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คํานํา 

 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546 หมวด 3 ในมาตรา 14 ไดกําหนดใหสวนราชการตอง

จัดทําแผนปฏิบัติราชการ  4  ป  และแผนปฏิบัติราชการประจําป  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จึงไดจัดทําแผนกลยุทธ  ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565  เพื่อนํามาถายทอดและจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ใหสอดคลองกับสถานการณ

ดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ยุทธศาสตรชาติ  และนโยบายรัฐบาล  ตลอดจนเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานใหสามารถชี้นําและเปนกลไกกํากับ

ติดตามการดําเนินงานของหนวยงานทุกระดับใหมีประสิทธิภาพ  

 ในการนี้  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จึงตองมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป  งบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพื่อเปน

เปาหมายและทิศทางในการดําเนินงานของคณะฯ อยางมีประสิทธิภาพ  และมีการถายทอดสูการปฏิบัติ  คณะครุศาสตร  หวังเปนอยางย่ิงวา  แผนฯ 

ฉบับนี้  จะชวยสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานและการพัฒนาคณะ  และเปนแนวทางใหบุคลากรและหนวยงานตางๆ  ใชเปน

เคร่ืองมือสําหรับแปลงแผนไปสูการปฏิบัติตอไปสูความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  อันจะสงผลใหคณะประสบความสําเร็จตามท่ีมุงหวังไว 

 
 
 
 

        รองศาสตราจารย  ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท 
                 คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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แผนปฏบัิตริาชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

ปรัชญา 

ครูดีสรางคน  คนดีสรางชาติ  ครุศาสตรสรางครูดี 

วิสัยทัศน 

คณะครุศาสตร  เปนผูนําในการประยุกตศาสตรพระราชามาใชในการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู  เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีมีคุณภาพระดับสากล 

วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตครูใหมีความรู  ทักษะและความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ 

2.  เพ่ือพัฒนางานวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา 

3.  เพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและใหบริการวิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและทองถ่ิน 

4.  เพ่ือบริหารจัดการองคกรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยและมีธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 

  1.  ผลิตบัณฑิตครูใหมีความรู ทักษะและความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ   

  2.  พัฒนางานวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา 

3.  ใหบริการวิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและทองถ่ิน 

4.  พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5.  บริหารจัดการองคกรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยและมีธรรมาภิบาล 



3 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

  1.  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูท่ีเนนสมรรถนะสูงท้ังดานความรูและคุณธรรม 

  2.  สรางงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีมุงเนนการพัฒนาวิชาชีพครู 

  3.  เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ 

4.  พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 

5.  เสริมสรางธรรมาภิบาลและพัฒนาองคกรสูความเปนสากล 

เปาประสงค 

1.  ผลิตบัณฑิตครูท่ีมีคุณภาพและมีขีดสมรรถนะสูงตามแนวทางศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

2.  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณคาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินดวยศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

3.  ใหบริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครูดวยหลักสูตรระยะสั้นท่ีหลากหลาย 

4.  พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมท้ังในและตางประเทศ 

5.  บริหารจัดการท่ีทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาลดวยมาตรฐานระดับสากล 
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ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2565 

พันธกิจ 1  
สรางความเขมแข็งใหกับ

ชุมชนและทองถิ่น   

พันธกิจ 2  
ผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา   

พันธกิจ 3  
ผลิตบัณฑติใหมคีวามรู ทักษะและ

ความสามารถในการคิด การแกปญหา 
การสรางสรรค และการส่ือสารดวยหลัก

คุณธรรม คุณภาพและมาตรฐาน
 

พันธกิจ 4  
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
โปรงใสดวยหลักธรรมาภิบาล มีการ

พัฒนาอยางกาวหนา ตอเนื่องและยั่งยืน 

KPRU 

พันธกิจ 1  
ผลิตบัณฑิตครูใหมี
ความรู  ทักษะและ
ความสามารถดาน
วิชาการและวชิาชีพ   

พันธกิจ 2  
พัฒนางานวิจัยและ
สรางสรรคนวัตกรรม

ทางการศึกษา 

พันธกิจ 3  
ใหบริการวิชาการ 

เพ่ือสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชนและทองถิ่น 

พันธกิจ 4 
พัฒนาเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการและ

ทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

พันธกิจ 5 
บริหารจัดการองคกร
ดวยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมท่ีทันสมยัและ
มีธรรมาภบิาล 

EDU 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่1  
 การยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูที่
เนนสมรรถนะสูงทั้งดาน

ความรูและคุณธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2  
  สรางงานวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมที่มุงเนนการพัฒนา
วิชาชีพคร ู

ประเด็นยุทธศาสตรที ่3  
เพิ่มประสิทธิภาพการ

ใหบริการวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่4  
พัฒนาเครอืขายความรวมมือ

ทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่5  
เสริมสรางธรรมาภิบาลและ

พัฒนาองคกรสู 
ความเปนสากล 
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ตัวชี้วัด 
1 - 5 

ตัวชี้วัด 
6 - 9 

ตัวชี้วัด 
10 - 13 

ตัวชี้วัด 
16 - 18 

ตัวชี้วัด 
19 - 21 

ตัวชี้วัด 
22 - 24 

ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ คณะครุศาสตร   ประจําป พ.ศ. 2561 - 2565 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่1  
 การยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูที่
เนนสมรรถนะสูงทั้งดาน

ความรูและคุณธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2  
  สรางงานวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมที่มุงเนนการพัฒนา
วิชาชีพคร ู

ประเด็นยุทธศาสตรที ่3  
เพิ่มประสิทธิภาพการ

ใหบริการวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่4  
พัฒนาเครอืขายความรวมมือ

ทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่5  
เสริมสรางธรรมาภิบาลและ

พัฒนาองคกรสู 
ความเปนสากล 

เปาประสงคที่ 1  
 ผลิตบัณฑิตครูทีม่ีคุณภาพ
และมีขีดสมรรถนะสูงตาม
แนวทางศาสตรพระราชา 
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

เปาประสงคที่ 2  
  พัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรมที่มคีุณคาเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นดวยศาสตร

พระราชา  
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

เปาประสงคที่ 3  
ใหบริการวิชาการและพัฒนา

วิชาชีพครูดวยหลักสูตร 
ระยะสั้น ที่หลากหลาย 

เปาประสงคที่ 4  
พัฒนาเครอืขายความรวมมือ

ทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและ

ตางประเทศ 

เปาประสงคที่ 5  
บริหารจดัการที่ทนัสมยัและ
ยึดหลักธรรมาภิบาลดวย

มาตรฐานระดบัสากล 

กลยุทธที่ 1.1  
ยกระดับสมรรถนะ
อาจารยสูความเปน
มืออาชีพ  (Smart  
Teacher) และเปน
ผูนําทางวชิาการดาน
การยกระดับคุณภาพ

การศกึษาของ
สถานศึกษา  

 

กลยุทธที่ 1.2  
พัฒนากระบวนการ
ผลิตครูใหไดครูดีมี
คุณภาพสูง (High 
Performance 
Teacher) เพื่อ

