
 

 

แผนปฏบิัติราชการประจ าปี   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 

วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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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. 2564  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ยุทธศาสตร์ชาติ  และนโยบายรัฐบาล  ตลอดจนเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานให้สามารถชี้น าและเป็นกลไกก ากับ
ติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ  
 ในการนี้  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพ่ือเป็น
เป้าหมายและทิศทางในการด าเนินงานของคณะฯ อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  คณะครุศาสตร์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนฯ 
ฉบับนี้  จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานและการพัฒนาคณะ  และเป็นแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ  ใช้เป็น
เคร่ืองมือส าหรับแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติต่อไปสู่ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อันจะส่งผลให้คณะประสบความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวังไว้ 
 
 
 
 

        รองศาสตราจารย์  ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ 
                 คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 

คณะครุศำสตร ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 ปรัชญา 
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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 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1.  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูที่เน้นสมรรถนะสูงทั้งด้านความรู้และคุณธรรม 
  2.  สร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพครู 
  3.  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ 

4.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
5.  เสริมสร้างธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล 
 
 เป้าประสงค์ 
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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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 ้

กลยุทธ์ที่ 2.1  
ยกระดบัคุณภาพ
งานวิจยัและงาน

สร้างสรรค์นวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 3.1  
พัฒนาหลกัสูตรระยะ
ส้ันและโครงการ
กิจกรรมบรกิาร

วิชาการที่หลากหลาย
และมุ่งเน้นขีด
สมรรถนะของ
บุคลากรทาง

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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ควำมเชื่อมโยงของพันธกิจ  ประเดน็ยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์และกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

พันธกิจที่  1   
ผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้  ทักษะ
และความสามารถด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิตครูที่เน้นสมรรถนะ
สูงทั้งด้านความรู้และคุณธรรม 

เป้าประสงค์ที่  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 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
สร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่
มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพครู 

เป้าประสงค์ที่  2  พัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมที่มีคุณค่าเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา  
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

กลยุทธ์ที่  2.1   
ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์นวัตกรรม 

พันธกิจที่  3   
ให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ
วิชาการ 

เป้าประสงค์ที่  3 
ให้บริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ
ครูด้วยหลักสูตรระยะสั้นที่
หลากหลาย 

กลยุทธ์ที่  3.1   
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและโครงการกิจกรรมบริการ
วิชาการท่ีหลากหลายและมุ่งเน้นขีดสมรรถนะของ
บุคลากรทางการศึกษา (Non - degree) 
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

พันธกิจที่  4   
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ที่  4 
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
และต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่  4.1   
พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานผู้ผลิต  ผู้ใชแ้ละองค์กรวิชาชีพอ่ืนๆทั้ง
ในและต่างประเทศ 

พันธกิจที่  5   
บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทันสมัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นสากล 

เป้าประสงค์ที่  5   
บริหารจัดการที่ทันสมัยและยึดหลัก
ธรรมาภิบาลด้วยมาตรฐาน 
ระดับสากล 

กลยุทธ์ที่  5.1   
พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่  5.2   
การยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับคณะและหลักสูตร 
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พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถดา้นวิชาการและวิชาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูที่เน้นสมรรถนะสูงท้ังด้านความรู้และคุณธรรม 
เป้าประสงค์ที ่1 ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพและมขีีดสมรรถนะสงูตามแนวทางศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
กลยุทธ์ 1.1 ยกระดับสมรรถนะอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ (Smart Teacher) และเป็นผูน้ าทางวิชาการด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรการ 1. ก าหนดให้อาจารย์ตอ้งผ่านการสอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษ อย่างน้อยร้อยละ 40 ของอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด (อาจารย์ที่ยังไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการต้องเข้ารับการสอบทุกคน ส่วนอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ สนับสนุนเงินรางวัลส าหรับผู้ที่สอบผา่น) 
             2. ก าหนดให้อาจารย์สอนเป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 รายวิชา/1 หลักสูตร (ร้อยละ 50 ของเวลาเรียนต่อภาคเรียน และต้องปรากฏรายละเอียดกจิกรรมการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน มคอ.3)  

ข้อ ตัวชี้วัด 
ค่าน้ าหนัก 
(15.000) 

ข้อมูล
พื้นฐาน  
ปี 2563 

เป้าหมาย 
2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่สอบผา่น
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

