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สวนที่ 1 

บทนํา 

ความเปนมาของคณะครุศาสตร 
คณะครุศาสตร  เปนหนวยงานระดับคณะท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีพันธกิจหลักใน

การจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตครูเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนและทองถ่ิน               
 คณะครุศาสตร  เดิมมีชื่อวา  “คณะวิชาครุศาสตร”  เปนสวนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครู
กําแพงเพชร  ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช  2518  และมีการแกไขเพ่ิมเติมปรับมาใช
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  (ฉบับท่ี  2)  พุทธศักราช  2527  ประกาศใหกรมการฝกหัดครูโดยวิทยาลัยครูมี
หนาท่ีในการจัดการศึกษา  เชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ  คณะวิชาครุศาสตรจึงสามารถผลิตครูในระดับ
ปริญญาตรีได  ในปพุทธศักราช  2528  ไดมีการประกาศแบงสวนราชการในวิทยาลัยครูกําแพงเพชร  เพ่ือให
สอดคลองกับภารกิจของวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  จึงเปลี่ยนชื่อจากคณะวิชาครุศาสตร  มา
เปนคณะครุศาสตร  จนถึงปจจุบัน  ในปพุทธศักราช  2535  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนาม  “สถาบันราชภัฏ”  เปนชื่อสถาบันการศึกษาใน
กรมการฝกหัดครู  เริ่มใชในวันท่ี  14  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2535  เปนตนมา  คณะครุศาสตรจึงเปนหนวยงาน
หนึ่งของสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร  หลังจากนั้นในปพุทธศักราช  2538  จึงมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนโดย
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ทําใหคณะครุศาสตรสามารถ
จัดการเรียนการสอนสูงกวาระดับปริญญาตรีและเปลี่ยนตําแหนงผูบริหารจาก  “หัวหนาคณะวิชา”  มาเปน
ตําแหนง  “คณบด”ี  และในขณะนั้น  คณะครุศาสตรมีท้ังหมด  8  ภาควิชา  ไดแก  ภาควิชาพ้ืนฐาน
การศึกษา  ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  ภาควิชา
อนุบาลศึกษา  ภาควิชาการศึกษาพิเศษ  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  ภาควิชาทดสอบและวิจัย  และ
ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ  และแหลงทรัพยากรการเรียนรู  2  ศูนย  ไดแก  ศูนยคอมพิวเตอรศึกษา  
และศูนยเด็กปฐมวัย 
 ปจจุบัน คณะครุศาสตร  ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานอยางตอเนื่อง  เพ่ือให
สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  และมีการจัดการเรียนการสอนใหหลากหลายสาขาวิชามากข้ึน 
 ปการศึกษา  2553  คณะครุศาสตรไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครูพันธใหมนํารอง  โดยมี
นักศึกษาท่ีมีความรู  ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ  และมีอุดมการณในวิชาชีพครูไดรับทุนในปการศึกษา  2552  
จํานวน  4  โปรแกรมวิชา  ประกอบดวย  นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา  จํานวน  2  คน  นักศึกษา
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร  จํานวน  1  คน  นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  จํานวน  2  คน  และ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา  จํานวน  2  คน   
 ปการศึกษา  2554  คณะครุศาสตร  มีนักศึกษาท่ีไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครูพันธใหม
นํารอง  จํานวน  5  โปรแกรมวิชา  ประกอบดวย  นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  จํานวน  7  คน  
นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา  จํานวน  3  คน  นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  จํานวน  22  คน  
นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  จํานวน  6  คน  และนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  จํานวน  
5  คน  รวมท้ังสิ้น  43  คน  นอกจากนี้  ยังไดรับเลือกใหเปนหนวยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากอน
แตงตั้งใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ          โดยความรวมมือระหวาง
สํานักงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (สคบศ.) , สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  (สพฐ.)  และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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 ปการศึกษา  2555  คณะครุศาสตรไดดําเนินการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา  (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2555)  เม่ือวันท่ี  22  มกราคม  พ.ศ. 2556  และมีการดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  ประจําปการศึกษา  2555  เพ่ือเปนการ
พัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดตางๆ  ท่ียังไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
นอกจากนี้  ในปการศึกษา  2555  นี้  คณะครุศาสตรมีนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการผลิตครูมืออาชีพของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีเขารวมในโครงการฯนี้ ตองกําลังศึกษาอยูใน
ชั้นปท่ี  5  ปการศึกษา  2555  ซ่ึงมีนักศึกษาท่ีไดรับทุนจํานวน  14  คน  โดยเม่ือสําเร็จการศึกษาแลว  
นักศึกษาจะไดเขารับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวยในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 ปการศึกษา  2556  คณะครุศาสตร  มีการดําเนินงานดานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีความ
ทันสมัย  และสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี  21  จํานวน  3  หลักสูตร  ดังนี้  หลักสูตรครุศา
สตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)  และเปดรับนักศึกษารุน
แรกในปการศึกษา  2556  จาํนวน  60  คน  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
(หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2556)  และ  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2556)  นอกเหนือจากการพัฒนาหลักสูตร  ในปการศึกษา  2556  คณะครุศาสตร  ยังมีการลงนามความ
รวมมือจากหนวยงานท้ังภายในและภายนอก  รวมถึงหนวยงานตางประเทศ  ไดแก  การทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ  (MOU)  กับ  College Of Education, West VisayasState University, Philippines , 
บันทึกขอตกลงความรวมมือ  กับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร  เขต  1 ในการจัด
การศึกษาแกโรงเรียนสาธิต  (วัดพระบรมธาตุ) , บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
วิชาการและงานวิจัยทางการศึกษาตามภารกิจขององคกร  กับคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
และบันทึกขอตกลงความรวมมือดานการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนโครงการเปดโลกเรียนรูเด็ก
และเยาวชน  กับองคการบริหารสวนตําบลหัวถนน 
 ปการศึกษา  2557  คณะครุศาสตร  ไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารจัดการในระดับ
โปรแกรมวิชา  จากเดิมในระดับปริญญาตรี  จะมีจํานวน  11  โปรแกรมวิชา  แตเนื่องจากเกิดความซํ้าซอนใน
เรื่องการบริหารงาน  ในปการศึกษา  2557  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา  จึงไดยายไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรแทน  เพ่ือใหการบริหารงานท้ัง  2  คณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  นอกจากนี้ยังมี
การจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาครูท่ีมีความเขมแข็ง  ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีสําคัญ  ท่ีจะทําหนาท่ีในการผลิต  
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการจัดกิจกรรมโครงการท่ีตอบสนองความตองการของผูรับบริการ  
ไดแก  โครงการฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนวิทยฐานะเปนชํานาญการ
พิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  โครงการพัฒนาผูประวิชาชีพทางการศึกษา  ฯลฯ    
 ปการศึกษา  2558  คณะครุศาสตรมีการพัฒนาทางดานการผลิตและพัฒนาครูอยางตอเนื่องและเห็น
เปนรูปธรรมมากข้ึน  ไดแก  การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ  (MOU)  เรื่องความรวมมือในกิจการลูกเสือ
กับท้ัง  9  โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร  เพ่ือบูรณาการและสรางเครือขายความรวมมือ
ในการพัฒนากิจการลูกเสือใหเจริญกาวหนา  และสนับสนุนองคความรูทางดานวิชาการแกโรงเรียนในฐานะ
เครือขายความรวมมือทางการศึกษาในชุมชน 
 ปการศึกษา  2559  คณะครุศาสตรมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. 2559)  จํานวน  10  หลักสูตร  ไดแก  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  สาขาวิชาการ
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ประถมศึกษา  สาขาวิชาพลศึกษา  สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป  สาขาวิชาคณิตศาสตร  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาภาษาจีน  สาขาวิชาภาษาไทย  และสาขาวิชาสังคมศึกษา  
เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  และใหเกิดความทันสมัย  ทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในปจจุบัน  นอกจากนี้คณะครุศาสตรมีการดําเนินการตามนโยบายการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินของ
รัฐบาล  โดยการกระตุนใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของการพัฒนาทักษะดานวิชาการและวิชาชีพของตนเอง  
เพ่ือใหสามารถแขงขันกับสถาบันผลิตครูอ่ืนๆได  ซ่ึงในปการศึกษา  2559  มีนักศึกษาท่ีสามารถสอบคัดเลือก
เขารวมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินได  จํานวน  29  คน  ไดแก  นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร  
จํานวน  8  คน  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จํานวน  2  คน  สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป  จํานวน  5  คน  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จํานวน  1  คน  สาขาวิชาสังคมศึกษา  จํานวน  4  คน  สาขาวิชาพลศึกษา  จํานวน  
1  คน  และสาขาวิชาภาษาไทย  จํานวน  8  คน  ซ่ึงนักศึกษาท้ัง  29  คน  จะไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับ
ราชการครูในเขตพ้ืนท่ีตามภูมิลําเนาของนักศึกษา 
 ปจจุบัน  คณะครุศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  รวมท้ังสิ้น  14  หลักสูตร  และมีหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอก
ท่ีตั้ง  (บางสวน)  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แมสอด  จังหวัดตาก  จํานวน  2  หลักสูตร  มีแหลง
สนับสนุนการเรียนรูใหแกนักศึกษาและการบริการวิชาการในรูปแบบการดําเนินงานเปนศูนย  ประกอบดวย  
ศูนยศึกษาการพัฒนาครู  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ  ศูนยสงเสริมและบริการสุขภาพ  ศูนย
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร  และโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร  นอกจากนี้  ยังมีการใหบริการวิชาการ
ท่ีเนนการตอบสนองความตองการของสังคมและทองถ่ิน  เชน  การอบรมหลักสูตรระยะสั้น  การเพ่ิมวิทย
ฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ฯลฯ  นอกจากนี้  โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  
ประจําป  2560  มีนักศึกษาท่ีผานการคัดเลือกเขารวมโครงการ  9  สาขาวิชา  รวมท้ังสิ้น  83  คน  ไดแก  
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร  จํานวน  9  คน  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จํานวน  2  คน  สาขาวิชา
วิทยาศาสตรท่ัวไป  จํานวน  14  คน  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จํานวน  6  คน  สาขาวิชาสังคมศึกษา  จํานวน  
12  คน  สาขาวิชาพลศึกษา  จํานวน  3  คน  สาขาวิชาคอมพิวเตอร จํานวน  4  คน  สาขาวิชาภาษาไทย  
จํานวน  18  คน  และสาขาวิชาการประถมศึกษา  จํานวน  15  คน 
 คณะครุศาสตรไดเห็นความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีดี เปนคนท่ีสมบูรณ 
สามารถออกไปสูโลกแหงการทํางานในอนาคตไดอยางมีคุณภาพ ซ่ึงการจะเปนคนท่ีสมบูรณไดนั้น ไมได
เพียงแตการมีความสามารถในการเรียนเพียงอยางเดียว หากแตตองมีความพรอมในดานอ่ืนๆ ดังเชน
คุณลักษณะบัณฑิตของคณะครุศาสตรท่ีวา ออนนอม เสียสละ ซ่ือสัตย อดทน อุทิศตนใหกับงาน รอบรูวิชาการ 
เชี่ยวชาญวิชาชีพ ดังนั้น คณะครุศาสตรจึงไดมีการแตงตั้งฝายกิจการนักศึกษาข้ึน เพ่ือเปนหนวยงานท่ีดูแล
เก่ียวกับการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค และใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  
 ฝายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตรไดตระหนักถึงความสําคัญของการปรับปรุงและพัฒนางานใน
ดานกิจกรรมนักศึกษาและดานศิลปวัฒนธรรม โดยมีภารกิจหลักในการวางแผนจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา สงเสริมความสัมพันธระหวางกลุมนักศึกษา พัฒนาวินัยและความประพฤตินักศึกษา ปลูกฝงคุณธรรม  
จริยธรรมแกนักศึกษา และมุงเนนการเห็นคุณคาศิลปวัฒนธรรมไทย ท้ังนี้เพ่ือตองการพัฒนานักศึกษาใหเปน
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และเปนผูถึงพรอมดวย วุฒิภาวะ ท้ังรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา เพ่ือจะไดเปน
บุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคม ซ่ึงประกอบดวย 3 งาน ไดแก งานกิจการนักศึกษา มีหนาท่ีกํากับดูแลการจัด
กิจกรรมของนักศึกษาและใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการท้ังกอนและหลังการจัดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ 
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แกนักศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบ ประกาศ ขอบังคับตาง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย ใหการอํานวยความ
สะดวกตอการประสานงานในเรื่องอุปกรณ  ยานพาหนะ และการติดตอประสานงานกับบุคคลและหนวยงาน
ตางๆ ท้ังภายในภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการปฏิบัติงาน งานศิลปวัฒนธรรม มีหนาท่ีในการขับเคลื่อนและ
ดําเนินการกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะและมหาวิทยาลัย ในดานการปลูกฝงคานิยมความ
ภาคภูมิใจและความซาบซ้ึงในศิลปวัฒนธรรมไทยแกนักศึกษาและบุคคลท่ัวไปตลอดจนอนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และประพฤติตนใหเปนท่ีพึงประสงคของสังคม งานสวัสดิการและ
ทุนการศึกษา มีหนาท่ีใหการบริการดานสวัสดิการและทุนการศึกษาแกนักศึกษาท้ังทุนการศึกษาจากหนวยงาน
ภายนอกและทุนการศึกษาจากภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาท่ีมีความตองการ
จําเปนเพ่ือเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับนักศึกษาไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และมีความตอเนื่องใน
การศึกษาตลอดระยะเวลาในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีท้ังคุณภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงเปน
กําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญ 
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คณะกรรมการประจําคณะ 

