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ค ำน ำ 

 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  หมวด  3  ในมาตรา  14  ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้อง
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565  เพ่ือน ามาถ่ายทอดและจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ยุทธศาสตร์ชาติ  และนโยบายรัฐบาล  ตลอดจนเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานให้สามารถชี้น าและเป็นกลไกก ากับ
ติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ  
 ในการนี้  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ. 2561  เพื่อเป็น
เป้าหมายและทิศทางในการด าเนินงานของคณะฯอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  คณะครุศาสตร์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนฯ 
ฉบับนี้  จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานและการพัฒนาคณะ  และเป็นแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ  ใชเ้ป็น
เคร่ืองมือส าหรับแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติต่อไปสู่ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อันจะส่งผลให้คณะประสบความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวังไว้ 
 
 
 
 

        รองศาสตราจารย์  ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ 
                 คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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แผนปฏิบัติรำชกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 
คณะครุศำสตร ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
ปรัชญำ 

ครูดีสร้างคน  คนดีสร้างชาติ  ครุศาสตร์สร้างครูดี 

วิสัยทัศน์ 
คณะครุศาสตร์  เป็นผู้น าในการประยุกต์ศาสตร์พระราชามาใช้ในการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพระดับสากล 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้  ทักษะและความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ 
2.  เพ่ือพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา 
3.  เพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
4.  เพื่อบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 
  1.  ผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้  ทักษะและความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ   
  2.  พัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา 

3.  ให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
4.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5.  บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
  1.  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูที่เน้นสมรรถนะสูงทั้งด้านความรู้และคุณธรรม 
  2.  สร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพครู 
  3.  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ 

4.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
5.  เสริมสร้างธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล 

เป้ำประสงค์ 
1.  ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพและมีขีดสมรรถนะสูงตามแนวทางศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
2.  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่าเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
3.  ให้บริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครูด้วยหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลาย 
4.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ 
5.  บริหารจัดการที่ทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยมาตรฐานระดับสากล 
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ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2565 

พันธกิจ 1  
สร้างความเขม้แข็งให้กับ

ชุมชนและท้องถิ่น   

พันธกิจ 2  
ผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา   

พันธกิจ 3  
ผลิตบัณฑติให้มคีวามรู้ ทักษะและ

ความสามารถในการคิด การแก้ปญัหา 
การสร้างสรรค์ และการส่ือสารด้วยหลัก

คุณธรรม คุณภาพและมาตรฐาน
ระดับชาติและสากล 

พันธกิจ 4  
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการ

พัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 

KPRU 

พันธกิจ 1  
ผลิตบัณฑิตครูให้มี
ความรู้  ทักษะและ
ความสามารถด้าน
วิชาการและวชิาชีพ   

พันธกิจ 2  
พัฒนางานวิจัยและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม

ทางการศึกษา 

พันธกิจ 3  
ให้บริการวิชาการ 

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

พันธกิจ 4 
พัฒนาเครือขา่ยความ
ร่วมมือทางวิชาการและ

ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

พันธกิจ 5 
บริหารจัดการองค์กร
ด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่ทันสมยัและ
มีธรรมาภบิาล 

EDU 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  
 การยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูที่
เน้นสมรรถนะสูงทั้งดา้น
ความรู้และคุณธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2  
  สร้างงานวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนา
วิชาชีพคร ู

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3  
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4  
พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือ

ทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5  
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและ

พัฒนาองค์กรสู ่
ความเป็นสากล 
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ตัวชี้วัด 
1 - 5 

ตัวชี้วัด 
6 - 9 

ตัวชี้วัด 
10 - 13 

ตัวชี้วัด 
16 - 18 

ตัวชี้วัด 
19 - 21 

ตัวชี้วัด 
22 - 24 

ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์   ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  
 การยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูที่
เน้นสมรรถนะสูงทั้งดา้น
ความรู้และคุณธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2  
  สร้างงานวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนา
วิชาชีพคร ู

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3  
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4  
พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือ

ทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5  
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและ

พัฒนาองค์กรสู ่
ความเป็นสากล 

เป้าประสงค์ที่ 1  
 ผลิตบัณฑติครูทีม่ีคุณภาพ
และมีขีดสมรรถนะสูงตาม
แนวทางศาสตร์พระราชา 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

เป้าประสงค์ที่ 2  
  พัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรมที่มคีุณคา่เพื่อการ
พัฒนาทอ้งถิ่นด้วยศาสตร์

พระราชา  
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

เป้าประสงค์ที่ 3  
ให้บริการวิชาการและพัฒนา
วิชาชีพครูด้วยหลักสูตร 
ระยะสั้น ที่หลากหลาย 

เป้าประสงค์ที่ 4  
พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือ

ทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและ

ต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ที่ 5  
บริหารจดัการที่ทนัสมยัและ
ยึดหลักธรรมาภิบาลด้วย
มาตรฐานระดบัสากล 

กลยุทธท์ี่ 1.1  
ยกระดบัสมรรถนะ
อาจารย์สู่ความเป็น
มืออาชีพ  (Smart  
Teacher) และเปน็
ผู้น าทางวชิาการด้าน
การยกระดับคุณภาพ

การศกึษาของ
สถานศึกษา  

 

กลยุทธ์ที่ 1.2  
พัฒนากระบวนการ
ผลิตครูให้ได้ครูดีมี
คุณภาพสูง (High 
Performance 
Teacher) เพื่อ

เสริมสร้างการพฒันา
ประเทศที่ยั่งยืน และ
ยกระดบัสมรรถนะ
ของนักศึกษาครูให้
สามารถแข่งขันได ้

กลยุทธท์ี่ 2.1  
ยกระดบัคุณภาพ
งานวิจยัและงาน

สร้างสรรค์นวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 3.1  
พัฒนาหลกัสูตรระยะ
ส้ันที่หลากหลายและ
มุ่งเน้นขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรทาง

การศกึษา  
(Non - degree) 

กลยุทธ์ที่ 4.1  
พัฒนาระบบและ
กลไกเพื่อสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานผูผ้ลิต  
ผู้ใช้และองค์กร

วิชาชพีอื่นๆทั้งในและ
ต่างประเทศ 

กลยุทธท์ี่ 5.1  
พัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ 5.2  
การยกระดับคุณภาพ
การศกึษาระดบัคณะ