เสริมสรางการพฒันา
ประเทศที่ยั่งยืน และ
ยกระดับสมรรถนะ
ของนักศึกษาครูให
สามารถแขงขันได 

กลยุทธที่ 2.1  
ยกระดับคุณภาพ
งานวิจยัและงาน

สรางสรรคนวัตกรรม 

กลยุทธที่ 3.1  
พัฒนาหลักสูตรระยะ

ส้ันและโครงการ
กิจกรรมบริการ

วิชาการที่หลากหลาย
และมุงเนนขีด
สมรรถนะของ

   
 

กลยุทธที่ 4.1  
พัฒนาระบบและ
กลไกเพื่อสราง
เครือขายความ
รวมมือระหวาง
หนวยงานผูผลิต  
ผูใชและองคกร

วิชาชพีอ่ืนๆทั้งในและ
ตางประเทศ 

กลยุทธที่ 5.1  
พัฒนาสมรรถนะ
ผูบริหารทุกระดับ 

กลยุทธที่ 5.2  
การยกระดับคุณภาพ
การศกึษาระดับคณะ

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  ประเดน็ยุทธศาสตร  เปาประสงคและกลยุทธของแผนปฏบิัติราชการประจําป 

 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

พันธกิจท่ี  1   

ผลิตบัณฑิตครูใหมีความรู  ทักษะ

และความสามารถดานวิชาการและ

วิชาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

การผลิตบัณฑิตครูท่ีเนนสมรรถนะ

สูงท้ังดานความรูและคุณธรรม 

เปาประสงคท่ี  1   

ผลิตบัณฑิตครูท่ีมีคุณภาพและมีขีด

สมรรถนะสูงตามแนวทางศาสตร

พระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

กลยุทธท่ี  1.1   

ยกระดับสมรรถนะอาจารยสูความเปนมืออาชีพ  

(Smart  Teacher) และเปนผูนําทางวิชาการดานการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

กลยุทธท่ี  1.2   

พัฒนากระบวนการผลิตครูใหไดครูดีมีคุณภาพสูง (High 

Performance Teacher) เพ่ือเสริมสรางการพัฒนา

ประเทศท่ียั่งยืน และยกระดับสมรรถนะของนักศึกษาครู

ใหสามารถแขงขันได 

พันธกิจท่ี  2   

พัฒนางานวิจัยและสรางสรรค

นวัตกรรมทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2 

สรางงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ี

มุงเนนการพัฒนาวิชาชีพครู 

เปาประสงคท่ี  2  พัฒนางานวิจัย

และนวัตกรรมท่ีมีคุณคาเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ินดวยศาสตรพระราชา  

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

กลยุทธท่ี  2.1   

ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรคนวัตกรรม 

พันธกิจท่ี  3   

ใหบริการวิชาการเพ่ือสรางความ

เขมแข็งใหแกชุมชนและทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3 

เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ

วิชาการ 

เปาประสงคท่ี  3 

ใหบริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ

ครูดวยหลักสูตรระยะสั้นท่ี

หลากหลาย 

กลยุทธท่ี  3.1   

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและโครงการกิจกรรมบริการ

วิชาการท่ีหลากหลายและมุงเนนขีดสมรรถนะของ

บุคลากรทางการศึกษา (Non - degree) 
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

พันธกิจท่ี  4   

พัฒนาเครือขายความรวมมือทาง

วิชาการและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4 

พัฒนาเครือขายความรวมมือทาง

วิชาการและศิลปวัฒนธรรม 

เปาประสงคท่ี  4 

พัฒนาเครือขายความรวมมือทาง

วิชาการและศิลปวัฒนธรรมท้ังใน

และตางประเทศ 

กลยุทธท่ี  4.1   

พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสรางเครือขายความรวมมือ

ระหวางหนวยงานผูผลิต  ผูใชและองคกรวิชาชีพอ่ืนๆท้ัง

ในและตางประเทศ 

พันธกิจท่ี  5   

บริหารจัดการองคกรดวยเทคโนโลยี

และนวัตกรรมท่ีทันสมัย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5 

เสริมสรางธรรมาภิบาลและพัฒนา

องคกรสูความเปนสากล 

เปาประสงคท่ี  5   

บริหารจัดการท่ีทันสมัยและยึดหลัก

ธรรมาภิบาลดวยมาตรฐาน 

ระดับสากล 

กลยุทธท่ี  5.1   

พัฒนาสมรรถนะผูบริหารทุกระดับ 

กลยุทธท่ี  5.2   

การยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับคณะและหลักสูตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 
 

พันธกิจท่ี  1  ผลิตบัณฑิตครูใหมคีวามรู  ทักษะและความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  การยกระดับคณุภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูท่ีเนนสมรรถนะสูงท้ังดานความรูและคุณธรรม 

เปาประสงคท่ี  1  ผลิตบัณฑิตครท่ีูมีคุณภาพและมีขีดสมรรถนะสูงตามแนวทางศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

กลยุทธ  1.1  ยกระดับสมรรถนะอาจารยสูความเปนมืออาชีพ  (Smart  Teacher) และเปนผูนําทางวิชาการดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ขอ ตัวชี้วัด 
คาน้ําหนัก

(20) 

ขอมูล

พ้ืนฐาน  

ป 2561 

เปาหมาย 

2562 

เกณฑการใหคะแนน 
เกณฑการประเมินตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

1 รอยละของอาจารยประจําท่ีมผีลการ

สอบวัดมาตรฐานภาษาตางประเทศตาม

เกณฑท่ีหนวยงานกําหนด 

5.000 รอยละ 

11.43 

รอยละ 

15 

รอยละ 

11 

รอยละ 

12 

รอยละ

13 

รอยละ

14 

รอยละ

15 

รอยละของอาจารยประจาํที่มีผลการสอบวัด

มาตรฐานภาษาตางประเทศ อยางนอยปละ 

2 คร้ัง ประกอบดวย TOEIC, TOEFL PBT 

(Paper based), TOEFL IBT (Internet 

based), IELTS และ CU-TEP และผลการ

สอบตองมีแนวโนมที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง และ

ใหกําหนดเปนตัวชีว้ัดตามแผนพัฒนาตนเอง

รายบุคคล (ID Plan) 

รองคณบดฝีายวิชาการ 

2 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีการ 

บูรณาการภาษาอังกฤษกับการจดัการ

เรียนการสอน (ยกเวนโปรแกรมวิชา

ภาษาอังกฤษ) 

5.000 รอยละ 

17.39 

รอยละ 

20 

รอยละ 

12 

รอยละ 

14 

รอยละ 

16 

รอยละ 

18 

รอยละ 

20 

รอยละของอาจารยประจาํที่มีการบูรณาการ

ภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนการสอน 

อยางนอย 1 รายวิชา/1 หลักสูตร บางสวน

หรือทั้งรายวิชา และตองปรากฏรายละเอียด

ของกิจกรรมการสอนที่มีการบูรณาการอยาง

ชัดเจน ใน มคอ.3 โดยตองไมใชอาจารยที่

สอนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

รองคณบดฝีายวิชาการ 

 
 