คณบดีคณะครุศาสตร 

รองคณบดี หัวหนาศูนย ประธานโปรแกรม/
ประธานกลุมสาขาวิชา 

หัวหนาสํานักงาน
คณบดี 

-  รองคณบดีฝายวิชาการ 
-  รองคณบดีฝายวิจัยและ 
   บริการวิชาการ 
-  รองคณบดีฝายกิจการ 
   นักศึกษา 
-  รองคณบดีฝายบริหาร  
   วางแผนและพัฒนา 
-  รองคณบดีฝายประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 

-  งานธุรการ 
-  งานการเงิน บัญชี  
   และพัสด ุ
-  งานประชาสัมพันธ 
-  งานอาคารสถานท่ี 
-  งานโสตทัศนูปกรณ 
-  งานเลขานุการ 

 

-  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
-  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
-  โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
-  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร 
-  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร 
   ทัว่ไป 
-  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
-  โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
-  โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
-  โปรแกรมวิชาคอมพวิเตอร 
-  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
-  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
-  สาขาวิชาจิตวิทยา 
-  สาขาวิชาหลักสูตรและ 
   การสอน 
-  สาขาวิชาวจิัยและประเมินผล 
   การศึกษา 
-  สาขาวิชาเทคโนโลยแีละ 
   นวัตกรรมทางการศึกษา 

 

