู  2) พัฒนาวิชาชีพครู  

3) ส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครู  4) พัฒนาสมรรถนะ

ครูสู ่มืออาชีพ และ 5) ส่งเสริมจิตอาสา พัฒนาทักษะ 

วิชาชีพครู  ตามล�าดับ รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 จ�านวนและคะแนนความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ที่มีต่อข้อความที่เหมาะสมจะเป็นเอกลักษณ์

  ของคณะครุศาสตร์ในภาพรวม

 5 
สรุปผลการวิจัย 
 

1. ข้อความที่เหมาะสมจะเป็นเอกลักษณ์ 
ของคณะครุศาสตร์ เรียงตามล าดับความเหมาะสม
จากมากไปหาน้อย 5 อันดับแรก ดังน้ี 1) พัฒนา
ทักษะใฝ่รู้ สู้งาน และความเป็นครู  2) พัฒนาวิชาชีพ
ครู 3) ส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครู  4) พัฒนา
สมรรถนะครูสู่มืออาชีพ และ 5) ส่งเสริมจิตอาสา 
พัฒนาทักษะวิชาชีพครู  ตามล าดับ รายละเอียด
ปรากฏดังตารางที ่1  

 
 
2. ข้อความที่เหมาะสมจะเป็นอัตลักษณ์ 

ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เรียงตามล าดับความ
เหมาะสมจากมากไปหาน้อย 5 อันดับแรก ดังนี้ 1) 
ใฝ่รู้  สู้งาน มีจิตวิญญาณความเป็นครู  2) มีจิต
วิญญาณความเป็นครู  3) รัก ศรัทธา วิชาชีพครู 4) มี
ความรู้คู่คุณธรรม และ 5) รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน 
และมีวินัย ใฝ่รู้  สู้งาน บริการด้วยใจ ตามล าดับ 
รายละเอียดปรากฏดังตารางที ่2   

 
ตารางที ่1  จ านวนและคะแนนความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง ที่มีต่อข้อความท่ีเหมาะสมจะเป็นเอกลักษณ์ 
            ของคณะครุศาสตร์ ในภาพรวม 

 
ข้อความ   ล าดับ   รวม 

1 2  3 4 5 คะแนน ล าดับ 
1. พัฒนาทักษะใฝ่รู้ สู้งานและความ 
    เป็นครู       

166 116 68 52 44 1646 1 

2.  พัฒนาวิชาชีพครู 118 84 73 40 35 1260 2 
3.  พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ 33 79 67 96 53 927 4 
4.  สภาพแวดล้อมบุคคลแห่งการเรียนรู้ 6 12 13 16 25 174 10 
5.  พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา 3 20 39 36 47 331 7 
6.  บริการทางวิชาการแก่โรงเรียน 2 10 11 26 21 156 11 
7.  มีวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 10 11 26 29 39 269 8 
8.  ส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครู 97 76 77 64 49 1197 3 
9. เป็นที่พึ่งของครู ผู้บริหารและ 
    บุคลากรในท้องถิ่น 

6 13 16 31 37 229 9 

10. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 38 30 47 49 47 596 6 
11. พัฒนาจิตส านึกของการให้บริการ 4 8 10 15 22 134 12 
12. ส่งเสริมจิตอาสา พัฒนาทักษะ 
     วิชาชีพครู 

30 53 64 56 91 757 5 

 
 
 
 

 2. ข ้อความที่ เหมาะสมจะเป ็นอัตลักษณ ์

ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เรียงตามล�าดับความ 

เหมาะสมจากมากไปหาน้อย 5 อันดับแรก ดังน้ี 1) ใฝ่รู้  

สู ้งาน มีจิตวิญญาณความเป ็นครู 2) มีจิตวิญญาณ 

ความเป็นคร ู3) รกั ศรทัธา วชิาชีพคร ู4) มคีวามรูคู่้คุณธรรม 

และ 5) รบัผดิชอบ รอบรู ้สู้งาน และมวีนิยั ใฝ่รู ้สูง้าน บรกิาร

ด้วยใจ ตามล�าดับ รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  จ�านวนและคะแนนความคิดเห็นของผู ้เกี่ยวข้องที่มีต่อข้อความที่เหมาะสมจะเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษา 