และหลักสูตร 

ตัวชี้วัด 
1 - 5 

ตัวชี้วัด 
6 - 9 

ตัวชี้วัด 
10 - 13 

ตัวชี้วัด 
14 - 15 

ตัวชี้วัด 
16 - 18 

ตัวชี้วัด 
19 - 21 

ตัวชี้วัด 
22 - 24 
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ความเชื่อมโยงของพันธกจิ  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 

พันธกิจที่  1   
ผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้  ทักษะ
และความสามารถด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิตครูที่เน้นสมรรถนะ
สูงทั้งด้านความรู้และคุณธรรม 

เป้ำประสงค์ที่  1   
ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพและมีขีด
สมรรถนะสูงตามแนวทางศาสตร์
พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

กลยุทธ์ที่  1.1   
ยกระดับสมรรถนะอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ  
(Smart  Teacher) และเป็นผู้น าทางวิชาการด้านการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่  1.2   
พัฒนากระบวนการผลิตครูให้ได้ครูดีมีคุณภาพสูง (High 
Performance Teacher) เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืน และยกระดับสมรรถนะของนักศึกษาครู
ให้สามารถแข่งขันได้ 

พันธกิจที่  2   
พัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2 
สร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่
มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพครู 

เป้ำประสงค์ที่  2  พัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมที่มีคุณค่าเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา  
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

กลยุทธ์ที่  2.1   
ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์นวัตกรรม 

พันธกิจที่  3   
ให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3เพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ 

เป้ำประสงค์ที่  3 
ให้บริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ
ครูด้วยหลักสูตรระยะสั้นที่
หลากหลาย 

กลยุทธ์ที่  3.1   
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลายและมุ่งเน้นขีด
สมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา (Non - degree) 
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 

พันธกิจที่  4   
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4 
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและศิลปวัฒนธรรม 

เป้ำประสงค์ที่  4 
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
และต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่  4.1   
พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานผู้ผลิต  ผู้ใชแ้ละองค์กรวิชาชีพอ่ืนๆทั้ง
ในและต่างประเทศ 

พันธกิจที่  5   
บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทันสมัย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  5 
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นสากล 

เป้ำประสงค์ที่  5   
บริหารจัดการที่ทันสมัยและยึดหลัก
ธรรมาภิบาลด้วยมาตรฐาน 
ระดับสากล 

กลยุทธ์ที่  5.1   
พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่  5.2   
การยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับคณะและหลักสูตร 
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พันธกิจที่  1  ผลิตบณัฑิตครูให้มคีวามรู้  ทักษะและความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1  การยกระดับคณุภาพและมาตรฐานการผลิตบณัฑิตครูที่เน้นสมรรถนะสูงทั้งด้านความรู้และคุณธรรม 
เป้ำประสงค์ที่  1  ผลิตบัณฑิตครทูี่มีคุณภาพและมีขีดสมรรถนะสูงตามแนวทางศาสตร์พระราชา “เขา้ใจ เข้าถึง พัฒนา” 
กลยุทธ์  1.1  ยกระดับสมรรถนะอาจารยส์ู่ความเป็นมืออาชีพ  (Smart  Teacher) และเป็นผู้น าทางวิชาการด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ข้อ ตัวชี้วัด 
ค่ำน้ ำหนัก
(19.000) 

ข้อมูล
พ้ืนฐำน 

เป้ำหมำย 
2561 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เกณฑ์กำรประเมินตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่สอบผา่น

เกณฑส์มรรถนะภาษาต่างประเทศ 
(TOEIC 500 หรือเทียบเท่า) 

5.000 - ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
7 

ร้อยละ
10 

ร้อยละ
12 

ร้อยละ
15 

ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ า ที่มีผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษผา่นเกณฑ์ที่หน่วยงาน
ก าหนด  คือ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
เทียบเท่า  ประกอบดว้ย TOEFL PBT 450 
คะแนนขึ้นไป TOEFL IBT 60 คะแนนขึน้ไป 
IELTS 5  คะแนนขึ้นไป หรือ CU-TEP 120 
คะแนนขึ้นไป (เทียบกบัร้อยละของอาจารย์
ประจ าทั้งหมด) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
และ 

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 

2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่จัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ยกเว้น
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ) 

4.000 - ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
6 

ร้อยละ 
8 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ า ที่มกีาร
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษซึ่ง
ต้องระบุไว้ใน มคอ.3 หรือแผนการสอนใน
รายวิชานั้นๆ เป็นบางส่วนหรือทั้งรายวชิา 
และต้องไม่ใช่อาจารย์ที่สอนในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ โดยต้องน าเสนอผลการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ต่อที่ประชุมคณะฯก่อนปิดภาคเรียน (เทียบ
กับร้อยละของอาจารย์ประจ าทั้งหมด) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
และ 

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัด  เป้ำหมำย  เกณฑ์กำรให้คะแนน  และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 
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พันธกิจที่  1  ผลิตบณัฑิตครูให้มคีวามรู้  ทักษะและความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1  การยกระดับคณุภาพและมาตรฐานการผลิตบณัฑิตครูที่เน้นสมรรถนะสูงทั้งด้านความรู้และคุณธรรม 
เป้ำประสงค์ที่  1  ผลิตบัณฑิตครทูี่มีคุณภาพและมีขีดสมรรถนะสูงตามแนวทางศาสตร์พระราชา “เขา้ใจ เข้าถึง พัฒนา” 
กลยุทธ์  1.1  ยกระดับสมรรถนะอาจารยส์ู่ความเป็นมืออาชีพ  (Smart  Teacher) และเป็นผู้น าทางวิชาการด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ข้อ ตัวชี้วัด ค่ำน้ ำหนัก 
ข้อมูล
พ้ืนฐำน 

เป้ำหมำย 
2561 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เกณฑ์กำรประเมินตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
3 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา

ตามขีดสมรรถนะดา้นการจดัการเรียน
การสอน 

5.000 - ร้อยละ 
100 

- ร้อยละ
70 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
100 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาตามขีด
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ภายใน/ภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย เช่น  
การไปอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร
ด้านรูปแบบการสอน การพัฒนาการเรียน
การสอนหรือองค์ความรู้อื่นๆ ที่สามารถ
น ามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนได้ (เทียบกับร้อยละของอาจารย์
ประจ าทั้งหมด) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ
กลุ่มสาขาวิชาหลกัสูตรและ