ตัวชี้วัด เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และผูรับผดิชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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พันธกิจท่ี  1  ผลิตบัณฑิตครูใหมคีวามรู  ทักษะและความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  การยกระดับคณุภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูท่ีเนนสมรรถนะสูงท้ังดานความรูและคุณธรรม 

เปาประสงคท่ี  1  ผลิตบัณฑิตครท่ีูมีคุณภาพและมีขีดสมรรถนะสูงตามแนวทางศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

กลยุทธ  1.1  ยกระดับสมรรถนะอาจารยสูความเปนมืออาชีพ  (Smart  Teacher) และเปนผูนําทางวิชาการดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ขอ ตัวชี้วัด คาน้ําหนัก 
ขอมูล

พ้ืนฐาน  

ป 2561 

เปาหมาย 

2562 

เกณฑการใหคะแนน 
เกณฑการประเมินตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

3 รอยละของอาจารยท่ีไดรับการพัฒนา

ตามขีดสมรรถนะดานการจดัการเรียน

การสอน 

5.000 รอยละ 

69.57 

รอยละ 

100 

รอยละ

60 

รอยละ

70 

รอยละ

80 

รอยละ

90 

รอยละ

100 

รอยละของอาจารยที่ไดรับการพัฒนาตามขีด

สมรรถนะดานการจัดการเรียนการสอนทั้ง

ภายใน/ภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย  เชน  

การไปอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ดานรูปแบบการสอน  การพัฒนาการเรียน

การสอนหรือองคความรูอื่น ๆ ที่สามารถ

นํามาปรับใชในการจัดการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียนได  (เทียบกับรอยละของอาจารย

ประจําทั้งหมด) 

รองคณบดฝีายวิชาการ 

4 จํานวนอาจารยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการ

วิจัยหรือทุนสนับสนุนสําหรับการไป

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน

ตางประเทศ 

5.000 36 คน 40 คน 32 

คน 

34 

คน 

36 

คน 

38  

คน 

40  

คน 

จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย

จากหนวยงานภายในหรือภายนอก

มหาวิทยาลัย หรืออาจารยที่ไดรับทุนสําหรับ

การไปพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน

ตางประเทศทั้งแบบระยะส้ันหรือระยะยาว 

รองคณบด ี

ฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ 
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พันธกิจท่ี  1  ผลิตบัณฑิตครูใหมคีวามรู  ทักษะและความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  การยกระดับคณุภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูท่ีเนนสมรรถนะสูงท้ังดานความรูและคุณธรรม 

เปาประสงคท่ี  1  ผลิตบัณฑิตครท่ีูมีคุณภาพและมีขีดสมรรถนะสูงตามแนวทางศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

กลยุทธ  1.2  พัฒนากระบวนการผลิตครูใหไดครูดมีีคุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพ่ือเสริมสรางการพัฒนาประเทศท่ียัง่ยืน และยกระดับสมรรถนะของนักศึกษาครูใหสามารถแขงขันได 

ขอ ตัวชี้วัด 
คาน้ําหนัก

(20) 

ขอมูล

พ้ืนฐาน  

ป 2561 

เปาหมาย 

2562 

เกณฑการใหคะแนน 
เกณฑการประเมินตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

5 รอยละของนักศึกษาท่ีมผีลการสอบวัด

มาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 

5.000 รอยละ 

7.78 

รอยละ 

10 

รอยละ

2 

รอยละ

4 

รอยละ

6 

รอยละ

8 

รอยละ

10 

รอยละของนักศึกษาคณะครุศาสตรที่มีผล

การสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษตาม

เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดเทียบกับ

นักศึกษาคณะครุศาสตรที่เขารับการทดสอบ

วัดความรูภาษาอังกฤษทั้งหมด ประกอบดวย 

TOEIC, TOEFL PBT (Paper based), 

TOEFL IBT (Internet based), IELTS และ 

CU-TEP 

รองคณบดฝีายวิชาการ 

6 จํานวนนักศึกษาปสุดทายท่ีมีผลงานวิจัย

หรือนวัตกรรมท่ีเผยแพรตีพิมพใน

ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

5.000 รอยละ 

4.71 

30 คน 10 คน 15 คน 20 คน 25 คน 30 คน จํานวนนกัศึกษาชั้นปที ่5 ที่มีผลงานวจิยัหรือ

นวัตกรรมที่เผยแพรตีพิมพในระดับชาติหรือ

นานาชาติ โดยอาจจะเปนผลงานวิจยัหรือ

นวัตกรรมที่ทํารวมกบัอาจารย เผยแพรใน

ลักษณะของบทความสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ การนําเสนอโปสเตอร หรือ

อื่นๆที่เกี่ยวของ 

รองคณบด ี

ฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ 
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พันธกิจท่ี  1  ผลิตบัณฑิตครูใหมคีวามรู  ทักษะและความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  การยกระดับคณุภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูท่ีเนนสมรรถนะสูงท้ังดานความรูและคุณธรรม 

เปาประสงคท่ี  1  ผลิตบัณฑิตครท่ีูมีคุณภาพและมีขีดสมรรถนะสูงตามแนวทางศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

กลยุทธ  1.2  พัฒนากระบวนการผลิตครูใหไดครูดมีีคุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพ่ือเสริมสรางการพัฒนาประเทศท่ียัง่ยืน และยกระดับสมรรถนะของนักศึกษาครูใหสามารถแขงขันได 

ขอ ตัวชี้วัด คาน้ําหนัก 
ขอมูล

พ้ืนฐาน  

ป 2561 

เปาหมาย 

2562 

เกณฑการใหคะแนน 
เกณฑการประเมินตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

7 จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับการยกยองใน

ระดับชาตหิรือนานาชาติ  

(สาขาวิชาละ 1 คน) 

5.000 17 คน 20 คน 12  

คน 

14  

คน 

16  

คน 

18  

คน 

20  

คน 

จํานวนนกัศึกษาที่ไดรับการยกยองใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ  โดยกําหนดให  1  

สาขาวิชาตองมีอยางนอย  1  คน/ป  โดย

การไดรับการยกยองอาจจะเปนในลักษณะ

ของการยกยองดานทกัษะทางวิชาการ  

ทักษะทางวิชาชีพ  ความสามารถพิเศษ  

หรือดานคุณธรรมจริยธรรม/คุณงามความดี 

รองคณบดฝีายกิจการ

นักศึกษา 

8 รอยละของบัณฑิตท่ีสําเรจ็การศึกษา

และสอบผานเกณฑการบรรจุเขารบั

ราชการครรูอบท่ัวไป และโครงการ

พิเศษ 

5.000 รอยละ

15.03 

รอยละ 

40 

รอยละ

20 

รอยละ

25 

รอยละ

30 

รอยละ

35 

รอยละ

40 

รอยละของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและ

สอบผานเกณฑการบรรจุเขารับราชการครู  

และโครงการพิเศษ  โดยเทียบกับจาํนวน

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปที่ทําการ

ประเมิน 

รองคณบดฝีายประกัน

คุณภาพการศึกษา 
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พันธกิจท่ี  2  พัฒนางานวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  สรางงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีมุงเนนการพัฒนาวิชาชีพครู 

