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ส่วนที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำของคณะครุศำสตร์
คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานระดับคณะที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีพันธกิจหลักใน
การจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตครูเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
คณะครุศาสตร์ เดิมมีชื่อว่า “คณะวิชาครุศาสตร์” เป็นส่วนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครู
กาแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมปรับมาใช้
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2527 ประกาศให้กรมการฝึกหัดครูโดยวิทยาลัยครูมี
หน้าที่ในการจัดการศึกษา เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ คณะวิชาครุศาสตร์จึงสามารถผลิตครูในระดับ
ปริญญาตรีได้ ในปีพุทธศักราช 2528 ได้มีการประกาศแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูกาแพงเพชร เพื่อให้
สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู จึงเปลี่ยนชื่อจากคณะวิชาครุศาสตร์
มาเป็นคณะครุศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน ในปีพุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบันการศึกษาใน
กรมการฝึกหัดครู เริ่มใช้ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา คณะครุศาสตร์จึงเป็นหน่วยงาน
หนึ่งของสถาบันราชภัฏกาแพงเพชร หลังจากนั้นในปีพุทธศักราช 2538 จึงมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นโดย
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏกาแพงเพชรและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ทาให้คณะครุศาสตร์สามารถ
จัดการเรียนการสอนสูงกว่าระดับปริญญาตรีและเปลี่ยนตาแหน่งผู้บริหารจาก “หัวหน้าคณะวิชา” มาเป็น
ตาแหน่ง “คณบดี” และในขณะนั้น คณะครุศาสตร์มีทั้งหมด 8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาพื้นฐาน
การศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ภาควิชา
อนุบาลศึกษา ภาควิชาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาทดสอบและวิจัย และ
ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ศึกษา
และศูนย์เด็กปฐมวัย
ปีการศึกษา 2547 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาที่เคยสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย้ายมา
สังกัดคณะครุศาสตร์ได้แก่ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไปและคณะครุศาสตร์ได้รับมอบหมายให้
ผลิตบัณฑิตโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) เป็นรุ่นแรก มีนักศึกษาใน
โครงการจานวน 39 คน ได้แก่โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ศิลปกรรม
(ดนตรี)
ในปีการศึกษา 2547 นี้ คณะครุศาสตร์ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภายในให้มีความ
เหมาะสม จึงได้มีการจัดกลุ่มโปรแกรมวิชา เป็น 3 กลุ่ม สังกัดในภาควิชา ดังนี้ ภาควิชาการศึกษาพื้นฐานและ
เทคนิคการศึกษา มีโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การบริหารการศึกษา การศึกษาพิเศษ
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พลศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษาภาควิชาการศึกษาสังคมศาสตร์ มีโปรแกรมวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ ศิลปกรรม (กลุ่มดนตรี) ศิลปกรรม ภาควิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ มีโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นต้น
ปีการศึกษา 2548 คณะครุศาสตร์ ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และ
เปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อรับดูแลเด็กพิเศษออทิสติกและเด็กปัญญาอ่อน ซึ่งในระยะแรกมีเด็กพิเศษที่อยู่ใน
ความดูแล จานวน 8 คน
ปีการศึกษา 2549 ศูนย์เด็กปฐมวัยเปลี่ยนเป็นโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชรรับนักเรียนใน
ระดับก่อนอนุบาลและอนุบาล 1 และได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549) เพื่อให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ประกอบด้วย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ปัจจุบัน คณะครุศาสตร์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และมีการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลายสาขาวิชามากขึ้น
ปีการศึกษา 2553 คณะครุศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพันธ์ใหม่นาร่อง โดยมี
นักศึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพครูได้รับทุนในปีการศึกษา 2552
จานวน 4 โปรแกรมวิชา ประกอบด้วย นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา จานวน 2 คน นักศึกษา
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 1 คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน 2 คน และ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา จานวน 2 คน
ปีการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร์ มีนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพันธ์ใหม่
นาร่อง จานวน 5 โปรแกรมวิชา ประกอบด้วย นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน 7 คน
นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา จานวน 3 คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 22 คน
นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา จานวน 6 คน และนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จานวน
5 คน รวมทั้งสิ้น 43 คน นอกจากนี้ ยังได้รับเลือกให้เป็นหน่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยความร่วมมือระหว่าง
สานักงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) , สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ปีการศึกษา 2555 คณะครุศาสตร์ได้ดาเนินการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556 และมีการดาเนินการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจาปีการศึกษา 2555 เพื่อเป็นการ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
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ในปีการศึกษา 2555 นี้ คณะครุศาสตร์มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการฯนี้ ต้องกาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 5