การสอน/วจิัยและ
ประเมินผลทางการศึกษา 

4 จ านวนอาจารย์ทีไ่ด้รับทุนสนับสนนุการ
วิจัยหรือแลกเปลีย่นอาจารย์กับ
ต่างประเทศหรือไปพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ 

5.000 6  
คน 

6  
คน 

- 1 
คน 

2 
คน 

4  
คน 

6  
คน 

จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
ทั้งในระดับคณะ สถาบันหรือหนว่ยงาน
ภายนอก หรือได้รับทุนสนับสนุนโครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์กับต่างประเทศหรือไป
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในต่างประเทศ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวจิัยและบริการวิชาการ 
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พันธกิจที่  1  ผลิตบณัฑิตครูให้มคีวามรู้  ทักษะและความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1  การยกระดับคณุภาพและมาตรฐานการผลิตบณัฑิตครูที่เน้นสมรรถนะสูงทั้งด้านความรู้และคุณธรรม 
เป้ำประสงค์ที่  1  ผลิตบัณฑิตครทูี่มีคุณภาพและมีขีดสมรรถนะสูงตามแนวทางศาสตร์พระราชา “เขา้ใจ เข้าถึง พัฒนา” 
กลยุทธ์  1.2  พัฒนากระบวนการผลิตครูใหไ้ด้ครูดมีีคุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพื่อเสริมสรา้งการพัฒนาประเทศท่ียัง่ยืน และยกระดับสมรรถนะของนกัศึกษาครูให้สามารถแข่งขันได้ 

ข้อ ตัวชี้วัด 
ค่ำน้ ำหนัก
(20.000) 

ข้อมูล
พ้ืนฐำน 

เป้ำหมำย 
2561 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เกณฑ์กำรประเมินตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
5 ร้อยละของนักศึกษาปสีุดท้าย (ช้ันปีท่ี 

5) ที่มีผลการสอบภาษาต่างประเทศอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน (TOEIC 400 หรือ
เกณฑ์ CEFR ส าหรับสาขาวิชาทั่วไป/
500 ส าหรับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)  

5.000 - ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ
10 

ร้อยละ
15 

ร้อยละ
20 

ร้อยละ
25 

ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้าย (ชั้นปีที ่5) ที่มี
ผลการสอบภาษาตา่งประเทศอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน คือ  TOEIC 400 หรือเทียบเท่า 
เช่น TOEFL, IELTS, CU-TEP หรือ CEFR 
ส าหรับสาขาวิชาทัว่ไป/500 ส าหรับ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เทียบกับร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบวัดความรูด้้าน
ภาษาตา่งประเทศทั้งหมด)     

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และ 

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 

6 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมผีลงานวิจยัหรือ
นวัตกรรมทีเ่ผยแพร่หรือตีพิมพ์ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

5.000 - ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
6 

ร้อยละ 
8 

ร้อยละ
10 

ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลงานวจิัยหรือ
นวัตกรรมที่เผยแพร่หรือตีพิมพ์ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ โดยอาจจะเป็นผลงานวจิัย
หรือนวัตกรรมที่ท าร่วมกับอาจารย์ อาจ
เผยแพร่ในลักษณะของบทความสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ การน าเสนอโปสเตอร์  
หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

รองคณบดี 
ฝ่ายวจิัยและบริการวิชาการ 
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พันธกิจที่  1  ผลิตบณัฑิตครูให้มคีวามรู้  ทักษะและความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1  การยกระดับคณุภาพและมาตรฐานการผลิตบณัฑิตครูที่เน้นสมรรถนะสูงทั้งด้านความรู้และคุณธรรม 
เป้ำประสงค์ที่  1  ผลิตบัณฑิตครทูี่มีคุณภาพและมีขีดสมรรถนะสูงตามแนวทางศาสตร์พระราชา “เขา้ใจ เข้าถึง พัฒนา” 
กลยุทธ์  1.2  พัฒนากระบวนการผลิตครูใหไ้ด้ครูดมีีคุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพื่อเสริมสรา้งการพัฒนาประเทศท่ียัง่ยืน และยกระดับสมรรถนะของนกัศึกษาครูให้สามารถแข่งขันได้ 

ข้อ ตัวชี้วัด ค่ำน้ ำหนัก 
ข้อมูล
พ้ืนฐำน 

เป้ำหมำย 
2561 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เกณฑ์กำรประเมินตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
7 จ านวนนักศึกษาท่ีไดร้ับการยกย่องใน

ระดับชาตหิรือนานาชาติ  
(สาขาวิชาละ 1 คน) 

5.000 - 10  
คน 

2  
คน 

4  
คน 

6  
คน 

8  
คน 

10  
คน 

จ านวนนกัศึกษาที่ได้รับการยกย่องใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยก าหนดให ้1  
สาขาวิชาต้องมีอยา่งน้อย 1 คน/ปี โดยการ
ได้รับการยกยอ่งอาจจะเป็นในลักษณะของ
การยกย่องด้านทกัษะทางวิชาการ ทักษะ
ทางวิชาชีพ ความสามารถพิเศษ หรอืด้าน
คุณธรรมจริยธรรม/คุณงามความดี 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศกึษา 

 
 
 

8 ร้อยละของบณัฑิตทีส่ าเรจ็การศึกษา
และสอบผ่านเกณฑ์การบรรจุเข้ารบั
ราชการครรูอบทั่วไป และโครงการ
พิเศษ 

5.000 ร้อยละ
17.75 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ
20 

ร้อยละ
25 

ร้อยละ
30 

ร้อยละ
35 

ร้อยละ
40 

ร้อยละของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและ
สอบผ่านเกณฑ์การบรรจุเข้ารับราชการครู  
และโครงการพิเศษ โดยเทียบกับจ านวน
บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีที่ท าการ
ประเมิน  

รองคณบดี 
ฝ่ายประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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พันธกิจที่  2  พัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวตักรรมทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2  สร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพครู 
เป้ำประสงค์ที่  2  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทีม่ีคุณคา่เพื่อการพฒันาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
กลยุทธ์  2.1  ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ข้อ ตัวชี้วัด 
ค่ำน้ ำหนัก
(18.000) 

