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คํานํา
ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ กษา คณะครุ ศาสตร มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ กํ าแพงเพชร โดยคณะกรรมการฝ า ย
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แผนกลยุทธฝายกิจการ ประจําป พ.ศ. 2561 – 2565 ขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ คณะครุศาสตร
ประจําป พ.ศ. 2561 – 2565 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคณะทํางานของฝายกิจการนักศึกษานําไปเปนกรอบ
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ชัดเจนและผลักดันใหการดําเนินงานของฝายกิจการนักศึกษามีประสิทธิภาพและบรรลุเปาประสงค
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สวนที่ 1
บทนํา

ความเปนมาของคณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร เปนหนวยงานระดับคณะที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีพันธกิจหลักใน
การจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตครูเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนและทองถิ่น
คณะครุศาสตร เดิมมีชื่อวา “คณะวิชาครุศาสตร” เปนสวนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครู
กําแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 และมีการแกไขเพิ่มเติมปรับมาใช
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2527 ประกาศใหกรมการฝกหัดครูโดยวิทยาลัยครูมี
หนาที่ในการจัดการศึกษา เชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ คณะวิชาครุศาสตรจึงสามารถผลิตครูในระดับ
ปริญญาตรีได ในปพุทธศักราช 2528 ไดมีการประกาศแบงสวนราชการในวิทยาลัยครูกําแพงเพชร เพื่อให
สอดคลองกับภารกิจของวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู จึงเปลี่ยนชื่อจากคณะวิชาครุศาสตร มา
เปนคณะครุศาสตร จนถึงปจจุบัน ในปพุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เปนชื่อสถาบันการศึกษาใน
กรมการฝกหัดครู เริ่มใชในวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 เปนตนมา คณะครุศาสตรจึงเปนหนวยงาน
หนึ่งของสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร หลังจากนั้นในปพุทธศักราช 2538 จึงมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นโดย
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ทําใหคณะครุศาสตรสามารถ
จัดการเรียนการสอนสูงกวาระดับปริญญาตรีและเปลี่ยนตําแหนงผูบริหารจาก “หัวหนาคณะวิชา” มาเปน
ตําแหนง “คณบดี” และในขณะนั้น คณะครุศาสตรมีทั้งหมด 8 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาพื้นฐาน
การศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ภาควิชา
อนุบาลศึกษา ภาควิชาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาทดสอบและวิจัย และ
ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ และแหลงทรัพยากรการเรียนรู 2 ศูนย ไดแก ศูนยคอมพิวเตอรศึกษา
และศูนยเด็กปฐมวัย
ปจจุบัน คณะครุศาสตร ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานอยางตอเนื่อง เพื่อให
สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และมีการจัดการเรียนการสอนใหหลากหลายสาขาวิชามากขึ้น
ปการศึกษา 2553 คณะครุศาสตรไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครูพันธใหมนํารอง โดยมี
นักศึกษาที่มีความรู 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 มีนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครูพันธใหม
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 รวมทั้งสิ้น 43 คน นอกจากนี้ ยังไดรับเลือกใหเปนหนวยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากอน
แตงตั้งใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โดยความรวมมือระหวาง
สํานักงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) , สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ปการศึกษา 2555 คณะครุศาสตรไดดําเนินการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556 และมีการดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2555 เพื่อเปนการ
พัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดตางๆ ที่ยังไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
นอกจากนี้ ในปการศึกษา 2555 นี้ คณะครุศาสตรมีนักศึกษาที่เขารวมโครงการผลิตครูมืออาชีพของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คุณสมบัติของนักศึกษาที่เขารวมในโครงการฯนี้ ตองกําลังศึกษาอยูใน
ชั้นปที่ 5 ปการศึกษา 2555 ซึ่งมีนักศึกษาที่ไดรับทุนจํานวน 14 คน โดยเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว
นักศึกษาจะไดเขารับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวยในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปการศึกษา 2556 คณะครุศาสตร มีการดําเนินงานดานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีความ
ทันสมัย และสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรครุศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) และเปดรับนักศึกษารุน
แรกในปการศึกษา 2556 จํานวน 60 คน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556) นอกเหนือจากการพัฒนาหลักสูตร ในปการศึกษา 2556 คณะครุศาสตร ยังมีการลงนามความ
รวมมือจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงหนวยงานตางประเทศ ไดแก การทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (MOU) กับ College Of Education, West VisayasState University, Philippines ,
บันทึกขอตกลงความรวมมือ กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ในการจัด
การศึกษาแกโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) , บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
วิชาการและงานวิจัยทางการศึกษาตามภารกิจขององคกร กับคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
และบันทึกขอตกลงความรวมมือดานการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโครงการเปดโลกเรียนรูเด็ก
และเยาวชน กับองคการบริหารสวนตําบลหัวถนน
ปการศึกษา 2557 คณะครุศาสตร ไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารจัดการในระดับ
โปรแกรมวิชา จากเดิมในระดับปริญญาตรี จะมีจํานวน 11 โปรแกรมวิชา แตเนื่องจากเกิดความซ้ําซอนใน
เรื่องการบริหารงาน ในปการศึกษา 2557 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา จึงไดยายไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรแทน เพื่อใหการบริหารงานทั้ง 2 คณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมี
การจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาครูที่มีความเขมแข็ง ซึ่งเปนหนวยงานที่สําคัญ ที่จะทําหนาที่ในการผลิต
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดกิจกรรมโครงการที่ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
ไดแก โครงการฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนวิทยฐานะเปนชํานาญการ
พิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โครงการพัฒนาผูประวิชาชีพทางการศึกษา ฯลฯ
ปการศึกษา 2558 คณะครุศาสตรมีการพัฒนาทางดานการผลิตและพัฒนาครูอยางตอเนื่องและเห็น
เปนรูปธรรมมากขึ้น ไดแก การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เรื่องความรวมมือในกิจการลูกเสือ
กับทั้ง 9 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อบูรณาการและสรางเครือขายความรวมมือ
ในการพัฒนากิจการลูกเสือใหเจริญกาวหนา และสนับสนุนองคความรูทางดานวิชาการแกโรงเรียนในฐานะ
เครือขายความรวมมือทางการศึกษาในชุมชน
ปการศึกษา 2559 คณะครุศาสตรมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) จํานวน 10 หลักสูตร ไดแก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการ

6

ประถมศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชา
คอมพิวเตอร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา
เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และใหเกิดความทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในปจจุบัน นอกจากนี้คณะครุศาสตรมีการดําเนินการตามนโยบายการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่นของ
รัฐบาล โดยการกระตุนใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของการพัฒนาทักษะดานวิชาการและวิชาชีพของตนเอง
เพื่อใหสามารถแขงขันกับสถาบันผลิตครูอื่นๆได ซึ่งในปการศึกษา 2559 มีนักศึกษาที่สามารถสอบคัดเลือก
เขารวมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่นได จํานวน 29 คน ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร
จํานวน 8 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 2 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป จํานวน 5 คน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 4 คน สาขาวิชาพลศึกษา จํานวน
1 คน และสาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 8 คน ซึ่งนักศึกษาทั้ง 29 คน จะไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับ
ราชการครูในเขตพื้นที่ตามภูมิลําเนาของนักศึกษา
ปจจุบัน คณะครุศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 14 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอก
ที่ตั้ง (บางสวน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด จังหวัดตาก จํานวน 2 หลักสูตร มีแหลง
สนับสนุนการเรียนรูใหแกนักศึกษาและการบริการวิชาการในรูปแบบการดําเนินงานเปนศูนย ประกอบดวย
ศูนยศึกษาการพัฒนาครู ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ศูนยสงเสริมและบริการสุขภาพ ศูนย
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร และโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร นอกจากนี้ ยังมีการใหบริการวิชาการ
ที่เนนการตอบสนองความตองการของสังคมและทองถิ่น เชน การอบรมหลักสูตรระยะสั้น การเพิ่มวิทย
ฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ นอกจากนี้ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ประจําป 2560 มีนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเขารวมโครงการ 9 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 83 คน ไดแก
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 9 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 2 คน สาขาวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป 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
คณะครุศาสตรไดเห็นความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่ดี เปนคนที่สมบูรณ
สามารถออกไปสูโลกแหงการทํางานในอนาคตไดอยางมีคุณภาพ ซึ่งการจะเปนคนที่สมบูรณไดนั้น ไมได
เพียงแตการมีความสามารถในการเรียนเพียงอยางเดียว หากแตตองมีความพรอมในดานอื่นๆ ดังเชน
คุณลักษณะบัณฑิตของคณะครุศาสตรที่วา ออนนอม เสียสละ ซื่อสัตย อดทน อุทิศตนใหกับงาน รอบรูวิชาการ
เชี่ยวชาญวิชาชีพ ดังนั้น คณะครุศาสตรจึงไดมีการแตงตั้งฝายกิจการนักศึกษาขึ้น เพื่อเปนหนวยงานที่ดูแล
เกี่ยวกับการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค และใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
ฝายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตรไดตระหนักถึงความสําคัญของการปรับปรุงและพัฒนางานใน
ดานกิจกรรมนักศึกษาและดานศิลปวัฒนธรรม โดยมีภารกิจหลักในการวางแผนจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา สงเสริมความสัมพันธระหวางกลุมนักศึกษา พัฒนาวินัยและความประพฤตินักศึกษา ปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมแกนักศึกษา และมุงเนนการเห็นคุณคาศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้เพื่อตองการพัฒนานักศึกษาใหเปน
บัณฑิตที่มีคุณภาพ และเปนผูถึงพรอมดวย วุฒิภาวะ ทั้งรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา เพื่อจะไดเปน
บุคคลที่มีคุณภาพของสังคม ซึ่งประกอบดวย 3 งาน ไดแก งานกิจการนักศึกษา มีหนาที่กํากับดูแลการจัด
กิจกรรมของนักศึกษาและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการทั้งกอนและหลังการจัดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ
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แกนักศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบ ประกาศ ขอบังคับตาง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย ใหการอํานวยความ
สะดวกตอการประสานงานในเรื่องอุปกรณ ยานพาหนะ และการติดตอประสานงานกับบุคคลและหนวยงาน
ตางๆ ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการปฏิบัติงาน งานศิลปวัฒนธรรม มีหนาที่ในการขับเคลื่อนและ
ดําเนินการกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะและมหาวิทยาลัย ในดานการปลูกฝงคานิยมความ
ภาคภูมิใจและความซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมไทยแกนักศึกษาและบุคคลทั่วไปตลอดจนอนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และประพฤติตนใหเปนที่พึงประสงคของสังคม งานสวัสดิการและ
ทุนการศึกษา มีหนาที่ใหการบริการดานสวัสดิการและทุนการศึกษาแกนักศึกษาทั้งทุนการศึกษาจากหนวยงาน
ภายนอกและทุนการศึกษาจากภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาที่มีความตองการ
จํา เป น เพื่ อเป ดโอกาสทางการศึ กษาให กับ นักศึกษาไดเรีย นรูอยางมีป ระสิทธิภาพ และมีความตอเนื่องใน
การศึกษาตลอดระยะเวลาในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตที่มีทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งเปน
กําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญ
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โครงสรางองคกร
คณบดีคณะครุศาสตร
คณะกรรมการประจําคณะ

รองคณบดี

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

หัวหนาสํานักงาน
คณบดี
- งานธุรการ
- งานการเงิน บัญชี
และพัสดุ
- งานประชาสัมพันธ
- งานอาคารสถานที่
- งานโสตทัศนูปกรณ
- งานเลขานุการ

ประธานโปรแกรม/
ประธานกลุม สาขาวิชา
-

โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
โปรแกรมวิชาพลศึกษา
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
ทัว่ ไป
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยา
สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา

หัวหนาศูนย
- ศูนยศึกษาการพัฒนาครู
- ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษาพิเศษ
- ศูนยคอมพิวเตอร
- ศูนยสงเสริมและ
บริการสุขภาพ
- โรงเรียนอนุบาลราชภัฏ
กําแพงเพชร
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โครงสรางฝายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร
คณบดีคณะครุศาสตร
รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผศ.ธงชัย ชอพฤกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
อาจารยไตรรงค เปลี่ยนแสง
- งานสโมสรนักศึกษา
- ดําเนินโครงการ/กิจกรรม
นอกหลักสูตรที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
- ดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ใหเปนไปตามกรอบ TQF

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

งานสวัสดิการและทุนการศึกษา

อาจารยเลเกีย เขียวดี

อาจารยศรวัส ศิริ

- ดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ที่เกี่ยวกับการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
- เผยแพรศลิ ปวัฒนธรรม
ไทยแกชุมชน และเรียนรู
วัฒนธรรมอาเซียน
- บริการวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรม

- หองใหคําปรึกษา
Counseling room

- ทุนการศึกษาตางๆ
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สวนที่ 2
สถานการณและแนวโนมภายนอก
แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
กรอบแนวทางที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้
1. ดานความมั่นคง
1.1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง
1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน
1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ
1.5 การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผลึกกําลังปองกันประเทศ
1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมความพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
1.7 การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ
2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ
2.3 การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน
2.4 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง
2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต
3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
3.3 ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
3.4 การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
3.5 การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
4.1 สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
4.3 มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
4.4 สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมเข็งของชุมชน
4.5 พัฒนาการสื่อมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

11

5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5.1 จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
5.3 การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5.5 การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5.6 การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
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 ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2579)
การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อสรางการ
รับรู ความเขาใจ การยอมรับ และเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนฯ เพื่อใหสามารถขับเคลื่อน
แผนไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดศึกษาสภาวการณและบริบทแวดลอมที่มีผลกระทบตอการ
พัฒนาการศึกษาของประเทศ ทั้งดานความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบกาวกระโดด ที่สงผลตอระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และโลก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไปสูสังคมสูงวัย
และทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 ที่ทั่วโลกตางตองเผชิญกับความ ทาทายและมุงพัฒนาประเทศ
ไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค 4.0 และนําผลการติดตามประเมินแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
– 2559 ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับบริบทการจัดการศึกษา โอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการสถานศึกษา และการใชจายงบประมาณ รวมทั้ง
การพัฒนาการศึกษากับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ นอกจากนี้ยังไดศึกษาปญหาและความทา
ทายของระบบการศึกษา ทั้งที่เกิดจากปญหาของระบบการศึกษา และจากสภาวการณของโลกที่ประเทศตอง
เผชิญ เพื่อนํามากําหนดแนวคิดของการจัดการศึกษา วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมายการพัฒนา
การศึกษา บทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของ ยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา รวมทั้ง
โครงการเรงดวนที่สําคัญ และการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหงชาติสูการปฎิบัติ
ยุทธศาสตร เปาหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษาแหงชาติไดกําหนดยุทธศาสตร
ในการพัฒนาการศึกษาภายใต 6 ยุทธศาสตรหลักที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพื่อให
แผนการศึกษาแหงชาติบรรลุเปาหมายตามจุดมุงหมาย วิสัยทัศนและแนวคิดการจัดการศึกษา
ดังกลาวขางตน ดังนี้
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การศึกษาไทย 4.0
“การศึกษาในยุค Thailand 4.0” เปนการเตรียมมนุษยใหเปนมนุษย กลาวคือ นอกจากให
ความรูแลว ตองทําใหเขาเปนคนที่รักที่จะเรียน มีคุณธรรม และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดดวย นั่นก็คือการ
สรางคนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเนนทักษะในการคิดวิเคราะหเปนหลัก ในขณะเดียวกัน Thailand
4.0 คือ การพัฒนาประเทศใหมีความทันสมัย มีรายไดมากขึ้น และกาวพนจากกับดักประเทศที่มีรายไดปาน
กลาง โดยจะตองผลิตนวัตกรรมใหมๆ เพื่อเปนฐานในการพัฒนาประเทศ และตองสามารถติดตอคาขายกับ
นานาประเทศไดดวย
ดังนั้น การศึกษาจึงตองเรงดําเนินการปฏิรูปการเรียนรูใหกับเด็กไทย ไดเขากาวสู Thailand 4.0
อยางเปนรูปธรรมในหลายดาน เชน การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เปนหัวใจสําคัญในการสื่อสารกับนานาชาติ
ทั้งเพื่อการติดตอสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู การประสานความรวมมือ และการคาขาย

เปาหมายของการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

ลักษณะผูเรียนในยุค 4.0
(ที่มา ศ.ดร.ไพฑูรย สินลารัตน , 2559)
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ TQF
สาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร เปนศาสตรเกี่ยวกับศิลปะและจิตวิทยาการสอนหรือการจัดการ
เรียนรูการผลิตครูใหมหรือการเตรียมครูและบุคลากรทางการศึกษากอนประจําการ รวมทั้งการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาประจําการ สําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยหรือการเรียนรูที่ไมเปนทางการ การจัดการศึกษาในสาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตรประกอบดวยวิชาครู
และวิชาเอกที่จะสอน ทั้งในดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตรและวิทยาศาสตรสาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร จึงมี
ลักษณะเปนสหวิทยาการซึ่งเชื่อมโยงและบูรณาการกับสังคมศาสตรมนุษยศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อพัฒนา
คนทั้งในวัยเรียนและนอกวัยเรียนใหมีคุณภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมใหมีการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ TQF ในสาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร มี
ดังนี้ คือ
ดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีคุณธรรมที่ เสริมสราง
การพัฒนาที่ยั่งยืน มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความเขาใจผูอื่น เขาใจโลก มีจิตสาธารณะ เสียสละ และ
เปนแบบอยางที่ดี
๒) สามารถจัดการและคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ โดยใช
ดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
ดานความรู
๑) มีความรอบรูในดานความรูทั่วไป วิชาชีพครูและวิชาที่จะสอน อยางกวางขวางลึกซึ้ง และ เปน
ระบบ
๒) มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ ทั้งการบูรณา การ
ขามศาสตรและการบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง
๓) มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาที่จะสอนอยางลึกซึ้ง ตระหนักถึง
ความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการตอยอดความรู
๔) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหสังเคราะหและประเมินคาองคความรูและสามารถ นําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
ดานทักษะทางปญญา
๑) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศและแนวคิด จาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหา และทําการวิจัยเพื่อพัฒนางาน และ
พัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
๒) สามารถคิดแกปญหาที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูการแกไขไดอยาง
สรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎีประสบการณภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ
๓) มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรคมีวิสัยทัศนและการ พัฒนาศาสตร
ทางครุศาสตร/ศึกษาศาสตรรวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
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ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่น เขาใจผูอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง อารมณและ
ทางสังคม
๒) มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค
มคอ.๑ ๔ ๓) มีภาวะผูนําและผูตามที่ดีมีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) มีความไวในการวิเคราะหขอมูลขาวสารทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตรภาษาพูด และ
ภาษาเขียน อันมีผลใหสามารถเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็ว
๒) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช ขอมูล
สารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
๓) มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนําเสนอดวย รูปแบบที่
เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุมที่มีความแตกตางกัน
ดานทักษะการจัดการเรียนรู
๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ (Formal)
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค
๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งผูเรียนที่มี ความสามารถ
พิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกที่จะสอนอยางบูรณาการ
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ผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ดานประเด็นยุทธศาสตร ฝายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร

1. การพัฒนา
กิจกรรมนอก
หลักสูตรเพื่อ
สงเสริมศักยภาพ
นักศึกษาใหมี
คุณภาพและมี
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงคของ
คณะครุศาสตร

จุดแข็ง

จุดออน

โอกาส

อุปสรรค

(Strength)

(Weakness)

(Opportunities)

(Threats)

S1 นักศึกษามีความ W2 นักศึกษายังมี
พรอมในการเรียนรู
คานิยมในการ
และใหความรวมมือใน บริโภควัตถุนิยม
การเขารวมกิจกรรม
W3 นักศึกษาขาด
S2 นักศึกษามี
ความเอาใจใสดูแล
คุณธรรมจริยธรรม
สื่อวัสดุอุปกรณที่
และคานิยมอันพึง
ใชในการจัด
ประสงค
กิจกรรม
S3 นักศึกษาแตงกาย
เรียบรอย
S4 มีการจัดสรร
ทุนการศึกษาใหแก
นักศึกษาอยาง
เหมาะสม
S9 มีการสงเสริม
ความเปนไทยใหแก
นักศึกษา
S10 กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษามีความ
หลากหลายตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงคของคณะ
ครุศาสตรและ
โปรแกรมวิชา
S11 มีการพัฒนา
นักศึกษาที่คลอบคลุม
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

O1 มีเครือขายการจัด T1 คานิยมของ
กิจกรรมจาก
วัฒนธรรมที่
มหาวิทยาลัยอื่นๆ
เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการ
O3 มีแหลงวิทยากร
เปลี่ยนแปลงของ
แหลงการเรียนรู
กระแสโลกาภิวัฒน
ภายในและภายนอกที่
มีความพรอมและ
T2 สภาพแวดลอม
หลากหลาย
ภายนอกเนนวัตถุนิยม
มีสิ่งยั่วยุมากมายทําให
W4 นักศึกษามี
O4 ผูปกครอง ศิษย
เกิดปญหาดาน
จํานวนมาก ทําให เกา องคกรภายนอก
คุณธรรม จริยธรรมของ
ยากตอการควบคุม ชุมชนพรอมใหความ
บุคลากรและนักศึกษา
รวมมือและสนับสนุน
W7 วัสดุอุปกรณ
เกี่ยวกับการจัด
T3 Social Network มี
ในการจัดกิจกรรม
กิจกรรม การดูแล
อิทธิพลตอคนรุนใหม
มีไมเพียงพอ
ศึกษา
ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทาง
W8 สถานที่ไมเอื้อ
O5 เทคโนโลยี
ความคิด การ
ตอการจัดกิจกรรม
สารสนเทศมี
ลอกเลียนแบบในทางที่
ของนักศึกษา
ความกาวหนาอยาง
ผิด
W9 นักศึกษา รวดเร็วและ
T4 งบประมาณ
ขาดแรงจูงใจใน
เอื้อตอการพัฒนางาน
สนับสนุนจากรัฐบาล
การทํากิจกรรม
ดานกิจการนักศึกษา
นอย
O6 มีทุนการศึกษา
T5 มีระบบการประเมิน
จากแหลงทุนภายนอก
จากหลายหนวยงานที่
ที่มอบใหแกนักศึกษา
มากเกินไป
O7 อาจารย นักศึกษา
T6 มีแหลงอบายมุข
มีโอกาสเขารวมอบรม
รอบๆมหาวิทยาลัย
สัมมนาเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพ
T7 การเปลี่ยนแปลง
สภาพเศรษฐกิจ สังคม
O8 มีการตรวจสอบ
อยางรวดเร็ว สงผลตอ
ติดตามประเมิน
กิจกรรม/โครงการที่
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คุณภาพงานกิจการ
นักศึกษาจาก
หนวยงานภายนอก

วางแผนไวอาจไมบรรลุ
วัตถุประสงคหรือตอง
ปรับเปลีย่ นวิธีการ
ดําเนินการ
T8 มีภารกิจเรงดวนที่
เปนนโยบายทีต่ อง
ดําเนินการจาก
หนวยงานภายนอกทํา
ใหมีผลตองานกิจการ
นักศึกษา
T9 ภาวะทางเศรษฐกิจ
ถดถอย นักศึกษาตอง
ทํางานระหวางเรียน
เพิ่มขึ้น สงผลให
นักศึกษารวมกิจกรรม
นอยลง

2. สนับสนุน
ใหคณาจารย
บุคลากรและ
นักศึกษาอนุรักษ
ทํานุบํารุงและ
สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย

S7 อาจารยอุทิศตน
เสียสละเขารวม
กิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอก

W1 งบประมาณ
ดําเนินการดาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

S8 อาจารยมีทีมงานที่
มีนอย
เขมแข็งสนับสนุน
W2 นักศึกษายังมี
ชวยเหลือสงเสริมใน
คานิยมในการ
การทํางาน
บริโภควัตถุนิยม
S9 มีการสงเสริม
W4 นักศึกษามี
ความเปนไทยใหแก
จํานวนมาก ทําให
นักศึกษา
ยากตอการควบคุม
S12 มีการบูรณาการ
W5 อาจารยและ
การจัดการเรียนการ
บุคลากรไมมี
สอนกับวัฒนธรรม
แรงจูงใจในการ
และกิจกรรมนักศึกษา
ทํางาน
W6 อาจารย
บุคลากรประจํา

O4 ผูปกครอง ศิษย
เกา องคกรภายนอก
ชุมชนพรอมใหความ
รวมมือและสนับสนุน
เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม การดูแล
ศึกษา
O9 มีเครือขายของ
คณาจารยที่ชวย
สงเสริมงาน
ศิลปวัฒนธรรม
O10 องคกรและ
หนวยงานภายนอก
สนับสนุน/เปดโอกาส
ใหนักศึกษาไดไป
เผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม

T1 คานิยมของ
วัฒนธรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกาภิวัฒน
T2 สภาพแวดลอม
ภายนอกเนนวัตถุนิยม
มีสิ่งยั่วยุมากมายทําให
เกิดปญหาดานการ

อนุรักษ ทํานุบํารุง
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย
T3 Social Network มี
อิทธิพลตอคนรุนใหม
ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทาง
ความคิด การ
ลอกเลียนแบบในทางที่
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ฝายมีภาระงาน
มาก

ผิด
T4 งบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาล
นอย
T6 มีแหลงอบายมุข
รอบๆมหาวิทยาลัย

3. การพัฒนาการ
ใหบริการ
ทุนการศึกษาและ
สวัสดิการที่มี
คุณภาพ ที่สามารถ
ตอบสนองความ
ตองการของ
นักศึกษาอยาง
ทั่วถึง

S4 มีการจัดสรร
ทุนการศึกษาใหแก
นักศึกษาอยาง
เหมาะสม
S5 อาจารยมีศักยภาพ
ในการใหคําปรึกษาที่
ดี

O6 มีทุนการศึกษา
W4 นักศึกษามี
จํานวนมาก ทําให จากแหลงทุนภายนอก
ยากตอการจัดสรร ที่มอบใหแกนักศึกษา
ทุนและสวัสดิการ

T2 สภาพแวดลอม
ภายนอกเนนวัตถุนิยม
มีสิ่งยั่วยุมากมายทําให
เกิดปญหาดานการเงิน
T3 Social Network มี
อิทธิพลตอคนรุนใหม
ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทาง
ความคิด การ
ลอกเลียนแบบ ในทาง
ที่ผิด
T4 งบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาล
นอย
T6 มีแหลงอบายมุข
รอบๆมหาวิทยาลัย
T8 มีภารกิจเรงดวนที่
เปนนโยบายทีต่ อง
ดําเนินการจาก
หนวยงานภายนอกทํา
ใหมีผลตองานกิจการ
นักศึกษา
T9 ภาวะทางเศรษฐกิจ
ถดถอย
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4. การพัฒนาและ
สรางเครือขาย
ความรวมมือกับ
ชมรมศิษยเกา

S6 มีการรวมมือกับ
ศิษยเกาในการจัด
กิจกรรม/บริการ
วิชาการแกชุมชน
หนวยงานและองคกร
ตางๆ

W4 นักศึกษามี
จํานวนมาก ทําให
ยากตอการ
ประสานงาน

O1 มีเครือขายการจัด T4 งบประมาณ
กิจกรรมจากศิษยเกา สนับสนุนจากรัฐบาล
นอย
O3 มีแหลงวิทยากร
แหลงการเรียนรู
T5 มีระบบการประเมิน
W8 สถานที่ไมเอื้อ ภายในและภายนอก จากหลายหนวยงานที่
ตอการจัดกิจกรรม
มากเกินไป
ที่มีความพรอมและ
S7 อาจารยอุทิศตน ของนักศึกษา
หลากหลายตอการจัด
เสียสละเขารวม
W9 ขาดแรงจูงใจ กิจกรรมพัฒนาความรู
กิจกรรมทั้งภายใน
ในการทํากิจกรรม
และภายนอก
O4 ผูปกครอง ศิษย
เกา องคกรภายนอก
S8 อาจารยมีทีมงานที่
ชุมชนพรอมให
เขมแข็งสนับสนุน
ชวยเหลือสงเสริมใน
ความรวมมือและ
การทํางาน
สนับสนุนเกีย่ วกับการ
จัดกิจกรรม
S13 มีระบบ
สารสนเทศในการ
O5 เทคโนโลยี
ติดตอสื่อสารที่
สารสนเทศมี
คลองตัวและรวดเร็ว
ความกาวหนาอยาง
รวดเร็วและ
เอื้อตอการ
ประชาสัมพันธ
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สวนที่ 3
แผนกลยุทธฝายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
วิสัยทัศน
ความรูคูศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนําจิตวิญญาณความเปนครู สูการพัฒนาเครือขาย
พันธกิจ

1.
2.
3.
4.

สงเสริมและสนับสนุนการทํากิจกรรมของนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
อนุรักษ ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
ใหบริการ สวัสดิการที่ดีแกนักศึกษาเพื่อชวยใหนักศึกษามีความพรอมในการศึกษา
สรางเครือขาย และใหขอมูล ความรูที่เปนประโยชน ในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา

ประเด็นยุทธศาสตร
1. การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา
2. การอนุรักษ ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
3. การพัฒนาระบบบริการใหคําปรึกษา และบริการขอมูลที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
4. การสรางเครือขายความรวมมือกับศิษยเกา
เปาประสงค
1. บัณฑิตมีศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและมีความสามารถในการ
ใชภาษาตางประเทศ
2. นักศึกษาเห็นความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน
3. นักศึกษาไดรับบริการใหคําปรึกษา และบริการขอมูลที่เปนประโยชนที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของนักศึกษา
4. มีเครือขายความรวมมือและความสัมพันธอันดีกับศิษยเกา
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมนักศึกษาใหไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะความเปนเลิศระดับชาติหรือนานาชาติ
2. เพื่อจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(TQF)
3. เพื่อจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะดานการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนความสําเร็จดานศิลปะและวัฒนธรรม
5. เพื่อจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิต
6. เพื่อจัดบริการขอมูลที่เปนประโยชนที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา
7. เพื่อจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
8. เพื่อจัดระบบฐานขอมูลของศิษยเกา
9. เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนา และสรางเครือขายความรวมมือกับศิษยเกา
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กลยุทธและโครงการที่สัมพันธกับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตพ.ศ.2561-2565

1.ปฐมนิเทศ รับนองใหมและครุ
อาสา









2.กีฬาระหวางคณะ









3.เลือกตั้งสโมสร







4.ประกวดแขงขันทักษะวิชาการ
วิชาชีพ และจัดกิจกรรมครุอาสา
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ



5.ปจฉิมนิเทศและขอขมาลาครู





6. กิจกรรมเขารวมการนําเสนอ
งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ





0

0

7.กิจกรรมสานสัมพันธนอ งพี่คณะ
ครุศาสตร










































































2562

2561

2560

2559

2558

ชวงเวลาดําเนินงาน

0

แหลงอืน่

0

0

0

รายได/ กองทุน
คณะฯ
บก.ศ.