เปาประสงคท่ี  2  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณคาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินดวยศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

กลยุทธ  2.1  ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรคนวัตกรรม 

ขอ ตัวชี้วัด 
คาน้ําหนัก

(10) 

ขอมูล

พ้ืนฐาน  

ป 2561 

เปาหมาย 

2562 

เกณฑการใหคะแนน 
เกณฑการประเมินตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

9 จํานวนผลงานวิจัยท่ีสงเสริมแนวคดิตาม

ศาสตรพระราชา และนําไปใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา

ทองถ่ิน   

5.000 5 

เรื่อง 

5 

เรื่อง 

1 

เรื่อง 

2 

เรื่อง 

3 

เรื่อง 

4 

เรื่อง 

5 

เรื่อง 

จํานวนผลงานวจิัยที่สงเสริมแนวคิดตาม

ศาสตรพระราชา และนําไปใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาทองถิ่น 

โดยอาจมีลักษณะของการทําวิจยัเปนทีมโดย

บูรณาการกับหลายสาขาวิชา หรือการทาํ

ผลงานวิจัยแบบเด่ียวโดยรวมกับหนวยงาน

ภายนอก อยางนอย 1 โครงการวิจยั 

รองคณบด ี

ฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ 

 

 

10 รอยละของอาจารยประจําท่ีมผีลงาน

วิชาการ/งานวิจัยตีพิมพในระดับชาติ

หรือนานาชาต ิ

5.000 รอยละ

70.13 

รอยละ 

70 

รอยละ

30 

รอยละ

40 

รอยละ

50 

รอยละ

60 

รอยละ

70 

รอยละของอาจารยที่มีผลงานวิชาการ/

งานวิจัยตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

โดยพิจารณาจากเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของ สกอ. 

รองคณบด ี

ฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ 
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พันธกิจท่ี  3  วิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3  เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ 

เปาประสงคท่ี  3  ใหบริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครดูวยหลักสูตรระยะสั้นท่ีหลากหลาย 

กลยุทธ  3.1  พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและโครงการกิจกรรมบริการวิชาการท่ีหลากหลายและมุงเนนขีดสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา (Non - degree) 

ขอ ตัวชี้วัด 
คาน้ําหนัก

(10) 

ขอมูล

พ้ืนฐาน  

ป 2561 

เปาหมาย 

2562 

เกณฑการใหคะแนน 
เกณฑการประเมินตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

11 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/หลักสตูร

บริการวิชาการท่ีทํารวมกับ

สถานศึกษาหรือชุมชน/ทองถ่ิน 

5.000 - 10 

โครงการ/

กิจกรรม/

หลักสูตร 

2 

โครงการ/

กิจกรรม/

หลักสูตร 

4 

โครงการ/

กิจกรรม/

หลักสูตร 

6 

โครงการ/

กิจกรรม/

หลักสูตร 

8 

โครงการ/

กิจกรรม/

หลักสูตร 

10 

โครงการ/

กิจกรรม/

หลักสูตร 

จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ทาํ

รวมกับสถานศึกษาหรือชุมชน/ทองถิ่น 

โดยอาจเปนโครงการที่มีการทาํความ

รวมมือกับหนวยงานภายนอก หรือเปน

โครงการบริการวิชาการแบบใหเปลา 

รองคณบด ี

ฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ 

12 จํานวนโครงการบริการวิชาท่ีมี

เปาหมายเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

5.000 - 1 โครงการ -  - - 1 

โครงการ 

จํานวนโครงการบริการวิชาที่มีเปาหมาย

เพื่อการพัฒนาวิชาชพีครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โดยอยางนอย 1 โครงการ

ตองเปนโครงการที่สามารถสรางรายไดแก

คณะ 

รองคณบด ี

ฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ 
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พันธกิจท่ี  4  พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4  พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการและศลิปวัฒนธรรม 

เปาประสงคท่ี  4.1  พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมท้ังในและตางประเทศ 

กลยุทธ  4.1  พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสรางเครือขายความรวมมอืระหวางหนวยงานผูผลติ  ผูใชและองคกรวิชาชีพอ่ืนๆท้ังในและตางประเทศ 

ขอ ตัวชี้วัด 
คาน้ําหนัก

(15) 

ขอมูล

พ้ืนฐาน  

ป 2561 

เปาหมาย 

2562 

เกณฑการใหคะแนน 
เกณฑการประเมินตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

13 จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม

แลกเปลีย่นนักศึกษาดาน

ศิลปวัฒนธรรมหรือพัฒนาทักษะกับ

ตางประเทศ 

5.000 32 

คน 

35 

คน 

15 

คน 

20 

คน 

25 

คน 

30 

คน 

35 

คน 

จํานวนนกัศึกษาที่เขารวมกจิกรรม

แลกเปล่ียนนักศึกษาหรือพัฒนาทักษะกบั

ตางประเทศ อาจเปนกจิกรรมที่จัดขึ้นโดย

มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานภายนอก 

รองคณบดฝีายกิจการ

นักศึกษา 

14 จํานวนรายวิชาท่ีมีการบูรณาการกับ

การวิจัย /การบริการวิชาการ/การทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5.000 19 

รายวิชา 

20 

รายวิชา 

12  

วิชา 

14  

วิชา 

16  

วิชา 

18  

วิชา 

20  

วิชา 

จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกบัการ

วิจัย/การบริการวิชาการ/การทํานุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรม อยางนอย 1 รายวิชา/1 

หลักสูตร โดยบูรณาการดานใดดานหนึ่ง 

และตองมีการระบกุิจกรรมการเรียนการ

สอนใน มคอ.3 อยางชัดเจน 

รองคณบดฝีายวิชาการ 

15 จํานวนโครงการกับเครือขายสถาบันท่ี

ผลิตพัฒนาครู และผูใชครู ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ ท่ีบรรลตุาม

วัตถุประสงคและเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

5.000 2 

โครงการ 

2 

โครงการ 

- - - 1 

โครงการ 

2 

โครงการ 

จํานวนโครงการกบัเครือขายสถาบันที่ผลิต

พัฒนาครู และผูใชครู ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ โดยโครงการดังกลาวจะตอง

ปรากฏผลการดําเนินงานที่ชัดเจน เปน

รูปธรรมและบรรลุวัตถุประสงคของการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

รองคณบด ี

ฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ 
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พันธกิจท่ี  5  บริหารจัดการองคกรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5  เสริมสรางธรรมาภิบาลและพัฒนาองคกรสูความเปนสากล 

เปาประสงคท่ี  5  บริหารจัดการท่ีทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาลดวยมาตรฐานระดับสากล 

กลยุทธ  5.1  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ 

ขอ ตัวชี้วัด 
คาน้ําหนัก

(15) 