5.000 ร้อยละ 
21.43 

ร้อยละ 
22 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
21 

ร้อยละ 
22 

ร้อยละ 
23 

ร้อยละ 
24 

1. พิจารณาจากร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 
ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ทีห่น่วยงาน
ก าหนด โดยเทียบกับจ านวนอาจารย์ในสถาบันผลิตครู
ทั้งหมด 
2. การสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ  หมายถึง 
อาจารย์ประจ าหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทีม่ีผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยก าหนด 
อย่างงใดอย่างหนึ่ง ประกอบด้วย TOEIC 500 คะแนนขึ้น
ไป, TOEFL-PBT 450 คะแนนขึ้นไป, TOEFL-IBT 60 
คะแนนขึน้ไป, IELTS 5 คะแนนขึน้ไป CU-TEP 70 
คะแนนขึน้ไป  
3. ในกรณีที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ทีก่ าหนด อาจารย์
ประจ าจะต้องเข้าร่วมการทดสอบอย่างนอ้ยปีละ 2 ครั้ง 
และจะต้องมผีลการทดสอบทีม่ีแนวโน้มที่ดขีึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และให้ก าหนดเป็นตัวชีว้ัดตามแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID Plan) 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนน และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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2 ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลติครูที่
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
(ยกเว้นโปรแกรมวิชาที่สอนเป็น
ภาษาต่างประเทศ)  

5.000 ร้อยละ 
23.44 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
18 

ร้อยละ 
19 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
21 

ร้อยละ 
22 

1. พิจารณาจากร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 
ที่มกีารจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษซ่ึงต้องระบุ
ไว้ใน มคอ.3 หรือแผนการสอนในรายวิชานัน้ ๆ เป็น
บางส่วนหรอืทั้งรายวิชา และต้องไม่ใช่อาจารย์ที่สอนใน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือภาษาตา่งประเทศอืน่ ๆ  
2. น าเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษตอ่ที่ประชมุคณะก่อนปิดภาคเรียน โดยรอ้ย
ละเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ทั้งหมด 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรยีน
การสอน 

5.000 ร้อยละ 
87.14 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

พิจารณาจากจ านวนอาจารย์ประจ าคณะครศุาสตร์ที่
ได้รับการพัฒนาตามขีดสมรรถนะด้านการจดัการเรียน
การสอนทั้งภายใน/ภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย  เช่น  
การไปอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านรูปแบบ
การสอน  การพัฒนาการเรียนการสอนหรอืองค์ความรู้อืน่ 
ๆ ที่สามารถน ามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนได้ เทียบกับร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะครุ
ศาสตร์ทั้งหมด 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร วางแผน

และพัฒนา 
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พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้  ทักษะและความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูที่เน้นสมรรถนะสูงท้ังด้านความรู้และคุณธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพและมขีีดสมรรถนะสงูตามแนวทางศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
กลยุทธ์  1.2 พัฒนากระบวนการผลิตครูให้ได้ครูดีมีคุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืน และยกระดับสมรรถนะของนักศึกษาครูให้สามารถ 
แข่งขันได้ 
 มาตรการ 1. ก าหนดให้นักศึกษาส่งผลการทดลองสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานโดยใช้ระบบการสอบแบบ Mock Test ทุกภาคเรียน (กรณีผลการทดสอบยังไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
              2. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานให้กับนักศึกษาครูก่อนส าเร็จการศึกษา และฝกึท าข้อสอบโดยเก็บข้อมูลพัฒนาการ  
              3. ก าหนดให้นักศึกษาผ่านการทดสอบประมวลความรู้วชิาชีพครู ในช้ันปีท่ี 1, 2, 3 และ 4 เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
              4. ก าหนดให้นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายผา่นการทดสอบประมวลความรู้วิชาเอก เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
              5. ก าหนดให้นักศึกษาครูตีพิมพผ์ลงานวิจัยในวารสารวิชาการ หรือน าเสนอในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง ตลอดหลักสตูร 
              6. ก าหนดให้นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายผา่นการทดสอบ ภาค ก. ตามเกณฑ์ ก.พ. เกณฑ์การผา่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (Mock test/สนง. ก.พ.) 

ข้อ ตัวชี้วัด 
ค่าน้ าหนัก
(25.000) 

ข้อมูล
พื้นฐาน  
ปี 2563 

เป้าหมาย 
2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

4 ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการ
ประเมินระดับความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 
(Common European  
Framework of Reference for 
Languages) หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่น 

5.000 ร้อยละ 
4.38 

ร้อยละ 
7 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
6 

ร้อยละ 
7 

ร้อยละ 
8 

ร้อยละ 
9 

1. พิจารณาจากจ านวนนกัศกึษาครูชัน้ปีสุดท้าย ที่มีผล
การสอบภาษาต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน CEFR 
Level B2 ประกอบด้วย CU-TEP 60 คะแนนขึน้ไป, 
TOEIC 450 คะแนนขึ้นไป ส าหรับสาขาวิชาทั่วไป และ 
CU-TEP 75 คะแนนขึ้นไป, TOEIC 520 คะแนนขึน้ไป 
ส าหรับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
2. นักศกึษาครทูี่เข้าสอบตอ้งไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 20 ของ
นักศกึษาครูชัน้สุดท้าย 
3. นักศกึษาครูชัน้ปีสุดท้ายที่เข้าสอบต้องผา่นเกณฑ์
มาตรฐาน ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของนกัศกึครูชัน้ปี
สุดท้ายที่เข้าสอบทั้งหมด โดยให้สอดคล้องตามเกณฑ์การ
ประกนัคุณภาพการศกึษา ของมหาวทิยาลัยราชภัฎ 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 
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5 ร้อยละของบณัฑิตครูที่ไดร้ับการ
คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และโครงการ
พิเศษ 