-  ศูนยศึกษาการพัฒนาคร ู
-  ศูนยวิจัยและพัฒนา 
   การศึกษาพิเศษ 
-  ศูนยคอมพิวเตอร 
-  ศูนยสงเสรมิและ 
   บริการสุขภาพ 
-  โรงเรียนอนุบาลราชภฏั 
   กําแพงเพชร 
 

โครงสรางองคกร 
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  โครงสรางฝายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดีคณะครุศาสตร 

รศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท 

งานกิจกรรมนกัศึกษา 

อาจารยไตรรงค  เปลี่ยนแสง 

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

อาจารยเลเกีย  เขียวด ี

งานสวัสดิการและทุนการศึกษา 

อาจารยศรวัส  ศิร ิ

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

ผศ.ธงชัย  ชอพฤกษา 

-  งานสโมสรนักศึกษา 
- ดําเนินโครงการ/กิจกรรม
นอกหลักสูตรท่ีเก่ียวกับการ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
- ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
ใหเปนไปตามกรอบ TQF 

-  หองใหคําปรึกษา 
Counseling room  

-  ทุนการศึกษาตางๆ  
    

-  ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
ท่ีเก่ียวกับการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
- เผยแพรศลิปวัฒนธรรม
ไทยแกชุมชน และเรียนรู
วัฒนธรรมอาเซยีน 
- บริการวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรม 
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สวนที่  2 
 

สถานการณและแนวโนมภายนอก 
 

แผนยุทธศาสตรชาติระยะ  20  ป  (พ.ศ. 2560 - 2579) 
กรอบแนวทางท่ีสําคัญของยุทธศาสตรชาติ  ระยะ  20  ป  ประกอบดวย  6  ดาน  ดังนี้ 
1.  ดานความม่ันคง 

1.1  เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  1.2  ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง   
   1.3  การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน   
  1.4  การพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ   
  1.5  การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผลึกกําลังปองกันประเทศ   
  1.6  การพัฒนาระบบการเตรียมความพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ   
  1.7  การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

2.  ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

  2.1  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ   
  2.2  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ   
  2.3  การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน    

2.4  การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง 
  2.5  การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  2.6  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 

3.  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
  3.1  พัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต 
  3.2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 
  3.3  ปลูกฝงระเบียบวินัย  คุณธรรมจริยธรรม  คานิยมท่ีพึงประสงค 
  3.4  การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
  3.5  การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4.  ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
  4.1  สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
  4.2  พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  4.3  มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

 4.4  สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม  ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมเข็งของชุมชน 
  4.5  พัฒนาการสื่อมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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5.  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
  5.1  จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

5.2  วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง  25  ลุมน้ํา  เนนการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 

5.3  การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
5.4  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
5.5  การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
5.6  การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

6.  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  6.1  การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 

6.2  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
6.3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
6.4  การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.5  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ  ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
6.6  พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  
6.7  ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
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แผนการศึกษาแหงชาติ  ฉบับท่ี  12  (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  เพ่ือสรางการ
รับรู  ความเขาใจ  การยอมรับ  และเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนฯ  เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อน
แผนไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยไดศึกษาสภาวการณและบริบทแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอการ
พัฒนาการศึกษาของประเทศ  ท้ังดานความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบกาวกระโดด  ท่ีสงผลตอระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ภูมิภาค  และโลก  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไปสูสังคมสูงวัย  
และทักษะของประชากรในศตวรรษท่ี  21  ท่ีท่ัวโลกตางตองเผชิญกับความ    ทาทายและมุงพัฒนาประเทศ
ไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค  4.0  และนําผลการติดตามประเมินแผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2552 
– 2559  ซ่ึงครอบคลุมประเด็นท่ีเก่ียวกับบริบทการจัดการศึกษา โอกาสทางการศึกษา  คุณภาพการศึกษา  
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการสถานศึกษา  และการใชจายงบประมาณ  รวมท้ัง
การพัฒนาการศึกษากับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  นอกจากนี้ยังไดศึกษาปญหาและความทา
ทายของระบบการศึกษา  ท้ังท่ีเกิดจากปญหาของระบบการศึกษา  และจากสภาวการณของโลกท่ีประเทศตอง
เผชิญ  เพ่ือนํามากําหนดแนวคิดของการจัดการศึกษา  วิสัยทัศน  วัตถุประสงค  เปาหมายการพัฒนา
การศึกษา  บทบาทของผูมีสวนเก่ียวของ ยุทธศาสตร  เปาหมาย  ตัวชี้วัด  และแนวทางการพัฒนา  รวมท้ัง
โครงการเรงดวนท่ีสําคัญ  และการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหงชาติสูการปฎิบัติ 
 ยุทธศาสตร  เปาหมาย  และตัวชี้วัด  แผนการศึกษาแหงชาติไดกําหนดยุทธศาสตร 
ในการพัฒนาการศึกษาภายใต  6  ยุทธศาสตรหลักท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ  20 ป  เพ่ือให 
แผนการศึกษาแหงชาติบรรลุเปาหมายตามจุดมุงหมาย  วิสัยทัศนและแนวคิดการจัดการศึกษา 
ดังกลาวขางตน ดังนี้ 
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การศึกษาไทย  4.0 
 “การศึกษาในยุค  Thailand  4.0”  เปนการเตรียมมนุษยใหเปนมนุษย  กลาวคือ  นอกจากให
ความรูแลว  ตองทําใหเขาเปนคนท่ีรักท่ีจะเรียน  มีคุณธรรม  และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดดวย นั่นก็คือการ
สรางคนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี  21  โดยเนนทักษะในการคิดวิเคราะหเปนหลัก  ในขณะเดียวกัน Thailand  
4.0  คือ  การพัฒนาประเทศใหมีความทันสมัย  มีรายไดมากข้ึน  และกาวพนจากกับดักประเทศท่ีมีรายไดปาน
กลาง  โดยจะตองผลิตนวัตกรรมใหมๆ  เพ่ือเปนฐานในการพัฒนาประเทศ  และตองสามารถติดตอคาขายกับ
นานาประเทศไดดวย 
 ดังนั้น  การศึกษาจึงตองเรงดําเนินการปฏิรูปการเรียนรูใหกับเด็กไทย  ไดเขากาวสู  Thailand 4.0  
อยางเปนรูปธรรมในหลายดาน  เชน  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  เปนหัวใจสําคัญในการสื่อสารกับนานาชาติ  
ท้ังเพ่ือการติดตอสื่อสาร  การแลกเปลี่ยนความรู  การประสานความรวมมือ  และการคาขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เปาหมายของการเรียนรูในศตวรรษท่ี  21 

  
 
 
 
 

ลักษณะผูเรียนในยุค 4.0   
(ท่ีมา  ศ.ดร.ไพฑูรย  สินลารัตน , 2559) 
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ TQF 
 สาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร   เปนศาสตรเก่ียวกับศิลปะและจิตวิทยาการสอนหรือการจัดการ 

เรียนรูการผลิตครูใหมหรือการเตรียมครูและบุคลากรทางการศึกษากอนประจําการ รวมท้ังการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาประจําการ สําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม 
อัธยาศัยหรือการเรียนรูท่ีไมเปนทางการ การจัดการศึกษาในสาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตรประกอบดวยวิชาครู 
และวิชาเอกท่ีจะสอน ท้ังในดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตรและวิทยาศาสตรสาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร จึงมี
ลักษณะเปนสหวิทยาการซ่ึงเชื่อมโยงและบูรณาการกับสังคมศาสตรมนุษยศาสตรและวิทยาศาสตร เพ่ือพัฒนา
คนท้ังในวัยเรียนและนอกวัยเรียนใหมีคุณภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมใหมีการ 
พัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ TQF ในสาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร   มี
ดังนี้ คือ 