ขอมูล

พ้ืนฐาน  

ป 2561 

เปาหมาย 

2562 

เกณฑการใหคะแนน 
เกณฑการประเมินตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

16 ผลการประเมินการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของผูบริหารระดับคณะ 

5.000 คาเฉลี่ย

4.70 

คาเฉลี่ย

4.51 

คาเฉล่ีย

2.51 

คาเฉล่ีย

3.00 

คาเฉล่ีย

3.51 

คาเฉล่ีย

4.00 

คาเฉล่ีย

4.51 

ผลการประเมินการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลผูบริหารระดับคณะ โดยตอง

เปนไปตามหลักเกณฑการประเมินของ

มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

รองคณบดฝีายบริหาร 

วางแผน และพัฒนา 

17 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอ

ระบบการบริหารจัดการของคณะ 

ครุศาสตร 

5.000 - คาเฉลี่ย 

3.51  

 

- - คาเฉล่ีย 

2.51 

คาเฉล่ีย 

3.00 

คาเฉล่ีย

3.51  

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร

ทุกระดับภายในคณะครุศาสตร ที่มีตอระบบ

การบริหารจัดการของคณะ 

รองคณบดฝีายบริหาร 

วางแผน และพัฒนา 

18 ผลการประเมินคณุภาพการใหบรกิาร

ของบุคลากรสายสนับสนุน 

5.000 - คาเฉลี่ย 

3.51  

- - คาเฉล่ีย 

2.51 

คาเฉล่ีย 

3.00 

คาเฉล่ีย

3.51  

ผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการ

ของบุคลากรสายสนับสนุน ซ่ึงอาจเปน

ผูรับบริการภายใน หรือภายนอก โดยผล

การประเมินภาพรวมตองไมนอยกวา 3.51 

รองคณบดฝีายบริหาร 

วางแผน และพัฒนา 
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พันธกิจท่ี  5  บริหารจัดการองคกรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5  เสริมสรางธรรมาภิบาลและพัฒนาองคกรสูความเปนสากล 

เปาประสงคท่ี  5  บริหารจัดการท่ีทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาลดวยมาตรฐานระดับสากล 

กลยุทธ  5.2  การยกระดับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัคณะและหลักสตูร 

ขอ ตัวชี้วัด 
คาน้ําหนัก

(10) 

ขอมูล

พ้ืนฐาน  

ป 2561 

เปาหมาย 

2562 

เกณฑการใหคะแนน 
เกณฑการประเมินตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

19 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับคณะ 

5.000 4.47 

คะแนน 

4.50

คะแนน 

- 3.00

คะแนน 

3.50

คะแนน 

4.00

คะแนน 

4.50

คะแนน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับคณะ ที่เปนไปตามเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  

ของ สกอ. 

รองคณบดฝีายประกัน

คุณภาพการศึกษา 

20 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร 

5.000 คาเฉลี่ย

3.38 

คาเฉลี่ย

3.51 

- - คาเฉล่ีย

2.51 

คาเฉล่ีย

3.00 

คาเฉล่ีย

3.51 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร ที่ดําเนินการตามเกณฑการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร ของ สกอ. โดยดูจากผลการ

ดําเนินงานในภาพรวมของหลักสูตรที่คณะฯ 

รับผิดชอบ ตามเกณฑการประกันคุณภาพฯ 

ระดับคณะในองคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ 1.1 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

รองคณบดฝีายประกัน

คุณภาพการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด 
คาน้ําหนัก 

(100) 

ขอมูลพ้ืนฐาน  

ป 2561 

คา

เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

1.  การยกระดับ

คุณภาพและ

มาตรฐานการผลิต

บัณฑิตครูท่ีเนน

สมรรถนะสูงท้ังดาน

ความรูและคณุธรรม 

1.1  ยกระดับสมรรถนะ

อาจารยสูความเปนมืออาชีพ  

(Smart Teacher) และเปน

ผูนําทางวิชาการดานการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา 

1. รอยละของอาจารยประจําท่ีมีผล

การสอบวัดมาตรฐาน

ภาษาตางประเทศตามเกณฑท่ี

หนวยงานกําหนด 

5.000 รอยละ 

11.43 

รอยละ 

15 

รอยละ 

11 

รอยละ 

12 

รอยละ 

13 

รอยละ 

14 

รอยละ 

15 

2. รอยละของอาจารยประจําท่ีมีการ 

บูรณาการภาษาอังกฤษกับการจดัการ

เรียนการสอน (ยกเวนโปรแกรมวิชา

ภาษาอังกฤษ) 

5.000 รอยละ 

17.39 

รอยละ 

20 

รอยละ 

12 

รอยละ 

14 

รอยละ 

16 

รอยละ 

18 

รอยละ 

20 

3. รอยละของอาจารยท่ีไดรับการ

พัฒนาตามขีดสมรรถนะดานการ

จัดการเรียนการสอน 

5.000 รอยละ 

69.57 

รอยละ 

100 

รอยละ 

60 

รอยละ 

70 

รอยละ 

80 

รอยละ 

90 

รอยละ

100 

4. ไปพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน

ตางประเทศ 

5.000 36 คน 40 คน 32 

คน 

34 

คน 

36 

คน 

38  

คน 

40  

คน 

 

 

 

 

 

แผนปฏบัิติราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด 
คาน้ําหนัก 

(100) 

ขอมูลพ้ืนฐาน  

ป 2561 

คา

เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

1.  การยกระดับ

คุณภาพและ

มาตรฐานการผลิต

บัณฑิตครูท่ีเนน

สมรรถนะสูงท้ังดาน

ความรูและคณุธรรม 

1.2  พัฒนากระบวนการผลติ

ครูใหไดครูดมีีคณุภาพสูง 

(High Performance 

Teacher) เพ่ือเสริมสรางการ

พัฒนาประเทศท่ียั่งยืน และ

ยกระดับสมรรถนะของ

นักศึกษาครูใหสามารถแขงขัน

ได 

5. รอยละของนักศึกษาท่ีมีผลการ

สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษตาม

เกณฑท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

5.000 รอยละ 

7.78 

รอยละ 

10 

รอยละ 

2 

รอยละ 

4 

รอยละ 

6 

รอยละ 

8 

รอยละ 

10 

6. จํานวนนักศึกษาปสุดทายท่ีมี

ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีเผยแพร

ตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

5.000 รอยละ 

4.71 

30 คน 10 คน 15 คน 20 คน 25 คน 30 คน 

7. จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับการยกยอง

ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

(สาขาวิชาละ 1 คน) 