5.000 ร้อยละ 
6.39 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 
43 

ร้อยละ 
44 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 
46 

ร้อยละ 
47 

พิจารณาจากจ านวนชบัณฑิตทีส่ าเรจ็การศกึษาและสอบ
ผ่านเกณฑ์การบรรจุเข้ารับราชการครรูอบทัว่ไป / 
โครงการพิเศษ / หน่วยงานอืน่ ๆ โดยเทียบกับจ านวน
บัณฑิตที่ส าเรจ็การศกึษาในปีทีท่ าการประเมิน 

รองคณบดฝี่าย
ประกันคณุภาพ

การศึกษา 

6 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายทีม่ี
ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการเผยแพรสู่่
สาธารณะหรือมีการน าไปใช้ประโยชน์  

5.000 - ร้อยละ 6 ร้อยละ  
4 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
6 

ร้อยละ  
7 

ร้อยละ  
8 

1. พิจารณาจากจ านวนนกัศกึษาครูชัน้ปีที่ 5 ที่มี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติหรอืนานาชาติ เทียบกับ
จ านวนนกัศึกษาชัน้ปีสุดทา้ยทั้งหมด 
2. ผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
หมายถึง งานวจิัยตีพิมพ์ หรอืน าเสนอในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิหมายถึง ผลงานทางวิชาการที่อยู่ในรูปของ
บทความวจิัยหรือบทความวชิาการที่ตีพมิพใ์นรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาต ิ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรอืนานาชาติ 
(สามารถแจงนับบทความที่นกัศึกษาท ารว่มกับอาจารย์ 
หรืออาจารย์ท าร่วมกับนักศกึษาก็ได้) 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและบริการ

วิชาการ 

7 จ านวนนักศึกษาท่ีไดร้ับการยกย่องใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

5.000 32 คน 36 คน 34  
คน 

35 
คน 

36  
คน 

37  
คน 

38  
คน 

จ านวนนกัศึกษาที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ โดยก าหนดให้  1  สาขาวิชาตอ้งมีอย่างนอ้ย  
1  คน/ปี  โดยการไดร้ับการยกย่องอาจจะเป็นในลักษณะ
ของการยกย่องด้านทักษะทางวชิาการ  ทักษะทางวิชาชีพ  
ความสามารถพิเศษ  หรือด้านคุณธรรมจริยธรรม/คุณงาม
ความด ี

รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา 

8 ร้อยละของนักศึกษาครูชั้นปีสุดท้ายที่
สอบผ่าน ภาค ก. ตามเกณฑ์ ก.พ. 
(ตัวช้ีวัดใหม่) 

5.000 - ร้อยละ 20 ร้อยละ 
18 

ร้อยละ 
19 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
21 

ร้อยละ 
22 

1. พิจารณาจากจ านวนนกัศกึษาครูชัน้ปีสุดท้าย ที่ผ่าน
การทดสอบ ภาค ก. ตามเกณฑ์ ก.พ. โดยเป็นข้อสอบ
แบบ Mock test หรอืข้อสอบของ สนง. ก.พ. โดยเกณฑ์
การผ่านต้องไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 60 ทุกรายวิชา ยกเว้น
รายวิชาภาษาอังกฤษ ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 50 
2. นักศกึษาครูชัน้ปีสุดท้าย หมายถึง นกัศึกษาชั้นปีที่ 4 
(หลักสูตรปรับปรุง 2562) หรือชัน้ปีที่ 5 (หลักสูตร
ปรับปรุง 2559) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่จัดการเรียน
การสอนในทกุคณะ 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 
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พันธกิจที่ 2 พัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพครู 
เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่าเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
กลยุทธ์ 2.1 ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์นวัตกรรม 
มาตรการ 1. สนับสนุนให้อาจารยพ์ัฒนาผลงานวิจัยท่ีบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและตีพิมพ์เผยแพร่  
             2. ก าหนดให้อาจารย์ตอ้งมีการพัฒนาผลงานวิจยัเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
             3. สร้างขวัญก าลังใจให้กับอาจารย์ที่มีการพัฒนาผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
             4. เพิ่มผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐาน TCI.1, 2 และนานาชาติ 

ข้อ ตัวชี้วัด 
ค่าน้ าหนัก
(10.000) 