ปีการศึกษา 2555 ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับทุนจานวน 14 คน โดยเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาจะได้
เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครูผู้ช่วยในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2556 คณะครุศาสตร์ มีการดาเนินงานด้านการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัย และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จานวน 3 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) และเปิดรับนักศึกษา
รุ่นแรกในปีการศึกษา 2556 จานวน 60 คน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556) นอกเหนือจากการพัฒนาหลักสูตร ในปีการศึกษา 2556 คณะครุศาสตร์ ยังมีการลงนามความ
ร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศ ได้แก่ การทาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) กับ Southeast Asian Ministers of Education Organisation Regional Centre
for Education in Science and Mathematics Malaysia (SEAMEO RECSAM) หรือโครงการพัฒนา
ความสามารถในการสอนคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเทศ
มาเลเซีย , College Of Education, West VisayasState University, Philippines , บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ในการจัดการศึกษาแก่โรงเรียน
สาธิต (วัดพระบรมธาตุ) , บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและงานวิจัย
ทางการศึกษาตามภารกิจขององค์กร กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโครงการเปิดโลกเรียนรู้เด็กและเยาวชน กับ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวถนน
ปีการศึกษา 2557 คณะครุศาสตร์ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการในระดับ
โปรแกรมวิชา จากเดิมในระดับปริญญาตรี จะมีจานวน 11 โปรแกรมวิชา แต่เนื่องจากเกิดความซ้าซ้อนใน
เรื่องการบริหารงาน ในปีการศึกษา 2557 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา จึงได้ย้ายไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์แทน เพื่อให้การบริหารงานทั้ง 2 คณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมี
การจัดตัง้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สาคัญ ที่จะทาหน้าที่ในการผลิต
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดกิจกรรมโครงการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ได้แก่ โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเป็นชานาญการ
พิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โครงการพัฒนาผู้ประวิชาชีพทางการศึกษา ฯลฯ
ปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์มีการพัฒนาทางด้านการผลิตและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องและเห็น
เป็นรูปธรรมมากขึ้น ได้แก่ การทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องความร่วมมือในกิจการลูกเสือ
กับทั้ง 9 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อบูรณาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
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ในการพัฒนากิจการลูกเสือให้เจริญก้าวหน้า และสนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการแก่โรงเรียนในฐานะ
เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในชุมชน
ปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) จานวน 10 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และให้เกิดความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในปัจจุบัน นอกจากนี้คณะครุศาสตร์มีการดาเนินการตามนโยบายการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของ
รัฐบาล โดยการกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสาคัญของการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพของตนเอง
เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสถาบันผลิตครูอื่นๆได้ ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาที่สามารถสอบคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้ จานวน 29 คน ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
จานวน 8 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน 2 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 5 คน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 1 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา จานวน 4 คน สาขาวิชาพลศึกษา จานวน
1 คน และสาขาวิชาภาษาไทย จานวน 8 คน ซึ่งนักศึกษาทั้ง 29 คน จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการครูในเขตพื้นที่ตามภูมิลาเนาของนักศึกษา
ปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี 2560 มี
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 9 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 83 คน ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ จานวน 9 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน 2 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
จานวน 14 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 6 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา จานวน 12 คน
สาขาวิชาพลศึกษา จานวน 3 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จานวน 4 คน สาขาวิชาภาษาไทย จานวน 18
คน และสาขาวิชาการประถมศึกษา จานวน 15 คน มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 14 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้ง (บางส่วน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด จังหวัดตาก
จานวน 2 หลักสูตร มีแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาและการบริการวิชาการในรูปแบบการ
ดาเนินงานเป็นศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ศูนย์
ส่งเสริมและบริการสุขภาพ ศูนย์นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ และโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร
นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการวิชาการที่เน้นการตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น เช่น การ
อบรมหลักสูตรระยะสั้น การเพิ่มวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ
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โครงสร้ำงองค์กร
คณบดีคณะครุศำสตร์
คณะกรรมกำรประจำคณะ