 ดานคุณธรรม จริยธรรม  
๑) แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีคุณธรรมท่ี เสริมสราง

การพัฒนาท่ียั่งยืน มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความเขาใจผูอ่ืน เขาใจโลก มีจิตสาธารณะ เสียสละ และ
เปนแบบอยางท่ีดี 

 ๒) สามารถจัดการและคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ โดยใช
ดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอ่ืน และประโยชนของสังคมสวนรวม  

ดานความรู  
๑) มีความรอบรูในดานความรูท่ัวไป วิชาชีพครูและวิชาท่ีจะสอน อยางกวางขวางลึกซ้ึง และ เปน

ระบบ  
๒) มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูท่ีเก่ียวของอยางบูรณาการ ท้ังการบูรณา การ

ขามศาสตรและการบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง  
๓) มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาท่ีจะสอนอยางลึกซ้ึง ตระหนักถึง

ความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการตอยอดความรู 
๔) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหสังเคราะหและประเมินคาองคความรูและสามารถ นําไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ 
 ดานทักษะทางปญญา  
๑) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศและแนวคิด จาก

แหลงขอมูลท่ีหลากหลาย เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหา และทําการวิจัยเพ่ือพัฒนางาน และ
พัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง 

 ๒) สามารถคิดแกปญหาท่ีมีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูการแกไขไดอยาง 
สรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎีประสบการณภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ  

๓) มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรคมีวิสัยทัศนและการ พัฒนาศาสตร
ทางครุศาสตร/ศึกษาศาสตรรวมท้ังการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม  
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ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๑) มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอ่ืน เขาใจผูอ่ืน มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง อารมณและ

ทางสังคม  
 ๒) มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอ้ือตอการแกปญหาในกลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

มคอ.๑ ๔ ๓) มีภาวะผูนําและผูตามท่ีดีมีความสัมพันธท่ีดีกับผูเรียน และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม ท้ังดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๑) มีความไวในการวิเคราะหขอมูลขาวสารท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตรภาษาพูด และ

ภาษาเขียน อันมีผลใหสามารถเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็ว  
๒) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช ขอมูล

สารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง  
๓) มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การเขียน และนําเสนอดวย รูปแบบท่ี

เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุมท่ีมีความแตกตางกัน  
ดานทักษะการจัดการเรียนรู 
 ๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการ (Formal) 

รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค 
 ๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีหลากหลาย ท้ังผูเรียนท่ีมี ความสามารถ

พิเศษ ผูเรียนท่ีมีความสามารถปานกลาง และผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม  
๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกท่ีจะสอนอยางบูรณาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
จุดแข็ง 

(Strength) 

จุดออน 

(Weakness) 

โอกาส 

(Opportunities) 

อุปสรรค 

(Threats) 

1.  การพัฒนา

กิจกรรมนอก

หลักสูตรเพ่ือ

สงเสริมศักยภาพ

นักศึกษาใหมี

คุณภาพและมี

คุณลักษณะบัณฑิต

ท่ีพึงประสงคของ

คณะครุศาสตร 

S1 นักศึกษามีความ

พรอมในการเรยีนรู

และใหความรวมมือใน

การเขารวมกิจกรรม 

S2 นักศึกษามี

คุณธรรมจริยธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

S3 นักศึกษาแตงกาย

เรียบรอย 

S4 มีการจัดสรร

ทุนการศึกษาใหแก

นักศึกษาอยาง

เหมาะสม 

S9 มีการสงเสริม

ความเปนไทยใหแก

นักศึกษา 

S10 กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษามีความ

หลากหลายตาม

คุณลักษณะบัณฑติท่ี

พึงประสงคของคณะ

ครุศาสตรและ 

โปรแกรมวิชา 

S11 มีการพัฒนา

นักศึกษาท่ีคลอบคลมุ

ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

 

W2 นักศึกษายังมี

คานิยมในการ

บริโภควัตถุนิยม 

W3 นักศึกษาขาด

ความเอาใจใสดูแล

สื่อวัสดุอุปกรณท่ี

ใชในการจัด

กิจกรรม 

W4 นักศึกษามี

จํานวนมาก ทําให

ยากตอการควบคมุ 

W7 วัสดุอุปกรณ

ในการจัดกิจกรรม

มีไมเพียงพอ 

W8 สถานท่ีไมเอ้ือ

ตอการจัดกิจกรรม

ของนักศึกษา 

W9 นักศึกษา

ขาดแรงจูงใจใน

การทํากิจกรรม 

O1 มีเครือขายการจัด

กิจกรรมจาก

มหาวิทยาลยัอ่ืนๆ 

O3 มีแหลงวิทยากร 

แหลงการเรียนรู

ภายในและภายนอกท่ี

มีความพรอมและ

หลากหลาย 

O4 ผูปกครอง ศิษย

เกา องคกรภายนอก 

ชุมชนพรอมใหความ

รวมมือและสนับสนุน

เก่ียวกับการจดั

กิจกรรม การดูแล

ศึกษา 

O5 เทคโนโลยี

สารสนเทศมี

ความกาวหนาอยาง

รวดเร็วและ 

เอ้ือตอการพัฒนางาน

ดานกิจการนักศึกษา 

O6 มีทุนการศึกษา

จากแหลงทุนภายนอก

ท่ีมอบใหแกนักศึกษา 

O7 อาจารย นักศึกษา

มีโอกาสเขารวมอบรม

สัมมนาเพ่ือการพัฒนา

ศักยภาพ 

O8 มีการตรวจสอบ

ติดตามประเมิน

T1 คานิยมของ

วัฒนธรรมท่ี

เปลี่ยนแปลงไป

เน่ืองจากการ

เปลี่ยนแปลงของ

กระแสโลกาภิวัฒน 

T2 สภาพแวดลอม

ภายนอกเนนวัตถุนิยม 

มีสิ่งยั่วยุมากมายทําให

เกิดปญหาดาน

คุณธรรม จรยิธรรมของ

บุคลากรและนักศึกษา 

T3 Social Network มี

อิทธิพลตอคนรุนใหม 

ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทาง

ความคิด การ

ลอกเลียนแบบในทางท่ี

ผิด 

T4 งบประมาณ

สนับสนุนจากรัฐบาล

นอย 

T5 มีระบบการประเมิน

จากหลายหนวยงานท่ี

มากเกินไป 

T6 มีแหลงอบายมุข

รอบๆมหาวิทยาลัย 

T7 การเปลี่ยนแปลง

สภาพเศรษฐกิจ สังคม

อยางรวดเร็ว สงผลตอ

กิจกรรม/โครงการท่ี

ผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ดานประเด็นยุทธศาสตร ฝายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร 
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คุณภาพงานกิจการ 

นักศึกษาจาก

หนวยงานภายนอก 

 

วางแผนไวอาจไมบรรลุ

วัตถุประสงคหรือตอง

ปรับเปลีย่นวิธีการ

ดําเนินการ 

T8 มีภารกิจเรงดวนท่ี

เปนนโยบายท่ีตอง

ดําเนินการจาก

หนวยงานภายนอกทํา

ใหมีผลตองานกิจการ

นักศึกษา 

T9 ภาวะทางเศรษฐกิจ

ถดถอย นักศึกษาตอง

ทํางานระหวางเรียน

เพ่ิมข้ึน สงผลให

นักศึกษารวมกิจกรรม

นอยลง 

2.  สนับสนุน

ใหคณาจารย 

บุคลากรและ

นักศึกษาอนุรักษ 

ทํานุบํารุงและ

สงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

S7 อาจารยอุทิศตน

เสียสละเขารวม

กิจกรรมท้ังภายใน

และภายนอก 

S8 อาจารยมีทีมงานท่ี

เขมแข็งสนับสนุน

ชวยเหลือสงเสรมิใน

การทํางาน 

S9 มีการสงเสริม

ความเปนไทยใหแก

นักศึกษา 

S12 มีการบูรณาการ

การจัดการเรยีนการ

สอนกับวัฒนธรรม

และกิจกรรมนักศึกษา 

 