ข้อมูล
พ้ืนฐำน 

เป้ำหมำย 
2561 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เกณฑ์กำรประเมินตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
9 จ านวนผลงานวิจัยท่ีส่งเสริมแนวคดิ

ศาสตร์พระราชา  และน าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
ท้องถิ่น  (1 โปรแกรมวิชา/1 
โครงการวิจัย) 

5.000 - 4 
เรื่อง 

- 1 
เรื่อง 

2 
เรื่อง 

3 
เรื่อง 

4 
เรื่อง 

จ านวนผลงานวจิัยที่ส่งเสริมแนวคิดศาสตร์
พระราชา และน าไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น โดยอาจมี
ลักษณะของการท าวิจยัเป็นทีมโดย 
บูรณาการกับหลายสาขาวิชา หรือการท า
ผลงานวิจัยแบบเด่ียวโดยร่วมกับหนว่ยงาน
ภายนอก  

รองคณบดี 
ฝ่ายวจิัยและบริการวิชาการ 

 
 

10 ร้อยละของอาจารย์ที่มผีลงานวิจัยตีพิมพ์
ในระดับชาต ิ

5.000 - ร้อยละ 
40 

ร้อยละ
20 

ร้อยละ
25 

ร้อยละ
30 

ร้อยละ
35 

ร้อยละ
40 

ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจยัตีพิมพ์ใน
ระดับชาติ โดยการประเมินต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของ สกอ. 

รองคณบดี 
ฝ่ายวจิัยและบริการวิชาการ 

11 จ านวนอาจารย์ที่มผีลงานวิจยัตีพมิพ์ใน
ระดับนานาชาต ิ

5.000 2  
คน 

5  
คน 

1  
คน 

2  
คน 

3  
คน 

4  
คน 

5  
คน 

จ านวนอาจารย์ที่มีผลงานวิจยัตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ โดยการประเมินต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของ สกอ. 

รองคณบดี 
ฝ่ายวจิัยและบริการวิชาการ 

12 จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/
ลิขสิทธิ ์

3.000 - 1  
เรื่อง 

- - - - 1  
เรื่อง 

จ านวนผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ ์โดย
การประเมินให้ยึดหลกัเกณฑ์การจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิข์อง
มหาวิทยาลัย 

รองคณบดี 
ฝ่ายวจิัยและบริการวิชาการ 
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พันธกิจที่  3  วิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ 
เป้ำประสงค์ที่  3  ให้บริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครดู้วยหลักสูตรระยะสั้นท่ีหลากหลาย 
กลยุทธ์  3.1  พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นท่ีหลากหลายและมุ่งเน้นขีดสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา (Non - degree) 

ข้อ ตัวชี้วัด 
ค่ำน้ ำหนัก
(9.000) 

ข้อมูล
พ้ืนฐำน 

เป้ำหมำย 
2561 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เกณฑ์กำรประเมินตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
13 จ านวนหลักสตูรระยะสั้น 5.000 9 

หลักสตูร 
12 

หลักสตูร 

4 
หลักสูตร 

6 
หลักสูตร 

8 
หลักสูตร 

10 
หลักสูตร 

12 
หลักสูตร 

จ านวนหลกัสูตรระยะสั้นที่ได้รับการ
พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่
สนใจ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวจิัยและบริการวิชาการ 

14 ร้อยละของครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรยีน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ครูพีเ่ลี้ยง) ที่
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.000 - ร้อยละ  
30 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนเครือข่าย ที่ได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชพีและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะ
เน้นไปที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
อยู่ในโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือครูพี่เล้ียงของพี่เล้ียงของนักศึกษา
ฝึกสอน 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู 
และ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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พันธกิจที่  4  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศลิปวัฒนธรรม 
เป้ำประสงค์ที่  4.1  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์  4.1  พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานผูผ้ลติ  ผู้ใช้และองค์กรวิชาชีพอ่ืนๆทั้งในและต่างประเทศ 

ข้อ ตัวชี้วัด 
ค่ำน้ ำหนัก
(13.000) 

ข้อมูล
พ้ืนฐำน 

เป้ำหมำย 
2561 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เกณฑ์กำรประเมินตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
15 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

แลกเปลีย่นนักศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมหรือพัฒนาทักษะกบั
ต่างประเทศ 

5.000 17 
คน 

30 
คน 

10 
คน 

15 
คน 

20 
คน 

25 
คน 

30 
คน 

จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมกจิกรรม
แลกเปลี่ยนนักศึกษาหรือพัฒนาทักษะกบั
ต่างประเทศ อาจเป็นกจิกรรมที่จัดขึ้นโดย
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอก 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

16 จ านวนรายวิชาที่มีการบรูณาการกับ
พันธกิจอื่นสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

5.000 - 10 วิชา 2  
วิชา 

4  
วิชา 

6  
วิชา 

8  
วิชา 

10  
วิชา 

จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกบัพันธกิจ
อื่น เช่น การวิจยั การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม หรือการบริการวิชาการ สู่
การพัฒนาท้องถิ่น โดยการบูรณาการ
จะต้องปรากฎใน มคอ.3 ของรายวิชานัน้ๆ  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

17 จ านวนโครงการกับเครือข่ายสถาบันท่ี
ผลิตพัฒนาครู และผู้ใช้ครู ทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ ท่ีบรรลตุาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

3.000 - 2 
โครงการ 

- - - 1 
โครงการ 

2 
โครงการ 

จ านวนโครงการกับเครือข่ายสถาบันที่ผลิต
พัฒนาครู และผู้ใช้ครู ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยโครงการดังกล่าวจะต้อง
ปรากฏผลการด าเนินงานที่ชัดเจน เป็น
รูปธรรมและบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รองคณบดี 
ฝ่ายวจิัยและบริการวิชาการ 
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พันธกิจที่  5  บริหารจัดการองคก์รด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีท่ันสมัย 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  5  เสริมสร้างธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล 
เป้ำประสงค์ที่  5  บริหารจัดการที่ทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยมาตรฐานระดับสากล 
กลยุทธ์  5.1  พัฒนาสมรรถนะผูบ้ริหารทุกระดับ 

ข้อ ตัวชี้วัด 
ค่ำน้ ำหนัก
(11.000) 

ข้อมูล
พ้ืนฐำน 

เป้ำหมำย 
2561 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เกณฑ์กำรประเมินตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
18 ผลการประเมินผู้บริหารระดับคณะ 5.000  ค่าเฉลี่ย