รองคณบดี
คณะครุศำสตร์

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
- รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร
วางแผนและพัฒนา
- รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา

ประธำนโปรแกรม และ
หัวหน้ำกลุ่มสำขำวิชำ

หัวหน้ำ
สำนักงำนคณบดี

- งานธุรการ
- งานการเงิน บัญชี
และพัสดุ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานอาคารสถานที่
- งานโสตทัศนูปกรณ์
- งานเลขานุการ

-

โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
โปรแกรมวิชาพลศึกษา
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
ทัว่ ไป
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยา
สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา

หัวหน้ำศูนย์

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
- ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษาพิเศษ
- ศูนย์คอมพิวเตอร์
- ศูนย์ส่งเสริมและ
บริการสุขภาพ
- โรงเรียนอนุบาลราชภัฏ
กาแพงเพชร

ห น้ า | 6
โครงสร้ำงกำรบริหำร
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์ วงษ์บุญมำก
-

คณบดีคณะครุศำสตร์
รองศำสตรำจำรย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์

โปรแกรม/สาขาวิชา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏ
โรงเรียน ตชด.
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู และบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมกำรประจำ
คณะ

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร
รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
- งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- งานพัฒนาหลักสูตร
- งานรับรองปริญญาทาง
การศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
- งานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
นักศึกษา/บุคลากร
- การพัฒนาคณาจารย์ด้านการ
จัดการเรียนการสอน และ
การทาผลงานทางวิชาการ
- งานการจัดการความรู้ด้าน
การผลิตบัณฑิต
- งานฝึกอบรมลูกเสือ

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ
ผศ.ธงชัย ช่อพฤกษา

รองคณบดีฝ่ำยวิจยั และ
บริกำรวิชำกำร
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
- งานวิจัย
- งานบริการวิชาการ
- งานจดแจ้งลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร
/อนุสทิ ธิบัตร
- งานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
/นานาชาติ
- งานวารสารวิชาการ
- งานจัดการความรู้ด้านการวิจัย
- งานวิเทศสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร
วำงแผนและพัฒนำ
ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
- งานพัฒนาแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติราชการ
- งานอานวยการประชุมบุคลากร
และกรรมการประจาคณะ
- งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- งานระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคณะ
- งานบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายใน
- งานสวัสดิการและพัฒนาองค์กร

-

งานกิจกรรมนักศึกษา
งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
งานสวัสดิการและทุนการศึกษา
งานปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
งานพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
งานรับพระราชทานปริญญาบัตร

รองคณบดีฝ่ำยประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
อาจารย์อมรา ทองใส
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรและคณะ
- งานสารวจภาวะการมีงานทา
- งานสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
- งานสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อม
เพือ่ การแข่งขันแก่ศิษย์เก่า และ
ศิษย์ปัจจุบัน
- งานเลขานุการ
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ข้อมูลพื้นฐำน
ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 14 หลักสูตร ดังนี้






ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ระดับประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชื่อปริญญา

สาขาวิชา

ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.

การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
พลศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาไทย
คอมพิวเตอร์
สังคมศึกษา

ค.ม.

การบริหารการศึกษา

ปร.ด.
ปร.ด.

การบริหารการศึกษา
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

ป.วิชาชีพ

วิชาชีพครู

ข้อมูลจำนวนนักศึกษำภำคปกติ และภำคพิเศษ
ข้อมูลจานวนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ จาแนกตามหลักสูตร และสาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชา
 ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2556

2557

ปีการศึกษา
2558

46
34
48
69
76
38

41
32
42
76
54
38

43
35
35
29
33
35

2559

2560

55
59
56
49
54
28

61
42
58
37
54
29

รวม
246
202
239
260
271
168
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สาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษา
 ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ยุทธศาสตร์การบริหาร และ
การพัฒนา
 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู
รวม

2556
78
81
57
86

2557
66
77
72
81

ปีการศึกษา
2558
69
69
33
69

13

23

21

23

-

80

22

19
15

11
22

6
10

-

36
69

648

636

504

180
749

498

180
3,035

รวม

2559
59
57
57
56

2560
54
55
48
60

326
339
267
352

ข้อมูลบุคลำกรสำยวิชำกำร จำแนกตำมสำขำวิชำ
สำขำวิชำ
การศึกษาปฐมวัย
พลศึกษา
คอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาษาจีน
ภาษาไทย
การประถมศึกษา
การบริหารการศึกษา
จิตวิทยา
หลักสูตรและการสอน
วิจัยและประเมินผลการศึกษา