W1 งบประมาณ

ดําเนินการดาน

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

     มีนอย 

W2 นักศึกษายังมี

คานิยมในการ

บริโภควัตถุนิยม 

W4 นักศึกษามี

จํานวนมาก ทําให

ยากตอการควบคมุ 

W5 อาจารยและ

บุคลากรไมมี

แรงจูงใจในการ

ทํางาน 

W6 อาจารย 

บุคลากรประจํา

O4 ผูปกครอง ศิษย

เกา องคกรภายนอก 

ชุมชนพรอมใหความ

รวมมือและสนับสนุน

เก่ียวกับการจดั

กิจกรรม การดูแล

ศึกษา 

O9 มีเครือขายของ

คณาจารยท่ีชวย

สงเสริมงาน 

     ศิลปวัฒนธรรม 

O10 องคกรและ

หนวยงานภายนอก

สนับสนุน/เปดโอกาส

ใหนักศึกษาไดไป

เผยแพร

ศิลปวัฒนธรรม 

T1 คานิยมของ

วัฒนธรรมท่ี

เปลี่ยนแปลงไป

เน่ืองจากการ

เปลี่ยนแปลงของ

กระแสโลกาภิวัฒน 

T2 สภาพแวดลอม

ภายนอกเนนวัตถุนิยม 

มีสิ่งยั่วยุมากมายทําให

เกิดปญหาดานการ

อนุรักษ ทํานุบํารุง

และสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

T3 Social Network มี

อิทธิพลตอคนรุนใหม 

ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทาง

ความคิด การ

ลอกเลียนแบบในทางท่ี
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ฝายมภีาระงาน

มาก 

 

 ผิด 

T4 งบประมาณ

สนับสนุนจากรัฐบาล

นอย 

T6 มีแหลงอบายมุข

รอบๆมหาวิทยาลัย 

3.  การพัฒนาการ

ใหบริการ 

ทุนการศึกษาและ

สวัสดิการท่ีมี

คุณภาพ ท่ีสามารถ

ตอบสนองความ

ตองการของ

นักศึกษาอยาง

ท่ัวถึง 

S4 มีการจัดสรร

ทุนการศึกษาใหแก

นักศึกษาอยาง

เหมาะสม 

S5 อาจารยมีศักยภาพ

ในการใหคําปรึกษาท่ี

ดี 

 

W4 นักศึกษามี

จํานวนมาก ทําให

ยากตอการจดัสรร

ทุนและสวัสดิการ 

 

O6 มีทุนการศึกษา

จากแหลงทุนภายนอก

ท่ีมอบใหแกนักศึกษา 

 

T2 สภาพแวดลอม

ภายนอกเนนวัตถุนิยม 

มีสิ่งยั่วยุมากมายทําให

เกิดปญหาดานการเงิน 

T3 Social Network มี

อิทธิพลตอคนรุนใหม 

ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทาง

ความคิด การ

ลอกเลียนแบบ ในทาง

ท่ีผิด 

T4 งบประมาณ

สนับสนุนจากรัฐบาล

นอย 

T6 มีแหลงอบายมุข

รอบๆมหาวิทยาลัย 

T8 มีภารกิจเรงดวนท่ี

เปนนโยบายท่ีตอง

ดําเนินการจาก

หนวยงานภายนอกทํา

ใหมีผลตองานกิจการ

นักศึกษา 

T9 ภาวะทางเศรษฐกิจ

ถดถอย  
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4.  การพัฒนาและ

สรางเครือขาย

ความรวมมือกับ

ชมรมศิษยเกา 

S6 มีการรวมมือกับ

ศิษยเกาในการจดั

กิจกรรม/บริการ

วิชาการแกชุมชน 

หนวยงานและองคกร

ตางๆ 

S7 อาจารยอุทิศตน

เสียสละเขารวม

กิจกรรมท้ังภายใน

และภายนอก 

S8 อาจารยมีทีมงานท่ี

เขมแข็งสนับสนุน

ชวยเหลือสงเสรมิใน

การทํางาน 

S13 มีระบบ

สารสนเทศในการ

ติดตอสื่อสารท่ี

คลองตัวและรวดเร็ว 

W4 นักศึกษามี

จํานวนมาก ทําให

ยากตอการ

ประสานงาน 

W8 สถานท่ีไมเอ้ือ

ตอการจัดกิจกรรม

ของนักศึกษา 

W9 ขาดแรงจูงใจ

ในการทํากิจกรรม 

O1 มีเครือขายการจัด

กิจกรรมจากศิษยเกา 

O3 มีแหลงวิทยากร 

แหลงการเรียนรู

ภายในและภายนอก 

 ท่ีมีความพรอมและ

หลากหลายตอการจัด

กิจกรรมพัฒนาความรู 

O4 ผูปกครอง ศิษย

เกา องคกรภายนอก 

ชุมชนพรอมให 

ความรวมมือและ

สนับสนุนเก่ียวกับการ

จัดกิจกรรม  

O5 เทคโนโลยี

สารสนเทศมี

ความกาวหนาอยาง

รวดเร็วและ 

เอ้ือตอการ

ประชาสมัพันธ  

 

 

T4 งบประมาณ

สนับสนุนจากรัฐบาล

นอย 

T5 มีระบบการประเมิน

จากหลายหนวยงานท่ี

มากเกินไป 
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สวนที่ 3  

แผนกลยุทธฝายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2565 

วิสัยทัศน 
 ความรูคูศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนําจิตวิญญาณความเปนครู สูการพัฒนาเครือขาย    

พันธกิจ 
 1.  สงเสริมและสนับสนุนการทํากิจกรรมของนักศึกษาท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 2.  อนุรักษ ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
 3.  ใหบริการ สวัสดิการท่ีดีแกนักศึกษาเพ่ือชวยใหนักศึกษามีความพรอมในการศึกษา 
 4.  สรางเครือขาย และใหขอมูล ความรูท่ีเปนประโยชน ในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา  

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา 

 2. การอนุรักษ ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
 3. การพัฒนาระบบบริการใหคําปรึกษา และบริการขอมูลท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา 
 4. การสรางเครือขายความรวมมือกับศิษยเกา 

 
เปาประสงค 

1. บัณฑิตมีศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติและมีความสามารถในการ

ใชภาษาตางประเทศ 

2. นักศึกษาเห็นความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน 
3. นักศึกษาไดรับบริการใหคําปรึกษา และบริการขอมูลท่ีเปนประโยชนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีของนักศึกษา 
4.  มีเครือขายความรวมมือและความสัมพันธอันดีกับศิษยเกา 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมนักศึกษาใหไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะความเปนเลิศระดับชาติหรือนานาชาติ 
2. เพ่ือจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(TQF) 
3. เพ่ือจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะดานการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
4. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนความสําเร็จดานศิลปะและวัฒนธรรม 

5. เพ่ือจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิต 
6. เพ่ือจัดบริการขอมูลท่ีเปนประโยชนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษา 
7. เพ่ือจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา 
8. เพ่ือจัดระบบฐานขอมูลของศิษยเกา 

9. เพ่ือจัดกิจกรรมการพัฒนา และสรางเครือขายความรวมมือกับศิษยเกา
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25
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1. จัดกจิกรรม