ข้อมูล
พื้นฐาน  
ปี 2563 

เป้าหมาย 
2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

9 จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการ
ผลิตและพัฒนาครูที่น าไปใช้แก้ปญัหา
หรือพัฒนาการเรียนการสอน 

5.000 52  
เรื่อง 

52 
เรื่อง 

50 
เรื่อง 

51 
เรื่อง 

52 
เรื่อง 

53 
เรื่อง 

54 
เรื่อง 

จ านวนผลงานวิจัยที่ส่งเสรมิแนวคิดตามศาสตร์พระราชา 
และน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
ท้องถิ่น โดยอาจมลีักษณะของการท าวจิัยเป็นทีมโดย
บูรณาการกับหลายสาขาวชิา หรอืการท าผลงานวิจัยแบบ
เดี่ยวโดยร่วมกับหนว่ยงานภายนอก อย่างนอ้ย 1 
โครงการวจิัย 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและบริการ

วิชาการ 

10 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มผีลงาน
วิชาการหรืองานวิจัยตีพิมพ์ในระดบัชาติ
หรือนานาชาต ิ

5.000 ร้อยละ  
70 

ร้อยละ 
71 

ร้อยละ 
69 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
71 

ร้อยละ 
72 

ร้อยละ 
73 

1. พิจารณาจากร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์
ที่มีผลงานวิชาการ/งานวจิัยตีพิมพ์ หรอืน าเสนอใน
ระดับชาติหรอืนานาชาต ิโดยการประเมินตอ้งเป็นไปตาม
เกณฑ์การประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของ สกอ. 
โดยร้อยละเทียบกับจ านวนอาจารย์ในสถาบันผลิตครู
ทั้งหมด 
2. ผลงานวิชาการ/งานวิจัยตีพิมพ์ หรือน าเสนอใน
ระดับชาติหรอืนานาชาต ิหมายถึง ผลงานทางวิชาการที่
อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรอืบทความวิชาการที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรอื
นานาชาต ิตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ(สามารถแจงนับบทความทีน่ักศกึษาท าร่วมกับ
อาจารย์ หรืออาจารย์ท ารว่มกับนักศกึษาก็ได้) 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและบริการ

วิชาการ 
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พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ 
เป้าประสงค์ที่ 3 ให้บริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครูด้วยหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลาย 
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลายและมุ่งเน้นขีดสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา (Non - degree)  
มาตรการ 1. ส่งเสริมให้ทุกหลักสตูร/สาขาวิชาพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น อย่างน้อยสาขาละ 1 หลักสตูร 
             2. พัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนาครูให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการวิจัยในวิชาชีพครูให้เป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู ้
             3. จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านการวิจยัหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนและด้านมาตรฐานวิชาชีพครู 
             4. ส่งเสริมให้หลักสูตรก าหนดเป้าหมายสถานศึกษาในการยกระดับคณุภาพ อย่างน้อย 1 ด้าน ต่อปีการศึกษา 

ข้อ ตัวชี้วัด 
ค่าน้ าหนัก
(20.000) 

ข้อมูล
พื้นฐาน  
ปี 2563 

เป้าหมาย 
2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

11 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ท า
ร่วมกับสถานศึกษา/ชุมชน/ท้องถิ่น 

5.000 32 
โครงการ/
กิจกรรม/
หลักสูตร 

20 
โครงการ/
กิจกรรม/
หลักสูตร 

16 
โครงการ/
กิจกรรม/
หลักสูตร 

18 
โครงการ/
กิจกรรม/
หลักสูตร 

20 
โครงการ/
กิจกรรม/
หลักสูตร 

22 
โครงการ/
กิจกรรม/
หลักสูตร 

24 
โครงการ/
กิจกรรม/
หลักสูตร 

จ านวนโครงการบริการวิชาการทีท่ ารว่มกับสถาน
ศึกษ/ชุมชน/ท้องถิ่น โดยอาจเป็นโครงการที่มกีารท า
ความร่วมมอืกับหนว่ยงานภายนอก หรือเป็น
โครงการบรกิารวิชาการแบบให้เปล่า 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

12 จ านวนโครงการบริการวิชาที่มี
เป้าหมายเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

5.000 3 
โครงการ 

2  
โครงการ 

- - - 1  
โครงการ 

2  
โครงการ 

จ านวนโครงการบริการวิชาที่มเีป้าหมายเพือ่การ
พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศกึษา โดย
อย่างน้อย 1 โครงการตอ้งเป็นโครงการที่สามารถ
สร้างรายได้แก่คณะ 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

13 ร้อยละของครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายทีไ่ดร้ับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ตัวช้ีวัดใหม่) 