4.00 

ค่าเฉลี่ย
2.00 

ค่าเฉลี่ย
2.50 

ค่าเฉลี่ย
3.00 

ค่าเฉลี่ย
3.50 

ค่าเฉลี่ย
4.00 

ผลการประเมินผู้บริหารระดับคณะ โดยการ
ประเมินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผน และพัฒนา 

19 ร้อยละของผู้บริหาร ที่ไดร้ับการ
พัฒนาการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.000  ร้อยละ 
30 

ร้อยละ
10 

ร้อยละ
15 

ร้อยละ
20 

ร้อยละ
25 

ร้อยละ
30 

ร้อยละของผู้บริหาร ที่ได้รับการพัฒนาใน
ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพหรือดา้นความเป็นผู้น า และ
ผลปรากฏในลักษณะของการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผน และพัฒนา 
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พันธกิจที่  5  บริหารจัดการองคก์รด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีท่ันสมัย 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  5  เสริมสร้างธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล 
เป้ำประสงค์ที่  5  บริหารจัดการที่ทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยมาตรฐานระดับสากล 
กลยุทธ์  5.1  พัฒนาสมรรถนะผูบ้ริหารทุกระดับ 

ข้อ ตัวชี้วัด ค่ำน้ ำหนัก 
ข้อมูล
พ้ืนฐำน 

เป้ำหมำย 
2561 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เกณฑ์กำรประเมินตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
20 ระดับความส าเร็จของน าระบบการ

จัดการสมัยใหมม่าใช้ในองค์กรโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล (Green Office) 

3.000  3 ข้อ 1  
ข้อ 

2  
ข้อ 

3  
ข้อ 

4  
ข้อ 

5  
ข้อ 

ข้อ 1 มีระบบการจัดการองค์กรรูปแบบใหม่ 
ข้อ 2 มีการวางแผนและก าหนดเป้าหมาย
การน าระบบการจัดการองค์กรไปใช้ใน 
ข้อ 3 มีการให้ความรู้เกีย่วกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององค์กรด้วยระบบการ
จัดการหลากหลายรูปแบบ 
ข้อ 4 น าระบบการจัดการองค์กรไปใช้ และ
เห็นผลการพัฒนาท าใหอ้งค์กรมี
ประสิทธิภาพและดีขึ้น  
ข้อ 5 มีการประเมินความพึงพอใจของการ
ใช้ระบบการจัดการองค์กร โดยทุกคนใน
หน่วยงานมีสว่นร่วมในการประเมิน 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผน และพัฒนา 
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พันธกิจที่  5  บริหารจัดการองคก์รด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีท่ันสมัย 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  5  เสริมสร้างธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล 
เป้ำประสงค์ที่  5  บริหารจัดการที่ทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยมาตรฐานระดับสากล 
กลยุทธ์  5.2  การยกระดับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัคณะและหลักสตูร 

ข้อ ตัวชี้วัด 
ค่ำน้ ำหนัก
(10.000) 

ข้อมูล
พ้ืนฐำน 

เป้ำหมำย 
2561 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เกณฑ์กำรประเมินตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
21 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับคณะ 
5.000 4.36 4.40 - 3.00 3.51 4.00 4.40 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับคณะ ที่เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  
ของ สกอ. 

รองคณบดี 
ฝ่ายประกันคุณภาพ

การศึกษา 

22 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 

5.000 3.25 3.51 - - 2.51 3.01 3.51 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ที่ด าเนินการตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ของ สกอ. โดยดูจากผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมของหลักสูตรที่คณะฯ 
รับผิดชอบ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ 
ระดับคณะในองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1 
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

รองคณบดี 
ฝ่ายประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำน้ ำหนัก 

(100) 
ค่ำเป้ำหมำย 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
1.  การยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตบณัฑิตครูที่เน้น
สมรรถนะสูงทั้งด้าน
ความรู้และคณุธรรม 

1.1  ยกระดับสมรรถนะ
อาจารยส์ู่ความเป็นมืออาชีพ  
(Smart  Teacher) และเป็น
ผู้น าทางวิชาการด้านการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 

1.  ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีส่อบผ่าน
เกณฑส์มรรถนะภาษาต่างประเทศ  
(TOEIC 500 หรือเทียบเท่า) 

5.000 ร้อยละ   
15 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
7 

ร้อยละ  
10 

ร้อยละ  
12 

ร้อยละ  
15 

2.  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่จดัการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
(ยกเว้นโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ) 

3.000 ร้อยละ   
10 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
4 

ร้อยละ  
6 

ร้อยละ  
8 

ร้อยละ  
10 

3.  ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ด้รบัการพัฒนา
ตามขีดสมรรถนะดา้นการจดัการเรียนการ
สอน 

5.000 ร้อยละ   
100 

- ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ 
100 

4.  จ านวนอาจารย์ที่ไดร้ับทุนสนบัสนุนการ
วิจัยหรือแลกเปลีย่นอาจารย์กับต่างประเทศ
หรือไปพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน
ต่างประเทศ 

3.000 6  คน - 1  คน 2  คน 4  คน 6  คน 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติรำชกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561   
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ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำน้ ำหนัก 

(100) 
ค่ำเป้ำหมำย 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
 1.2  พัฒนากระบวนการ

ผลิตครูใหไ้ด้ครดูีมี
คุณภาพสูง (High 
Performance Teacher) 
เพื่อเสรมิสร้างการพัฒนา
ประเทศท่ียั่งยืน และ
ยกระดับสมรรถนะของ
นักศึกษาครูให้สามารถ
แข่งขันได้ 

5.  ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้าย (ช้ันปีท่ี 5) 
ที่มีผลการสอบภาษาต่างประเทศอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน (TOEIC 400 หรือเกณฑ์ 
CEFR ส าหรับสาขาวิชาทั่วไป/500 ส าหรับ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)  

5.000 ร้อยละ   
25 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
10 

ร้อยละ  
15 

ร้อยละ  
20 

ร้อยละ  
25 

6.  ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมทีเ่ผยแพร่หรือตีพิมพ์ในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

3.000 ร้อยละ   
10 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
4 

ร้อยละ  
6 

ร้อยละ  
8 

ร้อยละ  
10 

7.  จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ  
(สาขาวิชาละ 1 คน) 