แผนดิน

งบประมาณ






0

เชี่ยวชาญ
0

รอบรูวิชาการ
0

อุทิศตนใหกับ
0

อดทน
0

ซื่อสัตย


0







0

เสียสละ

คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร

0

0

ออนนอม

0

ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและการ

0

0

1. จัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
ใหมีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึ่ง
ประสงคโดยมี
วิทยากร/
คณาจารยทมี่ ี
ศักยภาพและมี
แหลงเรียนรูที่
สนับสนุนทั้ง
ภายใน/ภายนอก
ที่หลากหลาย

คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ TQF

0

0

0

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ดานทักษะทาง
ปญญา
ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

0

0

กลยุทธที่

ดานคุณธรรม
จริยธรรม
ดานความรู

0
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8.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
“พัฒนาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษสําหรับครู”


2. จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
กับการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และกิจกรรม
นักศึกษาโดยมี
องคกรเครือขาย
และหนวยงาน
ภายนอก
สนับสนุน

1.กิจกรรมวันวัฒนธรรม



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
ของหนวยงานที่
รับผิดชอบ

1.บริการวิชาการดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
2.อบรมทักษะวิชาการและ
วิชาชีพเพือ่ การเรียนและการ
แขงขันแกนกั ศึกษาและศิษยเกา
3.โครงการพัฒนาหองศิษยเกา
เพื่อรวบรวมผลงานและรางวัล
ของศิษยเกา
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แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ฝายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นและมุงสูอาเซียน
เปาประสงคที่ 1 บัณฑิตมีศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและมีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ
วัตถุประสงคที่1 เพื่อสงเสริมนักศึกษาใหไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะความเปนเลิศระดับชาติหรือนานาชาติ
วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
วัตถุประสงคที่ 3 เพื่อจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะดานการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ
1.พัฒนากิจกรรมนักศึกษาให
มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่ง
ประสงคและสอดคลองกับ
มาตรฐานผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติและทักษะดานการ
จัดการเรียนรูในศตวรรษที่
21 พรอมแขงขันทักษะความ
เปนเลิศระดับชาติหรือ
นานาชาติ

มาตรการ
1. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลจากการ
แขงขันทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพ หรือ
รางวัลประกาศเกียรติคุณจากหนวยงานใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
2. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่คณะ/
หลักสูตรจัดขึ้น โดยสอดคลองกับคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยทุกโครงการตองมีการ
ประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัด
กิจกรรม/โครงการ
3. กิจกรรมหรือโครงการที่คณะ/หลักสูตรจัด
ขึ้นเพื่อเปนการพัฒนาทักษะดานการจัดการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 แกอาจารยและ
นักศึกษา

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1.เพื่อสงเสริม
นักศึกษาใหไดรับ
รางวัลจากการ
แขงขันทักษะความ
เปนเลิศระดับชาติ
หรือนานาชาติ

1.จํานวนนักศึกษา
ที่ไดรับรางวัลจาก
การแขงขันทักษะ
ความเปนเลิศ
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

เปาหมาย (Target)

61

62

63

64

65

5 คน

5 คน

6 คน

6 คน

7 คน

โครงการ/
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

1.เขารวม
อาจารยไตรรงค
กิจกรรมการ
เปลี่ยนแสง
แขงขันทักษะ
วิชาชีพครูและ
เผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม
ของนักศึกษาใน
เครือขาย
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภาคเหนือ
2. เขารวม
โครงการ
ประกวดคลิป
วีดิโอ
3. เขารวม
กิจกรรมการ
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กลยุทธ

มาตรการ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย (Target)
61

62

63

64

65

โครงการ/
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

เขียนเรียงความ
4. เขารวมการ
นําเสนองานวิจยั
ระดับชาติและ
นานาชาติ

2.เพื่อจัด
กิจกรรมที่
สอดคลองกับ
คุณลักษณะ
บัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
(TQF)

2.จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่
สอดคลองกับ
คุณลักษณะบัณฑิต
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
(TQF)
1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม
2. ดานความรู
3. ดานทักษะทาง
ปญญา
4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

6

6

6

6

6

ดานตาม
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุด
มศึกษา
(TQF)

ดานตาม
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุด
มศึกษา
(TQF)

ดานตาม
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุด
มศึกษา
(TQF)

ดานตาม
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุด
มศึกษา
(TQF)

ดานตาม
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุด
มศึกษา
(TQF)

1. ดานคุณธรรม อาจารยไตรรงค
จริยธรรม
เปลี่ยนแสง
- กิจกรรม
ปฐมนิเทศและรับ
นองใหม
- จัดกิจกรรม
ครุอาสา 8
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภาคเหนือ
2. ดานความรู
- กิจกรรม
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ“การ
ทําวิจยั ในชั้น
เรียน”
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กลยุทธ

มาตรการ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด
5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6.ดานการจัดการ
เรียนรู

เปาหมาย (Target)
61

62

63

64

65

โครงการ/
กิจกรรม
3. ดานทักษะ
ทางปญญา
- กิจกรรม
ประกวด/แขงขัน
ทักษะวิชาการ
วิชาชีพครู
4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ประกอบดวย
- กิจกรรมกีฬา
ระหวางคณะ
“ปลาบึกเกมส”
- กิจกรรม
ปจฉิมนิเทศและ
ขอขมาลาครู
- กิจกรรม
เลือกตั้งนายก
สโมสรนักศึกษา

ผูรับผิดชอบ
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กลยุทธ

มาตรการ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย (Target)
61

62

63

64

65

โครงการ/
กิจกรรม
- กิจกรรมสาน
สัมพันธนอ งพี่
คณะครุศาสตร
5. ดานทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ประกอบดวย
- กิจกรรม
อบรมเตรียม
ความพรอมกอน
สอบวัด
มาตรฐาน
คอมพิวเตอร
- กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการ
“สถิติเพื่อการ
วิจัยในชั้นเรียน”
- กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
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กลยุทธ

มาตรการ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย (Target)
61

62

63

64

65

โครงการ/
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
“พัฒนาทักษะ
การใช
ภาษาอังกฤษ
สําหรับครู”
6.ดานการ
จัดการเรียนรู
ประกอบดวย
-กิจกรรม
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ“การ
เขียนแผนการ
จัดการเรียนรูใน
สถานศึกษา”
3.เพื่อจัดกิจกรรมที่
พัฒนาทักษะดาน
การจัดการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21

3.จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่พัฒนา
ทักษะดานการ
จัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21