5.000 - ร้อยละ 80 ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

พิจารณาจากจ านวนครแูละบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนฝกึประสบการณ์
วิชาชีพ/ครูพีเ่ลี้ยง ที่ไดร้ับการพฒันาตามมาตรฐาน
วิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ โดยจะเนน้ไปที่ครแูละบุคลากร
ทางการศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนฝกึประสบการณ์
วิชาชีพ หรอืครูพีเ่ลี้ยงของพีเ่ลี้ยงของนักศกึษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

14 จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการ
ยกระดับคุณภาพ (ตัวช้ีวัดใหม่) 

5.000 - 3 
โรงเรียน 

1 
โรงเรียน 

2 
โรงเรียน 

3 
โรงเรียน 

4 
โรงเรียน 

5 
โรงเรียน 

1) พิจารณาจากสถานศึกษาที่เป็นเครอืข่ายความ
ร่วมมอืในการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดย

รองคณบด ี
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ก าหนดให้ มกีารก าหนดเป้าหมายสถานศึกษาในการ
ยกระดับคุณภาพ อย่างนอ้ย 1 ด้าน ต่อปีการศึกษา 
2) การยกระดับคุณภาพ มเีป้าหมายเพื่อการ
ยกระดับคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาให้มี
มาตรฐานที่สูงขึน้ ซึ่งประกอบดว้ย การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรูท้ี่มี
มาตรฐาน เป็นตน้ 
3) เกณฑ์การประเมินคณุภาพของสถานศึกษาที่ได้รับ
การยกระดับ พจิารณาจากผลการสอบวัดคณุภาพ
ผู้เรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเดิม 

ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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พันธกิจที่ 4 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผู้ผลิต ผู้ใช้และองค์กรวิชาชีพอืน่ ๆ  
มาตรการ 1. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศกึษาด้านวิชาการ วิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
             2. พัฒนาเครือข่ายสถาบันความร่วมมือการผลิตครูและสถาบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถาบันผลติครู 

ข้อ ตัวชี้วัด 
ค่าน้ าหนัก
(10.000) 

ข้อมูล
พื้นฐาน  
ปี 2563 

เป้าหมาย 
2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

15 จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม
พัฒนำนักศึกษำด้ำนวิชำกำร วิจัยและ
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมระหว่ำง
สถำบัน (ปรับตัวช้ีวัด) 

5.000 0 คน 38 
คน 

34 
คน 

36 
คน 

38 
คน 

40 
คน 

42 
คน 

จ านวนนกัศึกษาที่เข้าร่วมกจิกรรมพัฒนานกัศึกษาด้าน
วิชาการ วิจัยและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมระหว่าง
สถาบัน อาจจะเป็นกิจกรรมด้านวิชาการ / วิจัย / ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได ้โดยต้อง
เป็นกจิกรรมที่จดัขึ้นระหว่างสถาบัน 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา 

16 จ านวนโครงการกับเครือข่ายสถาบันท่ี
ผลิตพัฒนาครู และผู้ใช้ครู ทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ ท่ีบรรลตุาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

5.000 2 
โครงการ 

2 
โครงการ 

- - - 1 
โครงการ 

2 
โครงการ 

จ านวนโครงการกับเครือข่ายสถาบันที่ผลิตพัฒนาครู  
และผู้ใช้ครู  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดย
โครงการดังกล่าวจะต้องปรากฏผลการด าเนนิงานที่
ชัดเจน  เป็นรูปธรรมและบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและบริการ

วิชาการ 
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พันธกิจที่ 5 บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล 
เป้าประสงค์ที่ 5 บริหารจัดการที่ทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยมาตรฐานระดับสากล 
กลยุทธ์ 5.1 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารทุกระดับ 
มาตรการ 1. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะผู้บรหิารเพื่อรองรับการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
             2. พัฒนาแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัตริาชการ และแผนปฏิบัตงิานท่ีเกี่ยวเนื่อง ให้ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงและการพัฒนาคณะ 

ข้อ ตัวชี้วัด 
ค่าน้ าหนัก
(8.000) 

ข้อมูล
พื้นฐาน  
ปี 2563 

เป้าหมาย 
2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

17 ผลการประเมินการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดบั
คณะ 

5.000 ค่าเฉลี่ย 
4.22 

ค่าเฉลี่ย
4.51 

ค่าเฉลี่ย
2.51 

ค่าเฉลี่ย
3.00 

ค่าเฉลี่ย
3.51 

ค่าเฉลี่ย
4.00 

ค่าเฉลี่ย
4.51 

ผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ผู้บริหารระดับคณะ โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การ
ประเมนิของมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร วางแผน 

และพัฒนา 

18 ผลการประเมินคณุภาพการให้บรกิาร
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