  คณะครุศาสตร์ ในภาพรวม

 6 
ตารางที ่2  จ านวนและคะแนนความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง ที่มีต่อข้อความท่ีเหมาะสมจะเป็นอัตลักษณ์ 
            ของนักศกึษาคณะครุศาสตร์ ในภาพรวม 

 
ข้อความ   ล าดับ   รวม 

1 2  3 4 5 คะแนน ล าดับ 
1.  ใฝ่รู้ สู้งาน มีจิตวิญญาณ  
    ความเป็นครู  

168 86 46 50 42 1464 1 

2.  มีบุคลิกครูมืออาชีพ  11 29 33 26 43 365 9 
3.  มีบุคลิกบุคคลแห่งการเรียนรู้ 18 29 20 28 32 354 10 
4.  คิดกว้าง มองไกล ใฝ่รู้ 20 36 38 44 31 477 7 
5.  มีบุคลิกความเป็นผู้น า 16 22 27 22 26 319 12 
6.  รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน 13 32 44 52 51 480 5.5 
7.  กล้าคิด กล้าท า 8 15 23 17 19 222 13 
8.  มีจิตวิญญาณความเป็นครู 109 75 64 36 32 1141 2 
9.  ใฝ่รู้ เป็นครูมืออาชีพ 15 27 26 32 27 352 11 
10. มีความรู้คู่คุณธรรม 21 31 48 57 63 550 4 
11. รัก ศรัทธา วิชาชีพครู 85 74 58 46 51 1038 3 
12. มีจิตอาสา มานะอดทน 11 18 46 36 37 374 8 
13. มีวินัย ใฝ่รู้ สู้งาน บริการ 
     ด้วยใจ 

13 34 35 61 52 480 5.5 

 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 
   1. จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ว่า เพื่อ
ก าหนดเอกลักษณ์ ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี  ผลการวิจัย พบว่า ข้อความที่
เหมาะสมจะเป็นเอกลักษณ์ ของคณะครุศาสตร์ 
ได้แก่ พัฒนาทักษะใฝ่รู้ สู้งาน และความเป็นครู  
ทั้งนี้เพราะ คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
ผลิตครูที่มีคุณภาพ ตามความต้องการ และความ
จ าเป็นของท้องถิ่น พัฒนาส่งเสริมวิทยฐานะ ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ถ่ายทอด 
พัฒนาเทคโนโลยีและบริการทางวิชาการแก่ชุมชน  
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  วิจัย สืบค้น รักษา พัฒนา 
และถ่ายทอดงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่มุ่งพัฒนา 

 
 
 
วิชาชีพครูและจิตวิญญาณความเป็นครู  และ
วิจัย สืบค้น รักษา และสร้างสรรค์องค์ความรู้  เร่งรัด
การเพิ่มปริมาณและคุณภาพงานวิจัยที่พัฒนาวิชาชีพ
ครู นอกจากนี้แล้ว ในการสั่งสอน อบรมลูกศิษย์นั้น 
ครูต้องรัก ศรัทธาในวิชาชีพครู อุทิศเวลา อดทน 
เพ ร า ะลู ก ศิ ษ ย์ มี จ า น ว นม าก  แ ละ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถไม่เท่ากัน บางคนฟังครูอธิบายเพียง
ครั้งเดียวก็เช้าใจ บางคนต้องอธิบายหลายครั้ง จึงจะ
เข้าใจ ในส่วนของความเป็นครูนั้น มีความสอดคล้อง
กับ ปรัชญาของคณะครุศาสตร์ที่ว่า  พลังปัญญา รัก 
ศรัทธา และพัฒนาวิชาชีพครู และสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 อภิปรายผลการวิจัย