พัฒนานกัศึกษา

ใหมีคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พ่ึง

ประสงคโดยมี

วิทยากร/

คณาจารยทีม่ี

ศักยภาพและมี

แหลงเรียนรูที่

สนับสนุนทั้ง

ภายใน/ภายนอก

ที่หลากหลาย 

 

1.ปฐมนเิทศ รับนองใหมและครุ

อาสา 
                     

2.กีฬาระหวางคณะ                      

3.เลือกตั้งสโมสร                      

4.ประกวดแขงขันทักษะวิชาการ 

วิชาชีพ และจัดกิจกรรมครุอาสา 

8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนอื 

                     

5.ปจฉิมนเิทศและขอขมาลาคร ู                      

06.0กิจกรรมเขารวมการนําเสนอ

งานวิจัยระดับชาติและนานาชาต ิ
                     

7.กิจกรรมสานสัมพันธนองพ่ีคณะ

ครุศาสตร 
                     

กลยุทธและโครงการท่ีสัมพันธกับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตพ.ศ.2561-2565 
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8.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“พัฒนาทกัษะการใช

ภาษาอังกฤษสําหรับครู” 

 

 

 

                     

2. จัดกจิกรรม

การเรียนการสอน

กับการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

และกจิกรรม

นักศึกษาโดยมี

องคกรเครอืขาย

และหนวยงาน

ภายนอก

สนับสนุน 

1.กิจกรรมวนัวัฒนธรรม                       

2.กิจกรรมไหวครูประจําป                      

3.อบรมสงเสริมภาพลักษณ ดาน

การเผยแพร ทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยและเรียนรู

วัฒนธรรมอาเซียน 

 

                     

4.แหเทียนจํานําพรรษา                      

5.อบรมคุณธรรมจริยธรรม                      

3. จัดสรร

ทุนการศึกษา

ใหแกนักศึกษา

โดยมีแหลงทุน

ภายนอกใหการ

สนับสนุน 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการการอบรม

อาจารยที่ปรึกษา 
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4. จัดกิจกรรม/

บริการวิชาการ

แกชุมชนและ

หนวยงาน

ภายนอกโดยการ

ประสานงาน

รวมมือระหวาง

ผูปกครอง ศิษย

เกาและบุคลากร

ของหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

1.บริการวิชาการดานศิลปะและ

วัฒนธรรม 
                     

2.อบรมทักษะวิชาการและ

วิชาชีพเพ่ือการเรียนและการ

แขงขนัแกนกัศึกษาและศิษยเกา 

                    

 

3.โครงการพัฒนาหองศิษยเกา

เพ่ือรวบรวมผลงานและรางวัล

ของศิษยเกา                      
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและมุงสูอาเซียน 

เปาประสงคท่ี  1  บัณฑิตมีศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติและมีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ 

วัตถุประสงคท่ี1  เพ่ือสงเสริมนักศึกษาใหไดรับรางวลัจากการแขงขันทักษะความเปนเลิศระดบัชาติหรือนานาชาต ิ

วัตถุประสงคท่ี 2  เพ่ือจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
วัตถุประสงคท่ี 3  เพ่ือจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะดานการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่  21  

กลยุทธ มาตรการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย  (Target) โครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 

1.พัฒนากิจกรรมนักศึกษาให

มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่ง

ประสงคและสอดคลองกับ

มาตรฐานผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติและทักษะดานการ

จัดการเรียนรูในศตวรรษที่  

21 พรอมแขงขันทักษะความ

เปนเลิศระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

1. จํานวนนกัศึกษาที่ไดรับรางวัลจากการ

แขงขันทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพ  หรือ

รางวัลประกาศเกยีรติคุณจากหนวยงานใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการทีค่ณะ/

หลักสูตรจัดขึ้น โดยสอดคลองกับคุณลักษณะ

บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  โดยทุกโครงการตองมกีาร

ประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัด

กิจกรรม/โครงการ 

3. กิจกรรมหรือโครงการที่คณะ/หลักสูตรจัด

ขึ้นเพื่อเปนการพัฒนาทกัษะดานการจัดการ

เรียนรูในศตวรรษที่  21  แกอาจารยและ

นักศึกษา 

1.เพื่อสงเสริม

นักศึกษาใหไดรับ

รางวัลจากการ

แขงขันทักษะความ

เปนเลิศระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

1.จํานวนนักศึกษา

ที่ไดรับรางวัลจาก

การแขงขันทักษะ

ความเปนเลิศ

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

5 คน 5 คน 6 คน 6 คน 7 คน 1.เขารวม

กิจกรรมการ

แขงขันทักษะ

วิชาชีพครูและ

เผยแพร

ศิลปวัฒนธรรม

ของนักศึกษาใน

เครือขาย

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏภาคเหนือ 

2. เขารวม

โครงการ

ประกวดคลิป

วีดิโอ  

3. เขารวม

กิจกรรมการ

อาจารยไตรรงค  

เปล่ียนแสง 

แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ฝายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
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กลยุทธ มาตรการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย  (Target) โครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 

เขียนเรียงความ  

4. เขารวมการ

นําเสนองานวิจยั

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

2.เพ่ือจัด

กิจกรรมท่ี

สอดคลองกับ

คุณลักษณะ

บัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

(TQF) 

2.จํานวนกิจกรรม/

โครงการท่ี

สอดคลองกับ

คุณลักษณะบัณฑิต

ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

(TQF) 

1. ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ดานความรู   

3.  ดานทักษะทาง

ปญญา  

4.  ดานทักษะ

ความสัมพันธ  

6 

ดานตาม

กรอบ

มาตรฐาน

คุณวุฒิ

ระดับอุด

มศึกษา 

(TQF) 

6 

ดานตาม

กรอบ

มาตรฐาน

คุณวุฒิ

ระดับอุด

มศึกษา 

(TQF) 

6 

ดานตาม

กรอบ

มาตรฐาน

คุณวุฒิ

ระดับอุด

มศึกษา 

(TQF) 

6 

ดานตาม

กรอบ

มาตรฐาน

คุณวุฒิ

ระดับอุด

มศึกษา 

(TQF) 

6 

ดานตาม

กรอบ

มาตรฐาน

คุณวุฒิ

ระดับอุด

มศึกษา 

(TQF) 

1. ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

-  กิจกรรม

ปฐมนิเทศและรับ

นองใหม   

   - จัดกิจกรรม

ครุอาสา 8 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏภาคเหนือ 

2. ดานความรู 

   -  กิจกรรม

อบรมเชิง

ปฏิบัติการ“การ

ทําวิจยัในชั้น

เรียน” 

อาจารยไตรรงค  

เปล่ียนแสง 
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กลยุทธ มาตรการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย  (Target) โครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 

5. ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ดานการจัดการ

เรียนรู 

 

 

3.  ดานทักษะ

ทางปญญา 

    -  กิจกรรม

ประกวด/แขงขัน

ทักษะวิชาการ 

วิชาชีพครู 

4.  ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ  

ประกอบดวย 

-  กิจกรรมกีฬา

ระหวางคณะ 

“ปลาบกึเกมส”   

    -  กิจกรรม

ปจฉิมนิเทศและ

ขอขมาลาครู  

-  กิจกรรม

เลือกต้ังนายก

สโมสรนักศึกษา   
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กลยุทธ มาตรการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย  (Target) โครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 

- กิจกรรมสาน

สัมพันธนองพี ่

คณะครุศาสตร 

5. ดานทักษะ

การวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ประกอบดวย 

    -  กิจกรรม

อบรมเตรียม

ความพรอมกอน

สอบวัด

มาตรฐาน

คอมพิวเตอร 

-  กิจกรรมอบรม

เชิงปฏิบัติการ

“สถิติเพื่อการ

วิจัยในชั้นเรียน” 