3.000 ค่าเฉลี่ย 
4.37 

ค่าเฉลี่ย 
4.00  

ค่าเฉลี่ย
2.51 

ค่าเฉลี่ย
3.00 

ค่าเฉลี่ย 
3.51 

ค่าเฉลี่ย 
4.00  

ค่าเฉลี่ย 
4.51 

ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ
บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งอาจเป็นผู้รับบรกิารภายใน 
หรือภายนอก โดยผลการประเมินภาพรวมต้องไม่นอ้ย
กว่า 3.51 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร วางแผน 

และพัฒนา 
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พันธกิจที่ 5 บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล 
เป้าประสงค์ที่ 5 บริหารจัดการที่ทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยมาตรฐานระดับสากล 
กลยุทธ์ 5.2 การยกระดับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะและหลกัสูตร 
มาตรการ 1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ และหลักสตูรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพือ่การด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ EdPEx และ เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล AUN-
QA 

ข้อ ตัวชี้วัด 
ค่าน้ าหนัก
(12.000) 

ข้อมูล
พื้นฐาน  
ปี 2563 

เป้าหมาย 
2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

19 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ 

5.000 4.68 
คะแนน 

4.51
คะแนน 

2.51 
คะแนน 

3.00 
คะแนน 

3.51 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4.51 
คะแนน 

ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับคณะ  
ที่เป็นไปตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา  ของ  สกอ. 

รองคณบดฝี่าย
ประกันคณุภาพ

การศึกษา 

20 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 

4.000 ค่าเฉลี่ย

3.66 

ค่าเฉลี่ย
3.51 

ค่าเฉลี่ย
2.00 

ค่าเฉลี่ย
2.51 

ค่าเฉลี่ย
3.00 

ค่าเฉลี่ย
3.51 

ค่าเฉลี่ย
4.00 

ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับ
หลักสูตร  ที่ด าเนนิการตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายในระดับหลักสูตร  ของ  สกอ.  โดยดู
จากผลการด าเนนิงานในภาพรวมของหลักสูตรที่
คณะฯ รับผิดชอบ  ตามเกณฑ์การประกันคณุภาพฯ 
ระดับคณะในองค์ประกอบที่ 1 ตวับ่งชี้ 1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลกัสูตรโดยรวม 

รองคณบดฝี่าย
ประกันคณุภาพ

การศึกษา 

21 จ านวนหลักสตูรทีไ่ด้รบัการรบัรอง
ตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ  AUN-QA 

3.000 0 2 
หลักสตูร 

- - - 1 
หลักสตูร 

2 
หลักสตูร 

จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์คุณภาพ
การศกึษาเพือ่การด าเนินงานทีเ่ป็นเลิศ  AUN-QA   

รองคณบดฝี่าย
ประกันคณุภาพ

การศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าน้ าหนัก 

(100) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน  
ปี 2563 

เป้าหมาย
2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1. การยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการผลิต
บัณฑิตครูที่เน้น
สมรรถนะสูงทั้งด้าน
ความรู้และคณุธรรม 

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

1. ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่สอบ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

5.000 ร้อยละ 
21.43 

ร้อยละ 
22 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
21 

ร้อยละ 
22 

ร้อยละ 
23 

ร้อยละ 
24 

2. ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิต
ครูที่จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ (ยกเว้นโปรแกรมวิชาที่
สอนเป็นภาษาต่างประเทศ)  

5.000 ร้อยละ 
23.44 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
18 

ร้อยละ 
19 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
21 

ร้อยละ 
22 

3. ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่ไดร้ับ
การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

5.000 ร้อยละ 
87.14 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

 1.2 พัฒนากระบวนการผลิต
ครูให้ไดค้รูดมีีคณุภาพสูง 
(High Performance 
Teacher) เพื่อเสริมสร้างการ
พัฒนาประเทศท่ียั่งยืน และ
ยกระดับสมรรถนะของ
นักศึกษาครูให้สามารถ 
แข่งขันได้ 

4. ร้อยละของนักศึกษาครูทีผ่่านการ
ประเมินระดับความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 
(Common European  
Framework of Reference for 
Languages) หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่น 

5.000 ร้อยละ  
4.38 

ร้อยละ 
7 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
6 

ร้อยละ 
7 

ร้อยละ 
8 

ร้อยละ 
9 

 5. ร้อยละของบัณฑติครูทีไ่ดร้ับการ
คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และโครงการ
พิเศษ 

5.000 ร้อยละ 6.39 ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 
43 

ร้อยละ 
44 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 
46 

ร้อยละ 
47 

แผนปฏิบัติรำชกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าน้ าหนัก 

(100) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน  
ปี 2563 

เป้าหมาย
2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

  6. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่
มีผลงานวิจยัที่ไดร้ับการเผยแพร่สู่
สาธารณะหรือมีการน าไปใช้ประโยชน์  

5.000 - ร้อยละ 6 ร้อยละ  
4 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
6 

ร้อยละ  
7 

ร้อยละ  
8 

 7. จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่อง
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