2

2

3

3

กิจกรรม/
โครงการ

กิจกรรม/
โครงการ

กิจกรรม/
โครงการ

กิจกรรม/
โครงการ

1. โครงการ
อบรมเชิง
กิจกรรม/ ปฏิบัติการ ใน
โครงการ หัวขอ
“คุณธรรม
จรรยาบรรณครู
และการดําเนิน
4

อาจารยไตรรงค
เปลี่ยนแสง
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กลยุทธ

มาตรการ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย (Target)
61

62

63

64

65

โครงการ/
กิจกรรม
ชีวิต”
2. กิจกรรม
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง
วิธีการจัดการ
เรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21
3. กิจกรรม
เตรียมความ
พรอมนักศึกษา
“การสงเสริม
ทักษะการคิด
คํานวณ”
4. กิจกรรม
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
พัฒนาสื่อสนเทศ
มัลติมีเดีย”
5. กิจกรรม
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม
ประจําป

ผูรับผิดชอบ
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กลยุทธ

มาตรการ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย (Target)
61

62

63

64

65

โครงการ/
กิจกรรม
การศึกษา 2560
6. กิจกรรม
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
“พัฒนาทักษะ
การใช
ภาษาอังกฤษ
สําหรับครู”

ผูรับผิดชอบ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเครือขายทางวิชาการ
เปาประสงคที่ 5สงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาเห็นความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน
วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนความสําเร็จดานศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ

มาตรการ

2. พัฒนากิจกรรมบูรณาการ 1. กําหนดใหมีการจัดโครงการ/
กิจกรรมอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน
การทํานุบํารุง
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิภาคและของชาติ และเรียนรู
วัฒนธรรมอาเซียน
กับกิจกรรม
การเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษาโดยมี
องคกรเครือขายและ
หนวยงานภายนอก
สนับสนุน

2. กําหนดใหมีการสงเสริมสนับสนุน
ใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา
ตระหนักและมีสวนรวมในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
3. กําหนดใหมีการบูรณาการการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
4. กํากับติดตาม และประเมิน
ผลลัพธหรือผลกระทบจากการ
อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพร

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1.เพื่อสงเสริม
และสนับสนุน
ความสําเร็จ
ดานศิลปะและ
วัฒนธรรม

1. ระดับ
ความสําเร็จใน
การสงเสริมและ
สนับสนุนดาน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

เปาหมาย (Target)
61

62

63

64

65

1

1

1

1

1

ระบบ

ระบบ

ระบบ

ระบบ

ระบบ

เปาหมายขอที่ 1
มีแผนดานทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
2 แผน

2 แผน

2 แผน

2 แผน

2 แผน

โครงการ/
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
อาจารยเลเกีย
เขียวดี

1.จัดทํา
อาจารยเลเกีย
แผนกลยุทธ
เขียวดี
ฝายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
คณะครุศาสตร
5 ป
2.จัดทํา
แผนปฏิบัติ
ราชการดาน
กิจการ

32

กลยุทธ

มาตรการ
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น ภูมิภาค
และของชาติ และเรียนรูวัฒนธรรม
อาเซียน เพื่อนํามาพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินงาน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย (Target)
61

62

63

64

65

โครงการ/
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
ประจําป
เปาหมายขอที่ 2
มีการกําหนด
ผูรับผิดชอบ
โดยตรง

1 กลไก

1 กลไก

1 กลไก

1 กลไก

1 กลไก

1.กําหนด
อาจารยเลเกีย
ผูรับผิดชอบ
เขียวดี
งานดานทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

เปาหมายขอที่ 3
4
มีกิจกรรมหรือ กิจกรรม
โครงการที่
สงเสริมและและ
สนับสนุนดาน
ศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้ง
ภายในประเทศ
และตางประเทศ

4
กิจกรรม

5
กิจกรรม

5
กิจกรรม

6
1.กิจกรรมวัน
กิจกรรม วัฒนธรรม
2.ไหวครู
ประจําป
3.อบรม
สงเสริม
ภาพลักษณ
ดานการ
เผยแพร ทํานุ

อาจารยเลเกีย
เขียวดี

33

กลยุทธ

มาตรการ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย (Target)
61

62

63

64

65

โครงการ/
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

บํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทยและเรียนรู
วัฒนธรรม
อาเซียน
4.บริการ
วิชาการดาน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
5.อบรมพัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม
6.กิจกรรมแห
เทียนจํานํา
พรรษา
เปาหมายขอที่ 4
ระดับความพึง
พอใจของ
นักศึกษาดาน

3.51

3.75

3.90

4.00

4.10

1.กิจกรรมวัน
วัฒนธรรม
2.ไหวครู

อาจารยเลเกีย
เขียวดี

34

กลยุทธ

มาตรการ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด
ความตระหนัก
เห็นคุณคา และ
มีเจตคติที่ดีตอ
การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

เปาหมาย (Target)
61

62

63

64

65

โครงการ/
กิจกรรม
ประจําป
3.อบรม
สงเสริม
ภาพลักษณ
ดานการ
เผยแพร ทํานุ
บํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทยและเรียนรู
วัฒนธรรม
อาเซียน
4.บริการ
วิชาการดาน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
5.อบรมพัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม
6.กิจกรรมแห

ผูรับผิดชอบ

35

กลยุทธ

มาตรการ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย (Target)
61

62

63

64

65

โครงการ/
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

เทียนจํานํา
พรรษา
เปาหมายขอที่ 5
10
10
10
10
10
1.จัดทํา
มีการจัดสรร
โปรแกรม โปรแกรม โปรแกรม โปรแกรม โปรแกรม แผนงาน
วิชา
วิชา
วิชา
วิชา
วิชา ปฏิบัติงาน/
งบประมาณสู
โครงการ
หลักสูตร
ประจําป
งบประมาณ

อาจารยเลเกีย
เขียวดี

เปาหมายขอที่ 6
มีการ
ประเมินผลลัพธ
หรือผลกระทบ
ของแผนงาน
โครงงาน/
กิจกรรม

1 กลไก

1 กลไก

1 กลไก

1 กลไก

1 กลไก

1.ประเมิน
อาจารยเลเกีย
ผลลัพธ หรือ เขียวดี
ผลกระทบของ
แผนงาน
โครงงาน/
กิจกรรม

เปาหมายขอที่ 7
มีการนําผลการ
ประเมิน ของ
แผนงาน

1 กลไก

1 กลไก

1 กลไก

1 กลไก

1 กลไก

1.นําผลการ
ประเมิน ของ
แผนงาน
โครงงาน/

อาจารยเลเกีย
เขียวดี

36

กลยุทธ

มาตรการ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด
โครงงาน/
กิจกรรมไป
ปรับปรุงการจัด
กิจกรรมในครั้ง
ตอไป