5.000 17 คน 20 คน 12  

คน 

14  

คน 

16  

คน 

18  

คน 

20  

คน 

8. รอยละของบัณฑติท่ีสําเร็จ

การศึกษาและสอบผานเกณฑการ

บรรจุเขารับราชการครรูอบท่ัวไป 

และโครงการพิเศษ 

5.000 รอยละ

15.03 

รอยละ 

40 

รอยละ 

20 

รอยละ 

25 

รอยละ 

30 

รอยละ 

35 

รอยละ 

40 

2. สรางงานวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมท่ี

มุงเนนการพัฒนา

วิชาชีพครู 

2.1  ยกระดับคุณภาพงานวิจัย

และงานสรางสรรคนวัตกรรม 

9. จํานวนผลงานวิจัยท่ีสงเสริม

แนวคิดตามศาสตรพระราชา และ

นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการ

สอนและพัฒนาทองถ่ิน   

5.000 5 

เรื่อง 

5 

เรื่อง 

1 

เรื่อง 

2 

เรื่อง 

3 

เรื่อง 

4 

เรื่อง 

5 

เรื่อง 

10. รอยละของอาจารยประจําท่ีมี

ผลงานวิชาการ/งานวิจัยตีพิมพใน

ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

5.000 รอยละ

70.13 

รอยละ 

70 

รอยละ 

30 

รอยละ 

40 

รอยละ 

50 

รอยละ 

60 

รอยละ 

70 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด 
คาน้ําหนัก 

(100) 

ขอมูลพ้ืนฐาน  

ป 2561 

คา

เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพ

การใหบริการ

วิชาการ 

3.1  พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

ท่ีหลากหลายและมุงเนนขีด

สมรรถนะของบุคลากรทาง

การศึกษา (Non - degree) 

11. จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ี

ทํารวมกับสถานศึกษาหรือชุมชน/

ทองถ่ิน 

5.000 - 10  
โครงการ/

กิจกรรม/

หลักสูตร 

2 

โครงการ/

กิจกรรม/

หลักสูตร 

4 

โครงการ/

กิจกรรม/

หลักสูตร 

6 

โครงการ/

กิจกรรม/

หลักสูตร 

8 

โครงการ/

กิจกรรม/

หลักสูตร 

10 

โครงการ/

กิจกรรม/

หลักสูตร 

12. จํานวนโครงการบริการวิชาท่ีมี

เปาหมายเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

5.000 - 1  

โครงการ 

-  - - 1 

โครงการ 

4. พัฒนาเครือขาย

ความรวมมือทาง

วิชาการและ

ศิลปวัฒนธรรม 

4.1  พัฒนาระบบและกลไก

เพ่ือสรางเครือขายความ

รวมมือระหวางหนวยงาน

ผูผลิต  ผูใชและองคกรวิชาชีพ

อ่ืนๆท้ังในและตางประเทศ 

13. จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาดาน

ศิลปวัฒนธรรมหรือพัฒนาทักษะกับ

ตางประเทศ 

5.000 32 

คน 

35 

คน 

15 

คน 

20 

คน 

25 

คน 

30 

คน 

35 

คน 

14. จํานวนรายวิชาท่ีมีการบูรณาการ

กับการวิจัย /การบริการวิชาการ/การ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5.000 19  

รายวิชา 

20  

รายวิชา 

12  

วิชา 

14  

วิชา 

16  

วิชา 

18  

วิชา 

20  

วิชา 

15. จํานวนโครงการกับเครือขาย

สถาบันท่ีผลิตพัฒนาครู และผูใชครู 

ท้ังในประเทศและตางประเทศ ท่ี

บรรลตุามวัตถุประสงคและเปาหมาย

ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

5.000 2 

โครงการ 

2 

โครงการ 

- - - 1 

โครงการ 

2 

โครงการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด 
คาน้ําหนัก 

(100) 

ขอมูลพ้ืนฐาน  

ป 2561 

คา

เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

5. เสริมสราง 

ธรรมาภิบาลและ

พัฒนาองคกรสูความ

เปนสากล 

5.1  พัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ทุกระดับ 

16. ผลการประเมินการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบรหิาร

ระดับคณะ 

5.000 คาเฉลี่ย

4.70 

คาเฉลี่ย

4.51 

คาเฉล่ีย

2.51 

คาเฉล่ีย

3.00 

คาเฉล่ีย

3.51 

คาเฉล่ีย

4.00 

คาเฉล่ีย

4.51 

17. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร

ท่ีมีตอระบบการบรหิารจดัการของ

คณะ 

ครุศาสตร 

5.000 - คาเฉลี่ย 

3.51  

 

- - คาเฉล่ีย 

2.51 

คาเฉล่ีย 

3.00 

คาเฉล่ีย

3.51  

 

18. ผลการประเมินคุณภาพการ

ใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุน 

5.000 - คาเฉลี่ย 

3.51  

- - คาเฉล่ีย 

2.51 

คาเฉล่ีย 

3.00 

คาเฉล่ีย

3.51  

5.2  การยกระดับการประเมิน

คุณภาพการศึกษาระดับคณะ

และหลักสตูร 

19. ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดบัคณะ 

5.000 4.47 

คะแนน 

4.50 

คะแนน 

- 3.00

คะแนน 

3.50

คะแนน 

4.00

คะแนน 

4.50

คะแนน 

20. ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

5.000 คาเฉลี่ย

3.38 

คาเฉลี่ย

3.51 

- - คาเฉล่ีย

2.51 

คาเฉล่ีย

3.00 

คาเฉล่ีย

3.51 
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แผนงานโครงการ 
ความสอดคลองตาม

ตัวชี้วดัของ 

แผนปฏิบตัิราชการ 

ประเภทของงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

แผนดิน บํารุงการศึกษา อ่ืนๆ 

1. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะครุศาสตร  KPI.13 - 25,000 - รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษา 

2. อนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมไทย โปรแกรมวิชาภาษาไทย KPI.13 - 20,000 - โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

3. สงเสรมิการจดัการศึกษาสําหรบับุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ KPI.11,12 80,000 - - ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 

4. การสงเสรมิคณุภาพโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน KPI.11,12 80,000 - - อาจารยยุทธนา พันธม ี

5. สืบสานประเพณีลอยกระทง KPI.13 10,000 - - รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษา 

6. การจัดทําวารสารครุศาสตร KPI.10 80,000 - - รองคณบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ 

7. บูรณาการการจดัการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร

ท่ัวไป 

KPI.14 50,000  - โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

8. การบูรณาการการจัดการเรยีนการสอนภาษาไทยดวยกิจกรรม 

Active Learning 

KPI.14 50,000 - - โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

9. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูพีชคณิตกับการวิจยัสูการบริการ

วิชาการ 

KPI.14 50,000 - - โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร 

10. การบูรณาการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสูการบริการ

วิชาการและการวิจัย 

KPI.14 50,000 - - โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 

11. อบรมการใชเทคโนโลยีมลัติมเีดียแกโรงเรียนในชุมชนโดย

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 

KPI.14 50,000 - - โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 

12. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาภาษาจีนสูการ

บริการวิชาการ 

KPI.14 50,000 - - โปรแกรมวิชาภาษาจีน 

13. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา KPI.14 50,000 - - โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 

แผนงานโครงการกจิกรรม  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562   
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แผนงานโครงการ 
ความสอดคลองตาม