5.000 32 คน 36 คน 34  
คน 

35 
คน 

36  
คน 

37  
คน 

38  
คน 

 8. ร้อยละของนักศึกษาครูชั้นปี
สุดท้ายทีส่อบผ่าน ภาค ก. ตามเกณฑ์ 
ก.พ. (ตัวช้ีวัดใหม่) 

5.000 - ร้อยละ 20 ร้อยละ 
18 

ร้อยละ 
19 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
21 

ร้อยละ 
22 

2. สร้างงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมที่
มุ่งเน้นการพัฒนา
วิชาชีพครู 

2.1 ยกระดับคณุภาพงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์นวัตกรรม 

9. จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมใน
การผลิตและพัฒนาครูที่น าไปใช้
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรยีนการ
สอน 

5.000 52  
เรื่อง 

52 
เรื่อง 

50 
เรื่อง 

51 
เรื่อง 

52 
เรื่อง 

53 
เรื่อง 

54 
เรื่อง 

10. ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ี
ผลงานวิชาการหรืองานวิจัยตีพิมพ์ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

5.000 ร้อยละ  
70 

ร้อยละ 
71 

ร้อยละ 
69 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
71 

ร้อยละ 
72 

ร้อยละ 
73 

3. เพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ
วิชาการ 

3.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นท่ี
หลากหลายและมุ่งเน้นขีด
สมรรถนะของบุคลากรทาง
การศึกษา (Non - degree) 

11. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่
ท าร่วมกับสถานศึกษา/ชุมชน/ท้องถิ่น 

5.000 32 
โครงการ/
กิจกรรม/
หลักสูตร 

20 
โครงการ/
กิจกรรม/
หลักสูตร 

16 
โครงการ/
กิจกรรม/
หลักสูตร 

18 
โครงการ/
กิจกรรม/
หลักสูตร 

20 
โครงการ/
กิจกรรม/
หลักสูตร 

22 
โครงการ/
กิจกรรม/
หลักสูตร 

24 
โครงการ/
กิจกรรม/
หลักสูตร 

12. จ านวนโครงการบริการวิชาท่ีมี
เป้าหมายเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

5.000 3 
โครงการ 

2  
โครงการ 

- - - 1  
โครงการ 

2  
โครงการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าน้ าหนัก 

(100) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน  
ปี 2563 

เป้าหมาย
2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

  13. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรยีนเครือข่ายที่
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ตัวช้ีวัดใหม่) 

5.000 - ร้อยละ 80 ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

  14. จ านวนสถานศึกษาท่ีไดร้ับการ
ยกระดับคุณภาพ (ตัวช้ีวัดใหม่) 

5.000 - 3 
โรงเรียน 

1 
โรงเรียน 

2 
โรงเรียน 

3 
โรงเรียน 

4 
โรงเรียน 

5 
โรงเรียน 

4. พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.1 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานผูผ้ลิต ผู้ใช้
และองค์กรวิชาชีพอ่ืน ๆ 

15. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ 
วิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างสถาบัน  

5.000 0  
คน 

38 
คน 

34 
คน 

36 
คน 

38 
คน 

40 
คน 

42 
คน 

  16. จ านวนโครงการกับเครือข่าย
สถาบันที่ผลิตพัฒนาครู และผู้ใช้ครู 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่ี
บรรลตุามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

5.000 2 
โครงการ 

2 
โครงการ 

- - - 1 
โครงการ 

2 
โครงการ 

5 เสริมสร้างธรรมา 
ภิบาลและพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็น
สากล 

5.1 พัฒนาสมรรถนะผู้บรหิาร
ทุกระดับ 

17. ผลการประเมินการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บรหิาร
ระดับคณะ 

5.000 ค่าเฉลี่ย 
4.22 

ค่าเฉลี่ย
4.51 

ค่าเฉลี่ย
2.51 

ค่าเฉลี่ย
3.00 

ค่าเฉลี่ย
3.51 

ค่าเฉลี่ย
4.00 

ค่าเฉลี่ย
4.51 

18. ผลการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน 

3.000 ค่าเฉลี่ย 
4.37 

ค่าเฉลี่ย 
4.00  

ค่าเฉลี่ย
2.51 

ค่าเฉลี่ย
3.00 

ค่าเฉลี่ย 
3.51 

ค่าเฉลี่ย 
4.00  

ค่าเฉลี่ย 
4.51 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าน้ าหนัก 

(100) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน  
ปี 2563 

เป้าหมาย
2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

 5.2 การยกระดับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ
และหลักสตูร 

19. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ 

5.000 4.68 
คะแนน 

4.51 
คะแนน 

2.51 
คะแนน 

3.00 
คะแนน 

3.51 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4.51 
คะแนน 

20. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

4.000 ค่าเฉลี่ย
3.66 

ค่าเฉลี่ย
3.51 

ค่าเฉลี่ย
2.00 

ค่าเฉลี่ย
2.51 

ค่าเฉลี่ย
3.00 

ค่าเฉลี่ย
3.51 

ค่าเฉลี่ย
4.00 

21. จ านวนหลักสูตรที่ไดร้ับการ
รับรองตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ  AUN-
QA 