 1. จากวตัถปุระสงค์ของการวจิยัทีว่่า เพือ่ก�าหนด

เอกลักษณ์ ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อบุลราชธาน ีผลการวจิยั พบว่า ข้อความทีเ่หมาะสมจะเป็น

เอกลักษณ์ ของคณะครุศาสตร์ ได้แก่ พัฒนาทักษะใฝ่รู้  

สู้งาน และความเป็นครู ท้ังน้ีเพราะ คณะครุศาสตร์เป็น

หน่วยงานที่มีหน้าท่ีผลิตครูท่ีมีคุณภาพ ตามความต้องการ 

และความจ�าเป็นของท้องถิ่น พัฒนาส่งเสริมวิทยฐานะ ครู 

ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ถ่ายทอด พัฒนา

เทคโนโลยแีละบรกิารทางวชิาการแก่ชมุชน  ท�านบุ�ารงุศลิป

วัฒนธรรม  วิจัย สืบค้น รักษา พัฒนา และถ่ายทอดงาน 

ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มุ่งพัฒนาวิชาชีพครูและจิตวิญญาณ

ความเป็นครู และวิจัย สืบค้น รักษา และสร้างสรรค ์

องค์ความรู้  เร่งรัดการเพิ่มปริมาณและคุณภาพงานวิจัย 

ที่พัฒนาวิชาชีพครู นอกจากน้ีแล้ว ในการสั่งสอน อบรม 

ลกูศษิย์นัน้ ครูต้องรกั ศรทัธาในวชิาชพีคร ูอทุศิเวลา อดทน 

เพราะลูกศิษย์มีจ�านวนมาก และมีความรู้ความสามารถ 

ไม่เท่ากัน บางคนฟังครูอธิบายเพียงครั้งเดียวก็เช้าใจ  

บางคนต้องอธิบายหลายครั้ง จึงจะเข้าใจ ในส่วนของความ

เป็นครนูัน้ มคีวามสอดคล้องกบั ปรชัญาของคณะครศุาสตร์

ที่ว่า พลังปัญญา รัก ศรัทธา และพัฒนาวิชาชีพครู และ

สอดคล้องกับเอกลักษณ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี (2555) ที่ว่า ผลิตครูมืออาชีพ และใน

ปัจจบุนันี ้เป็นยคุข้อมลูข่าวสารทีไ่ร้พรมแดน ทกุคนสามารถ

เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้เหมือนๆ กัน ดังนั้น ครูจะต้องเป็น 

ผู้ที่ใฝ่รู ้ใฝ่เรียน มีความรู้เท่าทันคนอื่นเพื่อจะได้มีข้อมูล

ส�าหรับให้ค�าแนะน�าลูกศิษย์ในการเลือกข้อมูลข่าวสาร 

ได้ถูกต้อง  และต้องค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ มาส่ังสอน 

ลกูศษิย์ ซึง่สอดคล้องกบัเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภัฏ

อุบลราชธานี (2555) ที่ว่า มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 

ด้านการประยกุต์ใช้เทคโนโลย ีเพือ่พฒันาทกัษะวชิาชพีและ

บริการท้องถิ่น 

 ส่วนคุณลักษณะสู้งานนั้นเป็นคุณลักษณะที่ 

แสดงถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยัน มานะ อดทน มีความเพียร

พยายาม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อุทิศเวลาให้กับงาน 
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มีภาวะผู ้น�าในการแก้ป ัญหา มีความคิดริเริ่มและให ้

ความร่วมมือในการแก้ปัญหา และมีการพัฒนาตนเอง 

อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คณะครุศาสตร์จึงต้องปลูกฝังให้

นักศึกษาเป็นบุคคลที่สู้งาน ซึ่งสอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (2555) 

ที่ว่า ใฝ่รู้ สู้งาน บริการสังคม 

 2. จากวตัถปุระสงค์ของการวจิยัทีว่่า เพือ่ก�าหนด

อัตลักษณ์ ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี  ผลการวิจัย พบว่า ข้อความที ่