ตัวชี้วดัของ 

แผนปฏิบตัิราชการ 

ประเภทของงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

แผนดิน บํารุงการศึกษา อ่ืนๆ 

14. การบูรณาการการเรียนรูวิถีชุมชนบนโลกออนไลนกับมัคคเุทศก

นอยหัวใจไอที 

KPI.14 50,000 - - โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 

15. การบูรณาการการเรียนการสอนพลศึกษาสูการบริการวิชาการ KPI.14 50,000 - - โปรแกรมวิชาพลศึกษา 

16. การบูรณาการการจดัการเรียนการสอนปฐมวัยสูการบริการ

วิชาการแกชุมชน 

KPI.14 50,000 - - โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 

17. สงเสริมศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร  KPI.1,2,3,4 - 318,500 - รองคณบดฝีายบริหารฯ 

18. พัฒนานักศึกษาครู : เรียนรูกับครูพ่ีเลีย้ง KPI.8 - 50,000 - รองคณบดฝีายวิชาการ 

19. พัฒนางานวิจัยคณะครุศาสตร KPI.6,9 - 238,000 - รองคณบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ 

20. เตรียมความพรอมเพ่ือการสอบบรรจุเขารับราชการคร ู KPI.8 - 42,400 - รองคณบดฝีายประกันคณุภาพ 

21. การพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนปฐมวัยสูการ

ตีพิมพเผยแพร   

KPI.9,10 - 25,000 - โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 

22. สนับสนุนทุนการวิจัยสําหรับอาจารยสาขาวิชาคณติศาสตร KPI.9,10 - 25,000 - โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร 

23. สงเสริมศักยภาพของบุคลากรดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอน โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 

KPI.9,10 - 15,000 - โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 

24. สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร   KPI.9,10 - 20,000 - โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

25. การพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนพลศึกษา KPI.9,10 - 10,000 - โปรแกรมวิชาพลศึกษา 

26. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา KPI.9,10 - 5,000 - โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 

27. สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาจีน 

KPI.9,10 - 25,000 - โปรแกรมวิชาภาษาจีน 

28. สนับสนุนงานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอร 

KPI.9,10 - 25,000 - โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 
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แผนงานโครงการ 
ความสอดคลองตาม

ตัวชี้วดัของ 

แผนปฏิบตัิราชการ 

ประเภทของงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

แผนดิน บํารุงการศึกษา อ่ืนๆ 

29. สงเสริมศักยภาพดานการวิจัยของบุคลากรโปรแกรมวิชา

ภาษาไทย 

KPI.9,10 - 25,000 - โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

30. การพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนประถมศึกษา KPI.9,10 - 10,000 - โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 

31. เตรียมสอบแขงขันเพ่ือบรรจเุปนขาราชการครูและเสริมทักษะ

วิชาชีพของนักศึกษาสาขาภาษาไทย 

KPI.8 - 15,000 - โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

32. บริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลราชภฏักําแพงเพชร KPI.17,18 - 853,600 - โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร 

33. พัฒนาความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 สําหรับ

นักศึกษา 

KPI.5 - 3,000,000 - รองคณบดฝีายวิชาการ 

34. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรยีนการสอนของครูใน

สถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใชกระบวนการ PLC 

KPI.11,12,15 - 1,500,000 - คณบด ี

35. สนับสนุนคาใชจายในการจดัการศึกษาโรงเรียนอนุบาลราชภฎั

กําแพงเพชร 

KPI.17,18 - 713,200 - โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร 

36. การสงเสรมิการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา  KPI.15 - 150,000 - อาจารยศภุวัฒน วิสิฐศิริกุล 

37. การสงเสรมิและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ

กับการทํางาน SIL : School Integrated Learning 

KPI.14 - 50,000 - รองคณบดฝีายวิชาการ 

38. ความรวมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับนานาชาต ิ KPI.4,13 - 100,000 - รองคณบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ 

39. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร  KPI.7 - 205,000 - รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษา 

40. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและใหบริการแกศิษยเกาคณะ 

ครุศาสตร 

KPI. - 30,000 - รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษา 

41. พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน KPI.19,20 - 67,600 - รองคณบดฝีายประกันคณุภาพ 

42. เสริมสรางคณุลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย KPI.6,7,8,13 - 52,580 - โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 

43. พัฒนาคุณลักษณะบัณฑติสาขาวิชาคณิตศาสตร KPI.6,7,8,13 - 36,200 - โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร 



24 

 

แผนงานโครงการ 
ความสอดคลองตาม

ตัวชี้วดัของ 

แผนปฏิบตัิราชการ 

ประเภทของงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

แผนดิน บํารุงการศึกษา อ่ืนๆ 

44. พัฒนาความสามารถนักศึกษาครูภาษาอังกฤษ KPI.6,7,8,13 - 36,900 - โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 

45. วันคริสตมาสและวันปใหม KPI.6,7,8,13 - 12,240 - โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 

46. ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ KPI.6,7,8,13 - 30,000 - โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 

47. พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป KPI.6,7,8,13 - 105,280 - โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

48. สงเสริมประสบการณวิชาชีพพลศึกษา KPI.6,7,8,13 - 75,720 - โปรแกรมวิชาพลศึกษา 

49. สงเสริมคณุลักษณะบัณฑติโปรแกรมวิชาพลศึกษา KPI.6,7,8,13 - 12,200 - โปรแกรมวิชาพลศึกษา 

50. พัฒนาทักษะและคุณลักษณะความเปนครสูังคมศึกษา KPI.6,7,8,13 - 60,000 - โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 

51. ศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสรางความเปนครู เรียนรูนอกสถานท่ี KPI.6,7,8,13 - 32,020 - โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 

52. เสริมสรางคณุลักษณะบัณฑิตของนักศึกษาโปรแกรมวิชา

ภาษาจีน 

KPI.6,7,8,13 - 43,580 - โปรแกรมวิชาภาษาจีน 

53. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร KPI.6,7,8,13 - 56,000 - โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 

54. สัมมนาการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 โปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอร 

KPI.6,7,8,13 - 10,000 - โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 

55. ศึกษาดูงานการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร KPI.6,7,8,13 - 26,800 - โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 

56. คายคอมพิวเตอร KPI.6,7,8,13 - 10,000 - โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 

57. สงเสริมคณุลักษณะบัณฑติโปรแกรมวิชาภาษาไทย KPI.6,7,8,13 - 10,900 - โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

58. เตรียมความพรอมนักศึกษาใหมโปรแกรมวิชาภาษาไทย ป

การศึกษา 2562 

KPI.6,7,8,13 - 10,000 - โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

59. คายภาษาไทย KPI.6,7,8,13 - 10,000 - โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

60. การพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรูสําหรับครู

ประถมศึกษา 

KPI.6,7,8,13 - 83,960 - โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
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แผนงานโครงการ 
ความสอดคลองตาม

ตัวชี้วดัของ 

แผนปฏิบตัิราชการ 

ประเภทของงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

แผนดิน บํารุงการศึกษา อ่ืนๆ 

61. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสรมิสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 