3.000 0 2 
หลักสตูร 

- - - 1 
หลักสตูร 

2 
หลักสตูร 
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ภำคผนวก 
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ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weakness) 

บุคลากร  (MAN) 
   -  อาจารย์ส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่ม – สาว  จึงมีความสามารถในการเรียนรู้และใช้
เทคโนโลยีได้ดี 
งบประมาณ  (MONEY) 
   -  มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปริมาณที่เพียงพอต่อการด าเนินงานและมี
รายได้จากโครงการพิเศษ 
วัสดุ-ครุภัณฑ์  (MATERIAL) 
   -  วัสดุ  ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่มีความพร้อมสูงในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน  การบริการนักศึกษาและบริการวิชาการ 
บริหารจัดการ  (MANAGEMENT) 
   -  มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการทั้งในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  
ปริญญาเอก  และประกาศนียบัตรบัณฑิต 

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

 

 
 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อม   

SWOT  Analysis 
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ปัจจัยภายนอก 
โอกาส  (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
นักเรียนที่เก่งมโีอกาสเลือกเรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่ชอบ 
E  :  รายได้ของผู้ปกครองจากภาคเกษตรลดลง  
S  :  ค่านิยมในการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยใหญ่และมีชื่อเสียง 
T  :   การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและบันเทิง  มิได้มุ่งเพ่ือเรียนรู้และสร้าง
ปัญญา 
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ข้อมูลอาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 1) ข้อมูลจ าแนกตามการปฏิบัติงาน 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด    78  คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ    3  คน 

   จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)   75  คน 
  2) จ าแนกตามประเภทของบุคลากร 
   ข้าราชการ      9  คน 
   พนักงานมหาวิทยาลัย     53  คน 
   อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง     16  คน 
  3) ข้อมูลจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
   จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์   8  คน 
   จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์  32  คน 
   จ านวนอาจารย ์      38                 คน 

4) ข้อมูลจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
   จ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก    26  คน 
   จ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโท    52  คน 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2563 
  1) ข้อมูลจ าแนกตามประเภทของบุคลากร 

พนักงานมหาวิทยาลัย     12  คน 
พนักงานราชการ       1  คน 
เจ้าหน้าท่ีประจ าตามสัญญา     2  คน 
ลูกจ้างช่ัวคราว      6  คน 
รวม       21  คน 

 

ข้อมูลนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 แยกตามหลักสูตร  

หลักสูตร สาขาวิชา ปี 1-63 ปี 2-62 ปี 3-61 ปี 4-60 ปี 5-59 รวม 
ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 28 28 42 51 54 203 
ค.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 25 26 54 51 48 204 
ค.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 29 24 28 24 28 133 
ค.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 29 48 34 42 53 206 
ค.บ. สาขาวิชาสังคมศึกษา 59 57 47 49 52 264 
ค.บ. สาขาวิชาพลศึกษา 53 30 34 47 52 216 
ค.บ. สาขาวิชาภาษาจนี 23 - 25 35 53 136 
ค.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 19 27 11 37 48 142 
ค.บ. สาขาวิชาภาษาไทย 53 56 56 55 56 276 
ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา 58 59 43 55 52 267 
ป.วิชาชีพครู - 175 - - - 175 

รวม 376 530 374 446 496 2,222 
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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 

 

ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ  หรือท าหน้าท่ีก ากับดูแลตัวช้ีวัด  จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  แผนงานโครงการประจ าปี  และรายงานการใช้จ่าย

งบประมาณตามแผนงานโครงการ ดังนี ้
  1.  การจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

คร้ังท่ี ระยะ รอบระยะเวลาการรายงาน ระยะเวลาการจัดส่งรายงาน 
1 3  เดือน   1  ตุลาคม 2563 – 31  ธันวาคม 2564 ภายในวันท่ี  7  มกราคม 2564 
2 6  เดือน   1  ตุลาคม 2563 – 31  มีนาคม 2564 ภายในวันท่ี  7  เมษายน 2564 
3 9  เดือน   1  ตุลาคม 2563 – 30  มิถุนายน 2564 ภายในวันท่ี  7  กรกฎาคม 2564 

4 12  เดือน   1  ตุลาคม 2563 – 30  กันยายน 2564 ภายในวันท่ี  7  ตุลาคม 2564 
  หมายเหตุ   จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัตริาชการประจ าปี  มายัง  นางสาวภทัวรรณ์  ไชยภักดิ์  (นักวิเคราะหน์โยบายและแผน)                        
ด าเนินการรวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบ  E-SPR   
 
 
 

กำรก ำกับติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 
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