4.000 10  คน 2 คน 4 คน 6 คน 8 คน 10 คน 

8.  ร้อยละของบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษาและ
สอบผ่านเกณฑ์การบรรจุเข้ารับราชการครู
รอบทั่วไป และโครงการพิเศษ 

5.000 ร้อยละ   
40 

ร้อยละ  
20 

ร้อยละ  
25 

ร้อยละ  
30 

ร้อยละ  
35 

ร้อยละ  
40 

2.  สรา้งงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมที่
มุ่งเน้นการพัฒนา
วิชาชีพครู 

2.1  ยกระดับคุณภาพ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

9.  จ านวนผลงานวิจัยท่ีส่งเสรมิแนวคิด
ศาสตร์พระราชา  และน าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น  
(1 โปรแกรมวิชา/1 โครงการวิจัย) 

4.000 4   
เรื่อง 

- 1  
เรื่อง 

2  
เรื่อง 

3  
เรื่อง 

4  
เรื่อง 

10.  ร้อยละของอาจารย์ที่มผีลงานวิจัย
ตีพิมพ์ในระดับชาต ิ

5.000 ร้อยละ   
40 

ร้อยละ  
20 

ร้อยละ  
25 

ร้อยละ  
30 

ร้อยละ  
35 

ร้อยละ  
40 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำน้ ำหนัก 

(100) 
ค่ำเป้ำหมำย 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
  11.  จ านวนอาจารย์ที่มีผลงานวิจยัตีพิมพ์ใน

ระดับนานาชาต ิ
5.000 5  คน 1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 5 คน 

12.  จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ 

3.000 1   
เรื่อง 

- - - - 1  
เรื่อง 

3.  เพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการวิชาการ 

3.1  พัฒนาหลักสูตรระยะ
สั้นท่ีหลากหลายและมุ่งเน้น
ขีดสมรรถนะของบุคลากร
ทางการศึกษา  
(Non – degree) 

13.  จ านวนหลักสูตรระยะสั้น 5.000 12 
หลักสตูร 

4 
หลักสตูร 

6 
หลักสตูร 

8 
หลักสตูร 

10 
หลักสตูร 

12 
หลักสตูร 

14.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรยีนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/ครูพี่เลี้ยง) ที่ได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.000 ร้อยละ   
30 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
15 

ร้อยละ  
20 

ร้อยละ  
25 

ร้อยละ  
30 

4.  พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.1  พัฒนาระบบและกลไก
เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ผู้ผลิต  ผู้ใช้และองค์กร
วิชาชีพอ่ืนๆทั้งในและ
ต่างประเทศ 

15.  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่นนักศึกษาด้านศลิปวัฒนธรรม
หรือพัฒนาทักษะกับต่างประเทศ 

5.000 30  คน 10 คน 15 คน 20 คน 25 คน 30 คน 

16.  จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับ
พันธกิจอื่นสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

5.000 10  วิชา 2 วิชา 4 วิชา 6 วิชา 8 วิชา 10 วิชา 

17.  จ านวนโครงการกับเครือข่ายสถาบันที่
ผลิตพัฒนาครู และผู้ใช้ครู ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ที่บรรลตุามวตัถุประสงค์
และเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4.000 2 
โครงการ 

- - - 1 
โครงการ 

2 
โครงการ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำน้ ำหนัก 

(100) 
ค่ำเป้ำหมำย 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
5.  เสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลและพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นสากล 

5.1  พัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารทุกระดับ 

18.  ผลการประเมินผู้บรหิารระดบัคณะ 5.000 ค่าเฉลี่ย 
4.00 

ค่าเฉลี่ย
2.00 

ค่าเฉลี่ย
2.50 

ค่าเฉลี่ย
3.00 

ค่าเฉลี่ย
3.50 

ค่าเฉลี่ย
4.00 

19.  ร้อยละของผู้บริหาร ที่ไดร้ับการ
พัฒนาการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

3.000 ร้อยละ 
30 

ร้อยละ  
10 

ร้อยละ  
15 

ร้อยละ  
20 

ร้อยละ  
25 

ร้อยละ  
30 

20.  ระดับความส าเรจ็ของน าระบบการ
จัดการสมัยใหมม่าใช้ในองค์กรโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล (Green Office) 

3.000 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

5.2  การยกระดับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะและหลักสูตร 

21.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ 

5.000 4.51 - 3.00 3.51 4.00 4.40 

22.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 

5.000 3.51 - - 2.51 3.01 3.51 
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แผนงำนโครงกำร 
ควำมสอดคล้องตำม

ตัวชี้วดัของ 
แผนปฏิบตัิรำชกำร 

ประเภทของงบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน บ ำรุงกำรศึกษำ อื่นๆ 

1.  โครงการราชภัฏวิชาการ KPI.18 50,000 - - รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน ์
2.  โครงการส่งเสริมการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ KPI.18 300,000 - - รศ.พัทธนันท์  วงษ์วิชยตุม ์

3.  โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - - 64,800 - ผศ.ธงชัย  ช่อพฤกษา 
4.  โครงการสนับสนุนคา่ใช้จา่ยในการจัดการศึกษาโรงเรียนอนบุาล
ราชภัฎก าแพงเพชร 

KPI.15 641,400 - - อาจารย์อรวรรณ  สุ่มประดิษฐ ์

5.  โครงการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร KPI.15 - 1,232,000 - อาจารย์อรวรรณ  สุ่มประดิษฐ ์

6.  โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลีย้งให้สถานศึกษาในท้องถิ่น (กิจกรรม
พัฒนารูปแบบรายโรงเรียน รบัผิดชอบโดย คณะครุศาสตร์) 

KPI.15 1,000,000 - - รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช 

7.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน
(กิจกรรมพัฒนารูปแบบรายโรงเรียน รับผิดชอบโครงการโดย  
คณะครุศาสตร์) 

KPI.15 1,156,960 - - รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช 

8.  โครงการเสริมสร้างความสามารถอังกฤษนักศึกษาครู KPI.6 - 55,000 - รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน ์

9.  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์และบุคลากร KPI.1, 2 - 47,900 - รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน ์
10.  โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุครูส าหรับ
นักศึกษา และศิษย์เก่า 