KPI.6,7,8,13 100,000 - - รองคณบดฝีายประกันคณุภาพ 

62. บริหารจัดการสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร KPI.16,17,18 - 170,000 - รองคณบดฝีายบริหารฯ 

63. พัฒนาคุณภาพการใหบริการ KPI.16,17,18 - 50,000 - รองคณบดฝีายบริหารฯ 

64. การพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัตริาชการประจําป 

คณะครุศาสตร 

KPI.16 - 30,000 - รองคณบดฝีายบริหารฯ 

65. นิทรรศการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร KPI.11 - 50,000 - รองคณบดฝีายวิชาการ 

รวม 6,413,200 3,014,480 - 
9,427,680 บาท 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
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ภาคผนวก 
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ปจจัยภายใน 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดออน  (Weakness) 

บุคลากร  (MAN) 

   -  อาจารยสวนใหญอยูในวัยหนุม – สาว  จึงมีความสามารถในการเรียนรูและใช

เทคโนโลยีไดดี 

งบประมาณ  (MONEY) 

   -  มีงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรในปริมาณท่ีเพียงพอตอการดําเนินงานและมี

รายไดจากโครงการพิเศษ 

วัสดุ-ครุภัณฑ  (MATERIAL) 

   -  วัสดุ  ครุภัณฑและอาคารสถานท่ีมีความพรอมสูงในการสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอน  การบริการนักศึกษาและบริการวิชาการ 

บริหารจัดการ  (MANAGEMENT) 

   -  มีหลักสูตรท่ีตอบสนองความตองการท้ังในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  

ปริญญาเอก  และประกาศนียบัตรบัณฑิต 

1.  คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑ 

2.  ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของอาจารยในระดับดี  มีนอย 

3.  ทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกยังมีนอย 

4.  ผลการสอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษายังอยูในเกณฑต่ํา 

5.  รอยละของการสอบบรรจุเขารับราชการไดของบัณฑิตมีจํานวนนอย 

6.  ไมมีหลักสูตรหรือรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ  (ยกเวน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 

7.  ไมปรากฏผลงานนวัตกรรมท่ีเดนชัด 

 

 

 

 

การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม   

SWOT  Analysis 
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ปจจัยภายนอก 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threats) 

CPEST  

C  :  นักเรียนยังตองการศึกษาตอในสาขาวิชาชีพครูจํานวนมาก 

P  :  รัฐบาลมีนโยบายผลิตครูตามโครงการครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  ทําใหนักเรียน

และผูปกครองมีเปาหมายท่ีจะศึกษาตอในวิชาชีพครู 

E  :  คาใชจายในการศึกษายังอยูในระดับต่ํา 

S  :  อาชีพรับราชการครู  ยังเปนอาชีพท่ีนาสนใจ  มีเกียรติในสังคม  และมีความ

เชื่อวาเปนอาชีพท่ีม่ันคงท่ีสุด 

T  :  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีสงเสริมการเรียนรูตลอดเวลาโดยผาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอรเน็ต 

CPEST 

C  :  อัตราการเกิดลดลง  สงผลใหจํานวนผูเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาลดลง 

P  :  จํานวนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนในสาขาวิชาชีพครูมีจํานวนมาก  ทําให

นักเรียนท่ีเกงมีโอกาสเลือกเรียนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีชอบ 

E  :  รายไดของผูปกครองจากภาคเกษตรลดลง  

S  :  คานิยมในการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยใหญและมีชื่อเสียง 

T  :   การใชเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและบันเทิง  มิไดมุงเพ่ือเรียนรูและสราง

ปญญา 
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เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับตางๆของหนวยงาน  ดังน้ัน  ทุกหนวยงานจึงตองมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  โดยหนวยงานตองบันทึก

ผลการดําเนินงานตามแบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงาน และแนบเอกสารหลักฐานใหครบถวน  การรายงานผลความกาวหนาตามตัวช้ีวัดในแผนฯ น้ัน  ผูรับผดิชอบตัวช้ีวัดตองรายงาน

หลังจากสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนน้ันๆ  โดยหัวหนาหนวยงานจะมีการกํากับติดตาม  ใหผูรบัผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ  3  เดือน  ตามปงบประมาณน้ันๆ  และใหจัดทํารายงานท่ี

เปนรูปเลมตามแบบฟอรมการรายงานผลรอบ  12  เดือน  เพ่ือใหผูรบัผิดชอบหลักของหนวยงานน้ันๆ  ทําหนาท่ีประมวลผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน  และรายงานผลตอคณบดี  

และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะตอไป 

 

ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ  หรือทําหนาท่ีกํากับดูแลตัวช้ีวัด  จัดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  แผนงานโครงการประจําป  และรายงานการใชจาย

งบประมาณตามแผนงานโครงการ ดังน้ี 

  1.  การจัดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  

คร้ังท่ี ระยะ รอบระยะเวลาการรายงาน ระยะเวลาการจัดสงรายงาน 

1 3  เดือน   1  ตุลาคม 2561 – 31  ธันวาคม 2561 ภายในวันท่ี  7  มกราคม 2562 

2 6  เดือน   1  ตุลาคม 2561 – 31  มีนาคม 2562 ภายในวันท่ี  7  เมษายน 2562 

3 9  เดือน   1  ตุลาคม 2561 – 30  มิถุนายน 2562 ภายในวันท่ี  7  กรกฎาคม 2562 

4 12  เดือน   1  ตุลาคม 2561 – 30  กันยายน 2562 ภายในวันท่ี  7  ตุลาคม 2562 

  หมายเหตุ   จัดสงขอมูลตามแบบฟอรมการรายงานผลการปฏิบัตริาชการประจําป  มายัง  นางสาวภทัวรรณ  ไชยภักดิ์  (นักวิเคราะหนโยบายและแผน)                        

ดําเนินการรวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติราชการผานระบบ  E-SPR   

 

 

 

 

การกาํกับติดตามและประเมนิผลการปฏบัิติราชการตามแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
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  2.  การรายงานการใชจายงบประมาณและผลการดําเนินงาน 

คร้ังท่ี ระยะ รอบระยะเวลาการรายงาน ระยะเวลาการจัดสงรายงาน 

1 3  เดือน   1  ตุลาคม 2561 – 31  ธันวาคม 2561 ภายในวันท่ี  10  มกราคม 2562 

2 6  เดือน   1  ตุลาคม 2561 – 31  มีนาคม 2562 ภายในวันท่ี  10  เมษายน 2562 

3 9  เดือน   1  ตุลาคม 2561 – 30  มิถุนายน 2562 ภายในวันท่ี  10  กรกฎาคม 2562 

4 12  เดือน   1  ตุลาคม 2561 – 30  กันยายน 2562 ภายในวันท่ี  10  ตุลาคม 2562 

หมายเหตุ   จัดสงขอมูลตามแบบฟอรมการตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ  มายัง  นางมาริตา  จติชู  (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป)                          

เพ่ือดําเนินการรวบรวมและรายงานผลใชจายงบประมาณใหแกมหาวิทยาลัย  
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