เปาหมาย (Target)
61

62

63

64

65

โครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรมไป
ปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมใน
ครั้งตอไป

ผูรับผิดชอบ

37

ประเด็นยุทธศาสตรที่3 การพัฒนาระบบบริการใหคําปรึกษา และบริการขอมูลที่เปนประโยชนที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา
เปาประสงคที่ 3 นักศึกษาไดรับบริการใหคําปรึกษา และบริการขอมูลที่เปนประโยชนที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา
วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิต
วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อจัดบริการขอมูลที่เปนประโยชนที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา
วัตถุประสงคที่ 3 เพื่อจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
กลยุทธ

มาตรการ

3. พัฒนาการจัดบริการให
1. กําหนดใหมีการจัดโครงการ/กิจกรรมการ
คําปรึกษา และบริการขอมูลที่
บริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและ
เปนประโยชนที่เอื้อตอการพัฒนา
การใชชีวิตแกนกั ศึกษา
คุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1.เพื่อจัดบริการ
ใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและการ
ใชชีวิต

1. ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษา
ตอการจัดบริการ
ใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและการใช
ชีวิต

2. กําหนดใหมีการดูแลชวยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหแกนักศึกษา เชน

เปาหมาย (Target)

61

62

63

64

65

3.51

3.80

3.90

4.00

4.10

4. กํากับติดตามและประเมินผลลัพธหรือ
ผลกระทบจากการจัดบริการใหคําปรึกษา
และบริการขอมูลที่เปนประโยชนที่เอือ้ ตอ

1. กิจกรรม
พัฒนาหองให
คําปรึกษา

ผูรับผิดชอบ
อาจารยศรวัส
ศิริ

2. กิจกรรมการ
ใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและการ
ใชชีวิตแก
นักศึกษา

การจัดสรรทุนการศึกษา การใหขอมูลแหลง
ทุนการศึกษาตอ แหลงขอมูลการฝก
ประสบการณวิชาชีพ การแนะแนวอาชีพ
การจัดหางานระหวางเรียน ฯลฯ
3. กําหนดใหมีการจัดโครงการ/กิจกรรม
เตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

3. กิจกรรม
พัฒนาอาจารยที่
ปรึกษา
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

38

กลยุทธ

มาตรการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา

วัตถุประสงค
ของนักศึกษา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย (Target)
61

62

63

64

65

โครงการ/
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

แหลงขอมูลการ
ฝกประสบการณ
วิชาชีพ

ชีวิตที่ดีของ
นักศึกษา

2. การแนะแนว
อาชีพ การจัดหา
งานระหวางเรียน
3.เพื่อจัด
กิจกรรมเตรียม
ความพรอมเพื่อ
การทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษา

3. ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษา
ตอการจัดกิจกรรม
เตรียมความพรอม
เพื่อการทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษา

3.51

3.80

3.90

4.00

4.10

1. กิจกรรม
ปจฉิมนิเทศ 2.
กิจกรรมสงเสริม
ทักษะวิชาการ
และวิชาชีพเพื่อ
การเรียนและ
การแขงขัน

อาจารยศรวัส
ศิริ

39

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4การพัฒนาและสรางเครือขายความรวมมือกับสโมสรศิษยเกา
เปาประสงคที่ 4มีเครือขายความรวมมือและความสัมพันธอันดีกับสโมสรศิษยเกา
วัตถุประสงคที่ 1เพื่อจัดระบบฐานขอมูลของศิษยเกา
วัตถุประสงคที่ 2เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาและสรางเครือขายความรวมมือกับสโมสรศิษยเกา
กลยุทธ

มาตรการ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

4. พัฒนาการจัดกิจกรรม/บริการ
วิชาการแกชุมชนและหนวยงาน
ภายนอกโดยการประสานงาน
รวมมือระหวางผูปกครอง ศิษย
เกาและบุคลากรของหนวยงานที่
รับผิดชอบ

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลของศิษยเกาและ
ติดตามปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน

1.เพื่อจัดระบบ
ฐานขอมูลของ
ศิษยเกา

1. จํานวนระบบ
ฐานขอมูลของศิษย
เกา

2. จัดบริการใหความรูทางดานวิชาการและ
วิชาชีพใหแกศิษยเกา
3. กํากับติดตาม และประเมินผลลัพธหรือ
ผลกระทบจากการพัฒนาและสราง
เครือขายความรวมมือกับสโมสรศิษยเกา

2.เพื่อจัด
กิจกรรมการ
พัฒนาและสราง
เครือขายความ
รวมมือกับสโมสร
ศิษยเกา

2. จํานวน
โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาและ
สรางเครือขาย
ความรวมมือกับ
สโมสรศิษยเกา

61

เปาหมาย (Target)
62

63

64

65

โครงการ/
กิจกรรม
1.โครงการ
จัดทํา
ฐานขอมูลของ
ศิษยเกา

1

1

1

1

1

ระบบ

ระบบ

ระบบ

ระบบ

ระบบ

1

1

1

1

โครงการ/
กิจกรรม

โครงการ/ โครงการ/
กิจกรรม กิจกรรม

โครงการ/
กิจกรรม

อาจารยศรวัส
ศิริ

2.โครงการ
พัฒนาหอง
ศิษยเกาเพื่อ
รวบรวมผลงาน
และรางวัลของ
ศิษยเกา

1.โครงการ
ศึกษาดูงาน
โครงการ/ ดานศิษยเกา
กิจกรรม
1

ผูรับผิดชอบ

อาจารยศรวัส
ศิริ

40

คณะผูจัดทํา
แผนกลยุทธฝายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ประจําป พ.ศ. 2561 – 2565
ที่ปรึกษา
ผูชวยศาสตราจารยธงชัย ชอพฤกษา
อาจารยไตรรงค เปลี่ยนแสง
อาจารยเลเกีย เขียวดี
อาจารยศรวัส ศิริ

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
หัวหนางานกิจกรรมนักศึกษา
หัวหนางานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
หัวหนางานสวัสดิการและทุนการศึกษา

ผูจัดทํา
นายพรหมธร พูลสุข

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