KPI.9 - 43,600 - อาจารย์อมรา  ศรีแก้ว 

11.  โครงการพัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป KPI.8, 9 - 256,680 - ดร.ปราณี  เลิศแก้ว 

แผนงำนโครงกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561   



23 
 

แผนงำนโครงกำร 
ควำมสอดคล้องตำม

ตัวชี้วดัของ 
แผนปฏิบตัิรำชกำร 

ประเภทของงบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน บ ำรุงกำรศึกษำ อื่นๆ 

12.  โครงการศึกษาดูงานการจดัการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ KPI.8, 9 - 35,400 - ผศ.ชลชลิตา  แตงนารา 
13  โครงการพัฒนาความสามารถครูภาษาอังกฤษ KPI.8, 9 - 40,000 - ผศ.ชลชลิตา  แตงนารา 

14.  โครงการวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ KPI.8, 9 - 26,190 - ผศ.ชลชลิตา  แตงนารา 
15.  โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ KPI.8, 9 - 19,820 - ผศ.ชลชลิตา  แตงนารา 

16.  โครงการพัฒนาบุคลากรคณิตศาสตร ์ KPI.4 - 15,020 - อาจารย์อุไรวรรณ  ปานทโชติ 
17.  โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเปน็ครู  เรียนรู้นอก
สถานที ่

KPI.8, 9 - 51,000 - อาจารย์เลเกีย  เขียวดี 

18.  โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติ KPI.8, 9 - 15,600 - อาจารย์สุพล  เพช็รบัว 

19.  โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์ KPI.4 - 324,000 - ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล 
20.  โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาการศกึษา
ปฐมวัย 

KPI.8, 9 - 116,460 - อาจารย์จุฑาทิพย์  โอบอ้อม 

21.  โครงการส่งเสริมประสบการณ์วิชาชพีพลศึกษา KPI.8, 9 - 110,940 - อาจารย์ภูมิสิทธิ์  สัจจหทยาศรม 

22.  โครงการวันเชิดชูวรรณคดเีอกของไทย KPI.8, 9 - 10,000 - อาจารย์ศุภรดา  สุขประเสริฐ 
23.  โครงการพัฒนาคุณภาพนกัศึกษาและให้บริการแก่ศิษย์เก่า KPI.8, 9 - 25,000 - ผศ.ธงชัย  ช่อพฤกษา 

24.  โครงการการสัมมนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 ส าหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 

KPI.8 - 20,000 - ผศ.ดร.ชัยรัตน์  บุม ี

25.  โครงการพัฒนาคุณภาพนกัศึกษา KPI.16 - 120,000 - ผศ.ธงชัย  ช่อพฤกษา 
26.  โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพคร ู KPI.15 1,000,000 - - ผศ.อังสุรีย์  พันธ์แก้ว 
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แผนงำนโครงกำร 
ควำมสอดคล้องตำม

ตัวชี้วดัของ 
แผนปฏิบตัิรำชกำร 

ประเภทของงบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน บ ำรุงกำรศึกษำ อื่นๆ 

27.  โครงการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวชิาชีพครู 

KPI.15 - - 4,095,000 ผศ.อังสุรีย์  พันธ์แก้ว 

28.  โครงการการจัดท าวารสารครุศาสตร์ KPI.11 80,000 - - รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช 
29.  โครงการการจัดการความรูจ้ากงานวิชาการสู่การวิจัย KPI.10 - 200,000 - รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช 

30.  โครงการความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนระดบั
นานาชาต ิ

KPI.5 150,000 - - รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช 

31.  โครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  - 97,000 - รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน ์
32.  โครงการการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้
ส าหรับครูประถมศึกษา 

KPI.8, 9 - 146,340 - ผศ.ดร.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ 

33.  โครงการพัฒนาบัณฑิตคณติศาสตร ์ KPI.8, 9 - 63,460 - อาจารย์อุไรวรรณ  ปานทโชติ 

34.  โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาจนี 

KPI.8, 9 - 91,080 - อาจารย์นนัทิวัน  อินหาดกรวด 

35.  โครงการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะความเปน็ครู KPI.8, 9 - 70,140 - อาจารย์เลเกีย  เขียวดี 

36.  โครงการเสริมสร้างทักษะด้านวชิาการและวิชาชพี KPI.8, 9 - 36,600 - อาจารย์อมรา  ศรีแก้ว 

37.  โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา  2561 KPI.8, 9 - 9,000 - อาจารย์จิรัฎฐ์  เพ็งแดง 
38.  โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวชิาการ KPI.8, 9 - 25,000 - อาจารย์กษมา  สุรเดชา 

39.  โครงการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย KPI.8, 9 - 10,000 - อาจารย์กษมา  สุรเดชา 
40.  โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติ KPI.8, 9 - 10,000 - อาจารย์รุ่งนภา  บุญยิ้ม 
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แผนงำนโครงกำร 
ควำมสอดคล้องตำม

ตัวชี้วดัของ 
แผนปฏิบตัิรำชกำร 

ประเภทของงบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน บ ำรุงกำรศึกษำ อื่นๆ 

41.  โครงการศึกษาดูงานการเรียนการสอนโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ 

KPI.8 - 30,000 -  

42.  โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ KPI.8, 9 - 92,700 - อาจารย์ภคมน  ตะอูบ 
43.  โครงการซ่อมบ ารุงและปรบัปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์
สนับสนนุและอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 

KPI.8 - 33,140 - อาจารย์ศรินญา  หวาจ้อย 

44.  โครงการค่ายคอมพิวเตอร์ KPI.8 - 20,000 - อาจารย์เมธี  มธุรส 

45.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย 

KPI.8, 9 - 20,000 - อาจารย์จิรัฎฐ์  เพ็งแดง 

46.  โครงการพัฒนาสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา KPI.7, 10, 11, 
12, 13 

- 50,000 - รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช 

47.  โครงการพัฒนางานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ KPI.22 - 34,600 - อาจารย์อมรา  ศรีแก้ว 

48.  โครงการพัฒนางานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบั
หลักสูตร 

KPI.23 - 80,600 - อาจารย์อมรา  ศรีแก้ว 

49.  โครงการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล KPI.19, 20 - 30,000 - ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล 
50.  โครงการบริหารจัดการส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ KPI.22 - 140,000 - ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล 