   - กิจกรรม
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กลยุทธ มาตรการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย  (Target) โครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 

อบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

“พัฒนาทักษะ

การใช

ภาษาอังกฤษ

สําหรับครู” 

6.ดานการ

จัดการเรยีนรู 

ประกอบดวย 

   -กิจกรรม

อบรมเชิง

ปฏิบัติการ“การ

เขียนแผนการ

จัดการเรียนรูใน

สถานศึกษา” 

3.เพื่อจัดกิจกรรมที่

พัฒนาทักษะดาน

การจัดการเรียนรู

ในศตวรรษท่ี  21 

3.จํานวนกิจกรรม/

โครงการที่พัฒนา

ทักษะดานการ

จัดการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี  21 

 

2 

กิจกรรม/

โครงการ 

2 

กิจกรรม/

โครงการ 

3 

กิจกรรม/

โครงการ 

3 

กิจกรรม/

โครงการ 

4 

กิจกรรม/

โครงการ 

1. โครงการ

อบรมเชิง

ปฏิบัติการ ใน

หัวขอ 

“คุณธรรม 

จรรยาบรรณครู  

และการดําเนิน

อาจารยไตรรงค  

เปล่ียนแสง 
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กลยุทธ มาตรการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย  (Target) โครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 

 

 

ชีวิต” 

2. กิจกรรม

อบรมเชิง

ปฏิบัติการ เร่ือง 

วิธีการจัดการ

เรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

3. กิจกรรม

เตรียมความ

พรอมนักศึกษา 

“การสงเสริม

ทักษะการคิด

คํานวณ” 

4. กิจกรรม

อบรมเชิง

ปฏิบัติการ “การ

พัฒนาส่ือสนเทศ

มัลติมีเดีย” 

5. กิจกรรม

ปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม 

ประจําป
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กลยุทธ มาตรการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย  (Target) โครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 

การศึกษา 2560 

6. กิจกรรม

อบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

“พัฒนาทักษะ

การใช

ภาษาอังกฤษ

สําหรับครู” 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเครือขายทางวิชาการ 

เปาประสงคท่ี  5สงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาเห็นความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน 
วัตถุประสงคท่ี 1  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนความสําเร็จดานศิลปะและวัฒนธรรม 

กลยุทธ มาตรการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย  (Target) โครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 

2. พัฒนากิจกรรมบูรณาการ 

การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

กับกิจกรรม 

การเรยีนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษาโดยมี

องคกรเครือขายและ

หนวยงานภายนอก

สนับสนุน 

 

1. กําหนดใหมีการจดัโครงการ/

กิจกรรมอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน 

เผยแพรศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน 

ภูมิภาคและของชาติ และเรยีนรู

วัฒนธรรมอาเซยีน 

2. กําหนดใหมีการสงเสริมสนับสนุน

ใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา

ตระหนักและมีสวนรวมในการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. กําหนดใหมีการบูรณาการการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรยีนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา 

4. กํากับติดตาม และประเมิน

ผลลัพธหรือผลกระทบจากการ

อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพร

1.เพ่ือสงเสรมิ

และสนับสนุน

ความสําเร็จ

ดานศิลปะและ

วัฒนธรรม 

1. ระดับ

ความสําเร็จใน

การสงเสริมและ

สนับสนุนดาน

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

1 

ระบบ 

 

1 

ระบบ 

 

1 

ระบบ 

 

1 

ระบบ 

 

1 

ระบบ 

 

 อาจารยเลเกีย  

เขียวด ี

เปาหมายขอท่ี 1 

มีแผนดานทํานุ

บํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

2 แผน 2 แผน 2 แผน 2 แผน 2 แผน 

1.จัดทํา

แผนกลยุทธ

ฝายกิจการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม  

คณะครุศาสตร 

5 ป 

2.จัดทํา

แผนปฏิบัติ

ราชการดาน

กิจการ

อาจารยเลเกีย  

เขียวด ี
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กลยุทธ มาตรการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย  (Target) โครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 

ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน ภูมิภาค

และของชาติ และเรียนรูวัฒนธรรม

อาเซียน เพ่ือนํามาพัฒนาและ

ปรับปรุงการดําเนินงาน 

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม  

ประจําป   

เปาหมายขอท่ี 2

มีการกําหนด

ผูรับผิดชอบ

โดยตรง 

1 กลไก 1 กลไก 1 กลไก 1 กลไก 1 กลไก 1.กําหนด

ผูรับผิดชอบ

งานดานทํานุ

บํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 

อาจารยเลเกีย  

เขียวด ี

เปาหมายขอท่ี 3

มีกิจกรรมหรือ

โครงการท่ี

สงเสริมและและ

สนับสนุนดาน

ศิลปะและ

วัฒนธรรมท้ัง

ภายในประเทศ

และตางประเทศ 

4 

กิจกรรม 

4 

กิจกรรม 

5 

กิจกรรม 

5 

กิจกรรม 

6 

กิจกรรม 

1.กิจกรรมวัน

วัฒนธรรม 

2.ไหวครู

ประจําป  

3.อบรม

สงเสริม

ภาพลักษณ 

ดานการ

เผยแพร ทํานุ

อาจารยเลเกีย  

เขียวด ี
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กลยุทธ มาตรการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย  (Target) โครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 

บํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม

ไทยและเรยีนรู

วัฒนธรรม

อาเซียน 

4.บริการ

วิชาการดาน

ศิลปะและ

วัฒนธรรม   

5.อบรมพัฒนา

คุณธรรม

จริยธรรม 

6.กิจกรรมแห

เทียนจํานํา

พรรษา 

   เปาหมายขอท่ี 4

ระดับความพึง

พอใจของ

นักศึกษาดาน

3.51 3.75 3.90 4.00 4.10 1.กิจกรรมวัน

วัฒนธรรม 

2.ไหวครู

อาจารยเลเกีย  

เขียวด ี
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กลยุทธ มาตรการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย  (Target) โครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 

ความตระหนัก 

เห็นคุณคา และ

มีเจตคติท่ีดีตอ

การทํานุบํารุง

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ประจําป  

3.อบรม

สงเสริม

ภาพลักษณ 

ดานการ

เผยแพร ทํานุ

บํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม

ไทยและเรยีนรู

วัฒนธรรม

อาเซียน 

4.บริการ

วิชาการดาน

ศิลปะและ

วัฒนธรรม   

5.อบรมพัฒนา

คุณธรรม

จริยธรรม 

6.กิจกรรมแห
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กลยุทธ มาตรการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย  (Target) โครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 

เทียนจํานํา

พรรษา 

   เปาหมายขอท่ี 5 

มีการจัดสรร

งบประมาณสู

หลักสตูร 

10 

โปรแกรม

วิชา 

10 

โปรแกรม

วิชา 

10 

โปรแกรม

วิชา 

10 

โปรแกรม

วิชา 

10 

โปรแกรม

วิชา 

1.จัดทํา

แผนงาน

ปฏิบัติงาน/

โครงการ 

ประจําป

งบประมาณ  

อาจารยเลเกีย  

เขียวด ี

เปาหมายขอท่ี 6

มีการ

ประเมินผลลัพธ 

หรือผลกระทบ

ของแผนงาน

โครงงาน/

กิจกรรม 

1 กลไก 1 กลไก 1 กลไก 1 กลไก 1 กลไก 1.ประเมิน

ผลลัพธ หรือ

ผลกระทบของ

แผนงาน

โครงงาน/

กิจกรรม 

อาจารยเลเกีย  

เขียวด ี

   เปาหมายขอท่ี 7

มีการนําผลการ

ประเมิน ของ

แผนงาน

1 กลไก 1 กลไก 1 กลไก 1 กลไก 1 กลไก 1.นําผลการ

ประเมิน ของ

แผนงาน

โครงงาน/

อาจารยเลเกีย  

เขียวด ี
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กลยุทธ มาตรการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย  (Target) โครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 