เหมาะสมจะเป็นอัตลักษณ์ ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 

ได้แก่ ใฝ่รู้ สู้งาน มีจิตวิญญาณความเป็นครู ทั้งนี้เพราะว่า 

ผูท้ีส่�าเร็จการศกึษาจากคณะครศุาสตร์ส่วนใหญ่จะประกอบ

อาชีพครู ครูมีหน้าท่ีอบรม สั่งสอนให้ศิษย์มีความรู ้ 

ความสามารถ และเน้ือหาท่ีจะอบรม สั่งสอนศิษย์นั้น  

มีการศึกษา วิจัย ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา 

ดังนั้น ครูจึงต้องเป็นผู้ที่ใฝ่รู ้ ใฝ่เรียน เพื่อน�าวิทยาการ 

ใหม่ๆ มาอบรมสั่งสอนศิษย์ เพื่อให้ศิษย์รู ้เท่าทันโลกที่

เปลี่ยนแปลงไป และในการอบรม สั่งสอนศิษย์นั้นเป็น 

งานที่หนัก เพราะลูกศิษย์มีความแตกต่างกัน บางคน 

เรียนรู้ได้เร็ว บางคนเรียนรู้ได้ช้า และต้องใช้เวลามากกว่า

คนอื่น ดังนั้น ครูจึงต้องมีความมุ่งมั่น เอาใจใส่ อดทน และ

สูง้าน จงึจะประสบความส�าเรจ็   ซึง่สอดคล้องกบัอตัลักษณ์

ของบณัฑติคณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 

(2555) ที่ว่า สานึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน และสอดคล้อง

กับอัตลักษณ์ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ (2555) ที่ว่า มีจิตส�านึกความเป็นครู  

สู้งาน รู้ปฏิบัติ รักษ์วัฒนธรรม น�าท้องถิ่น นอกจากนี้ผู้ที่ท�า

หน้าทีค่รูยงัต้องมคีวามรกั ศรทัธา ในวชิาชพีคร ูและทีส่�าคญั 

ครูต้องท�าเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์ได้ ดังค�ากล่าวที่ว ่า 

ตัวอย่างดีมีค่ากว่าค�าสอน  ถ้าท�าได้เช่นนี้แล้ว จึงจะกล่าว

ได้ว่ามีจิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์

ของบัณฑิตคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

(2555) ที่ว่า มีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

  1.1. จากผลการวิจัย พบว ่า ข ้อความที ่

เหมาะสมจะเป็นเอกลักษณ์ ของคณะครุศาสตร์ คือ พัฒนา

ทักษะใฝ่รู้ สู้งาน และความเป็นครู จึงควรใช้เป็นข้อมูล

ส�าหรับพิจารณาก�าหนดเอกลักษณ์ ของคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  1.2 จากผลการวิจัย พบว่า ข ้อความท่ี 

เหมาะสมจะเป็นอัตลักษณ์ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร ์

คอื ใฝ่รู ้สูง้าน มจีติวญิญาณความเป็นคร ูจงึควรใช้เป็นข้อมลู

ส�าหรับพิจารณาก�าหนด อัตลักษณ์ ของนักศึกษา คณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

  1.3 ควรจดัโครงการหรอืกจิกรรม เพือ่พฒันา

ทักษะใฝ่รู้ สู้งาน และความเป็นครู ของนักศึกษา คณะ

ครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธาน ีโดยด�าเนนิการ

ดังนี้

   1.3.1 วางแผนจัดท�าโครงการขับเคล่ือน 

อัตลักษณ์ของนักศึกษา 

   1.3.2 ด�าเนินการปฐมนิเทศนักศึกษา ให้

ทราบอัตลักษณ์ ของนักศึกษา และขอความร่วมมือให้

คณาจารย์ช่วยขับเคลื่อนให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ที่ก�าหนด

   1.3.3 มอบหมายให้คณาจารย์ทกุคนเกดิ

ความตระหนักร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันชี้แนะ ช้ีน�าเมื่อเห็น