รวม 4,378,360 3,919,070 4,095,000 
 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 8,297,430 4,095,000 
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ภำคผนวก 
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ปัจจัยภำยใน 

 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weakness) 
บุคลำกร  (MAN) 
   -  อาจารย์ส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่ม – สาว  จึงมีความสามารถในการเรียนรู้และใช้
เทคโนโลยีได้ดี 
งบประมำณ  (MONEY) 
   -  มีงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในปริมาณที่เพียงพอต่อการด าเนินงานและมี
รายได้จากโครงการพิเศษ 
วัสดุ-ครุภัณฑ์  (MATERIAL) 
   -  วัสดุ  ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่มีความพร้อมสูงในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน  การบริการนักศึกษาและบริการวิชาการ 
บริหำรจัดกำร  (MANAGEMENT) 
   -  มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการทั้งในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  
ปริญญาเอก  และประกาศนียบัตรบัณฑิต 

1.  คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
2.  ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของอาจารย์ในระดับดี  มีน้อย 
3.  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติยังมีน้อย 
4.  ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกยังมีน้อย 
5.  ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษายังอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
6.  ร้อยละของการสอบบรรจุเข้ารับราชการได้ของบัณฑิตมีจ านวนน้อย 
7.  ไม่มีหลักสูตรหรือรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  (ยกเว้น
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 
8.  ไม่ปรากฏผลงานนวัตกรรมที่เด่นชัด 
9.  ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและคณะฯยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า  
เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อม   
SWOT  Analysis 
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ปัจจัยภำยนอก 

 

โอกำส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threats) 
CPEST  
C  :  นักเรียนยังต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพครูจ านวนมาก 
P  :  รัฐบาลมีนโยบายผลิตครูตามโครงการครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  ท าให้นักเรียน
และผู้ปกครองมีเป้าหมายที่จะศึกษาต่อในวิชาชีพครู 
E  :  ค่าใช้จ่ายในการศึกษายังอยู่ในระดับต่ า 
S  :  อาชีพรับราชการครู  ยังเป็นอาชีพท่ีน่าสนใจ  มีเกียรติในสังคม  และมีความ
เชื่อว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงที่สุด 
T  :  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลาโดยผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต 

CPEST 
C  :  อัตราการเกิดลดลง  ส่งผลให้จ านวนผู้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาลดลง 
P  :  จ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในสาขาวิชาชีพครูมีจ านวนมาก  ท าให้
นักเรียนที่เก่งมีโอกาสเลือกเรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่ชอบ 
E  :  รายได้ของผู้ปกครองจากภาคเกษตรลดลง  
S  :  ค่านิยมในการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยใหญ่และมีชื่อเสียง 
T  :   การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและบันเทิง  มิได้มุ่งเพ่ือเรียนรู้และสร้าง
ปัญญา 
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เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับต่างๆของหน่วยงาน  ดังนั้น  ทุกหน่วยงานจึงต้องมีการรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยหน่วยงานต้องบันทึก
ผลการด าเนินงานตามแบบฟอรม์การรายงานผลการด าเนินงาน และแนบเอกสารหลักฐานใหค้รบถ้วน  การรายงานผลความก้าวหน้าตามตัวช้ีวัดในแผนฯ นั้น  ผูร้ับผดิชอบตัวช้ีวัดต้องรายงาน
หลังจากสิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนนั้นๆ  โดยหัวหน้าหน่วยงานจะมีการก ากับติดตาม  ให้ผู้รบัผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  3  เดือน  ตามปีงบประมาณนั้นๆ  และให้จัดท ารายงานที่
เป็นรูปเล่มตามแบบฟอรม์การรายงานผลรอบ  12  เดือน  เพื่อให้ผู้รบัผิดชอบหลักของหน่วยงานนั้นๆ  ท าหน้าท่ีประมวลผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน  และรายงานผลต่อคณบดี  
และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะต่อไป 

 

ระยะเวลำกำรติดตำมและประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ  หรือท าหน้าท่ีก ากับดูแลตัวช้ีวัด  จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  แผนงานโครงการประจ าปี  และรายงานการใช้จ่าย

งบประมาณตามแผนงานโครงการ ดังนี ้
  1.  กำรจัดส่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

คร้ังท่ี ระยะ รอบระยะเวลำกำรรำยงำน ระยะเวลำกำรจัดส่งรำยงำน 
1 3  เดือน   1  ตุลาคม 2560 – 31  ธันวาคม 2560 ภายในวันท่ี  7  มกราคม 2561 

2 6  เดือน   1  ตุลาคม 2560 – 31  มีนาคม 2561 ภายในวันท่ี  7  เมษายน 2561 
3 9  เดือน   1  ตุลาคม 2560 – 30  มิถุนายน 2561 ภายในวันท่ี  7  กรกฎาคม 2561 

4 12  เดือน   1  ตุลาคม 2560 – 30  กันยายน 2561 ภายในวันท่ี  7  ตุลาคม 2561 
  หมำยเหตุ   จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัตริาชการประจ าปี  มายัง  นางสาวภทัวรรณ์  ไชยภักดิ์  (นักวิเคราะหน์โยบายและแผน)                        
ด าเนินการรวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบ  E-SPR   
 
 
 

กำรก ำกับติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 
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  2.  กำรรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรด ำเนินงำน 
คร้ังท่ี ระยะ รอบระยะเวลำกำรรำยงำน ระยะเวลำกำรจัดส่งรำยงำน 

1 3  เดือน   1  ตุลาคม 2560 – 31  ธันวาคม 2560 ภายในวันท่ี  10  มกราคม 2561 
2 6  เดือน   1  ตุลาคม 2560 – 31  มีนาคม 2561 ภายในวันท่ี  10  เมษายน 2561 

3 9  เดือน   1  ตุลาคม 2560 – 30  มิถุนายน 2561 ภายในวันท่ี  10  กรกฎาคม 2561 
4 12  เดือน   1  ตุลาคม 2560 – 30  กันยายน 2561 ภายในวันท่ี  10  ตุลาคม 2561 

หมำยเหตุ   จัดส่งขอ้มูลตามแบบฟอร์มการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ  มายัง  นางมาริตา  จติชู  (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป)                          
เพื่อด าเนินการรวบรวมและรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัย  
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