โครงงาน/

กิจกรรมไป

ปรับปรุงการจดั

กิจกรรมในครั้ง

ตอไป 

กิจกรรมไป

ปรับปรุงการ

จัดกิจกรรมใน

ครั้งตอไป  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี3  การพัฒนาระบบบริการใหคําปรึกษา และบริการขอมูลท่ีเปนประโยชนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษา 
เปาประสงคท่ี  3 นักศึกษาไดรับบริการใหคําปรึกษา และบริการขอมูลท่ีเปนประโยชนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษา 

วัตถุประสงคท่ี 1  เพ่ือจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิต 
วัตถุประสงคท่ี 2  เพ่ือจัดบริการขอมูลท่ีเปนประโยชนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษา 
วัตถุประสงคท่ี 3  เพ่ือจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา 

กลยุทธ มาตรการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย  (Target) โครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 

3. พัฒนาการจัดบริการให

คําปรึกษา และบริการขอมูลที่

เปนประโยชนที่เอื้อตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา 

 

1. กําหนดใหมีการจัดโครงการ/กจิกรรมการ

บริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและ 

การใชชีวิตแกนกัศึกษา 

2. กําหนดใหมีการดูแลชวยเหลือและพฒันา

คุณภาพชีวิตใหแกนักศึกษา เชน  

การจัดสรรทุนการศึกษา การใหขอมูลแหลง

ทุนการศึกษาตอ แหลงขอมูลการฝก

ประสบการณวิชาชีพ การแนะแนวอาชพี 

การจัดหางานระหวางเรียน ฯลฯ 

3. กําหนดใหมีการจัดโครงการ/กจิกรรม

เตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ

การศึกษา 

4. กํากับติดตามและประเมินผลลัพธหรือ

ผลกระทบจากการจัดบริการใหคําปรึกษา 

และบริการขอมูลที่เปนประโยชนที่เอือ้ตอ

1.เพื่อจัดบริการ

ใหคําปรึกษาทาง

วิชาการและการ

ใชชีวิต 

1.  ระดับความพึง

พอใจของนักศึกษา

ตอการจัดบริการ

ใหคําปรึกษาทาง

วิชาการและการใช

ชีวิต 

3.51 3.80 3.90 4.00 4.10 1. กิจกรรม

พัฒนาหองให

คําปรึกษา 

2. กิจกรรมการ

ใหคําปรึกษาทาง

วิชาการและการ

ใชชีวิตแก

นักศึกษา 

3. กิจกรรม

พัฒนาอาจารยที่

ปรึกษา 

อาจารยศรวัส  

ศิริ 

2.เพื่อจัดบริการ

ขอมูลที่เปน

ประโยชนที่เอื้อ

ตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดี

2.  ระดับความพึง

พอใจของนักศึกษา

ตอการจัดบริการ

ขอมูลที่เปน

ประโยชนที่เอื้อตอ

การพัฒนาคุณภาพ

3.51 3.80 3.90 4.00 4.10 1. กิจกรรมการ

จัดสรร

ทุนการศึกษา 

การใหขอมูล

แหลง

ทุนการศึกษาตอ 

อาจารยศรวัส  

ศิริ 
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กลยุทธ มาตรการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย  (Target) โครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา ของนักศึกษา ชีวิตที่ดีของ

นักศึกษา 

 

แหลงขอมูลการ

ฝกประสบการณ

วิชาชีพ  

2. การแนะแนว

อาชีพ การจัดหา

งานระหวางเรียน 

  3.เพื่อจัด

กิจกรรมเตรียม

ความพรอมเพื่อ

การทํางานเมื่อ

สําเร็จการศึกษา 

3. ระดับความพึง

พอใจของนักศึกษา

ตอการจัดกจิกรรม

เตรียมความพรอม

เพื่อการทํางานเมื่อ

สําเร็จการศึกษา 

3.51 3.80 3.90 4.00 4.10 1. กิจกรรม

ปจฉิมนิเทศ   2. 

กิจกรรมสงเสริม

ทักษะวิชาการ

และวิชาชพีเพื่อ

การเรียนและ

การแขงขัน                 

อาจารยศรวัส  

ศิริ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4การพัฒนาและสรางเครือขายความรวมมือกับสโมสรศิษยเกา 

เปาประสงคท่ี  4มีเครือขายความรวมมือและความสัมพันธอันดีกับสโมสรศิษยเกา 
วัตถุประสงคท่ี 1เพ่ือจัดระบบฐานขอมูลของศิษยเกา 

วัตถุประสงคท่ี 2เพ่ือจัดกิจกรรมการพัฒนาและสรางเครือขายความรวมมือกับสโมสรศิษยเกา 

กลยุทธ มาตรการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย  (Target) โครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 

4. พัฒนาการจัดกิจกรรม/บริการ

วิชาการแกชุมชนและหนวยงาน

ภายนอกโดยการประสานงาน

รวมมือระหวางผูปกครอง ศิษย

เกาและบุคลากรของหนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลของศิษยเกาและ

ติดตามปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

2. จัดบริการใหความรูทางดานวิชาการและ

วิชาชีพใหแกศิษยเกา 

3. กํากับติดตาม และประเมินผลลัพธหรือ

ผลกระทบจากการพัฒนาและสราง

เครือขายความรวมมอืกับสโมสรศิษยเกา 

1.เพื่อจัดระบบ

ฐานขอมูลของ

ศิษยเกา 

1. จํานวนระบบ

ฐานขอมูลของศิษย

เกา 

1 

ระบบ 

1 

ระบบ 

1 

ระบบ 

1 

ระบบ 

1 

ระบบ 

1.โครงการ

จัดทํา

ฐานขอมูลของ

ศิษยเกา  

2.โครงการ

พัฒนาหอง

ศิษยเกาเพื่อ

รวบรวมผลงาน

และรางวัลของ

ศิษยเกา 

อาจารยศรวัส  

ศิริ 

2.เพื่อจัด

กิจกรรมการ

พัฒนาและสราง

เครือขายความ

รวมมือกับสโมสร

ศิษยเกา 

2. จํานวน

โครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาและ

สรางเครือขาย

ความรวมมือกับ

สโมสรศิษยเกา 

1 

โครงการ/

กิจกรรม 

1 

โครงการ/

กิจกรรม 

1 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

1 

โครงการ/

กิจกรรม 

1 

โครงการ/

กิจกรรม 

1.โครงการ

ศึกษาดูงาน

ดานศิษยเกา 

 

อาจารยศรวัส  

ศิริ 
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คณะผูจัดทํา 
แผนกลยุทธฝายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ประจําป พ.ศ. 2561 – 2565 

 
ท่ีปรึกษา 
 ผูชวยศาสตราจารยธงชัย  ชอพฤกษา  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  
 อาจารยไตรรงค  เปล่ียนแสง   หัวหนางานกิจกรรมนักศึกษา 
 อาจารยเลเกีย  เขียวดี    หัวหนางานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 อาจารยศรวัส  ศิริ    หัวหนางานสวัสดิการและทุนการศึกษา 
 

ผูจัดทํา 
นายพรหมธร  พูลสุข     เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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