นักศึกษาปฏิบัติไม่ถูกต้อง

   1.3.4 ปิดประกาศข้อตกลงส่ิงทีน่กัศึกษา

ต้องปฏิบัติไว้ในที่เปิดเผยและมอบหมายให้อาจารย์ที่

ปรึกษาอบรมนักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ที่ก�าหนด

อย่างต่อเนื่อง

   1.3.5 ภายหลังที่น�าสู ่การปฏิบัติไปได้

ระยะหนึ่ง ควรมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ 

ทบทวนคุณลักษณะของนักศึกษาตามอัตลักษณ์ที่ก�าหนด

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

   1.3.6 ท�าการประเมินผลการด�าเนิน

งานการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ที่เกิดกับนักศึกษาเมื่อสิ้นปี 

การศึกษา

   1.3.7 ประเมินผลความพึงพอใจในการ 

ขับเคลื่อนอัตลักษณ์กับผู ้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เมื่อสิ้นปี 

การศึกษา

   1.3.8 รายงานผลการประเมินอัตลักษณ์

และความพงึพอใจให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและสาธารณชน

ทราบ

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการวิจัยเพื่อก�าหนดอัตลักษณ์

ของนักศึกษา และเอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ โดยใช้

ระเบียบวิธีวิจัยแบบอื่นๆ เช่น วิธีเดลฟาย (Delphi  

Method) การวิจัยแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น

 2. ควรมีการวิจัยในลักษณะนี้ทุกๆ 5 ปี เพ่ือ 

ให้ได้ อัตลักษณ์ของนักศึกษา และเอกลักษณ์ของคณะ

ครุศาสตร์ ที่สอดคล้องกับควาเจริญทางด้านเทคโนโลย ี
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และสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

 3. ควรมีการวิจัยเชิ งประเมินผลเ ก่ียวกับ

คณุลกัษณะของนกัศกึษาว่ามคีวามสอดคล้องกบั  อตัลกัษณ์

ที่ก�าหนดหรือไม่ เพียงใด

กิตติกรรมประกาศ

 รายงานการวิจั ยฉบับ น้ี ได ้ รับทุนอุดหนุน 

การวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏอุบลราชธานี ประจ�าปีงบประมาณ 2554 จ�านวน 

20,000 บาท ขอขอบคุณ อาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษา

คณะครุศาสตร์ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

เป็นอย่างดี  ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.พรหมมินทร์ กองแก้ว 

ที่ให้ความช่วยเหลือแก้ไขบทคัดย่อภาษาอังกฤษ และขอ

ขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวน์ประภา เชื้อสาธุชน 

ที่ช่วยตรวจสอบ แก้ไข เพื่อให้รายงานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์

ยิง่ขึน้  และขอขอบคณุผูเ้กีย่วข้องทกุท่านทีม่ส่ีวนช่วยเหลือ

ให้งานวิจัยนี้ส�าเร็จ  

เอกสารอ้างอิง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. รายงาน 

 ประจ�าปี 2555.  เชียงใหม่: คณะครุศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2556.

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  รายงาน 

 ประจ�าปี 2555. นครปฐม: คณะครุศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2556.

คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา.  รายงาน 

 ประจ�าปี 2555.  นครราชสีมา: คณะครุศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2556. 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.  รายงาน 

 ประจ�าปี 2555.  เพชรบุรี: คณะครุศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2556.

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์.  รายงาน 

 ประจ�าปี 2555.  ฉะเชิงเทรา: คณะครุศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2556.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.  รายงานประจ�าปี  

 2555.  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลัย 

 มหิดล, 2556.

มหาวิทยาลัย มหิดล.  รายงานประจ�าปี 2555.  กรุงเทพฯ:  

 ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.

มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี.  รายงานประจ�าปี  

 2555. อุบลราชธานี: กองนโยบายและแผน 

 ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 อุบลราชธานี, 2556.
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