อำจำรย์ประจำ
ตำมสัญญำจ้ำง
1
6
1
1
1
1
3
1
1
3
-

ประเภท
พนักงำน
มหำวิทยำลัย
2
3
5
4
5
3
5
5
5
2
3
2
1
1

ข้ำรำชกำร
2
1
1
1
1
3
1
2

รวม
5
9
7
5
6
5
6
8
6
4
6
5
2
3
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สำขำวิชำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
ร้อยละ

อำจำรย์ประจำ
ตำมสัญญำจ้ำง
19
24.36

ประเภท
พนักงำน
มหำวิทยำลัย
1
47
60.26

ข้ำรำชกำร
12
15.38

รวม
1
78 คน

ข้อมูลบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ - สกุล
นางสาวระพีพร พุ่มอิ่ม
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์อ่อน
นางมาริตา จิตชู
นางสาววาสนา สุระพา
นางสาวกรรณิกา จันสายทอง
นางสาวณิชารีย์ วุฒิชมภู
นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์
นางสาวกัลยารัตน์ มาลาศรี
นายพรหมธร พูลสุข
นายศาสตราวุธ กิมิพนั ธ์
นายอานนท์ ปลื้มเนตร
นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์
นางสาววาสนา จันทร์ผ่อง
นางสาวกาญจนา นาคสวาท
นายไกรศร สิงไฝแก้ว
นายพินิต มณีเขียว

ประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชัว่ คราว
ลูกจ้างชัว่ คราว
ลูกจ้างชัว่ คราว

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติการประจาโปรแกรมวิชา
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติการประจาโปรแกรมวิชา
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ข้อมูลทำงกำรเงินของคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
สัดส่วนของการจัดสรรงบประมาณที่คณะครุศาสตร์ได้รับ พ.ศ. 2558 – 2560
ประเภทงบประมำณ
งบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้ (บ.กศ.)
รวมทั้งหมด

ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2558
(บำท)
4,136,775
6,728,500
10,865,275

ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559
(บำท)
4,074,865
7,796,550
11,871,415

ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560
(บำท)
4,128,814
6,603,310
10,732,124

รวม
12,340,454
21,128,360
33,468,814
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แผนกลยุทธ์คณะครุศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศำสตร์
ปรัชญำ
ครูดีสร้างคน คนดีสร้างชาติ ครุศาสตร์สร้างครูดี
วิสัยทัศน์
คณะครุศาสตร์เป็นผู้นาในการประยุกต์ศาสตร์พระราชามาใช้ในการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพระดับสากล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ
2. เพื่อพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา
3. เพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
4. เพื่อบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ
2. พัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา
3. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
4. บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูที่เน้นสมรรถนะสูงทั้งด้านความรู้และ
คุณธรรม
2. สร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพครู
3. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ
4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
5. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล
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เป้ำประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพและมีขีดสมรรถนะสูงตามแนวทางศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา”
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา”
3. ให้บริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครูด้วยหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลาย
4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ
5. บริหารจัดการที่ทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยมาตรฐานระดับสากล
ค่ำนิยมหลัก
EDU E : Efficiency คือ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ชุมชนและสังคมพึงพอใจ
D : Democracy คือ การทางานร่วมกันโดยยึดหลักประชาธิปไตย
U : Unity
คือ มีความรัก ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและภักดีต่อองค์กร
อัตลักษณ์
บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
จุดเน้น จุดเด่นหรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ
ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศำสตร์
อ่อนน้อม ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน อุทิศตนให้กับงาน รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ
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ส่วนที่ 2
สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
กรอบแนวทางที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง
1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน
1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ
1.5 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผลึกกาลังป้องกันประเทศ
1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
1.7 การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ
2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ
2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน
2.4 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง
2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต
3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
3.3 ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
3.4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
4.1 สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
4.3 มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
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4.4 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มเข็งของชุมชน
4.5 พัฒนาการสื่อมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
5.2 วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
5.3 การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5.6 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
6.6 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
6.7 ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

กรอบแนวทางที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560-2564) ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น
ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปีเป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่กาหนด
ภายใต้ระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ไป พิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและ
ภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะ
ผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
ทั้งนี้โดยได้คานึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป
นอกจากนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ และกลไกการ
ทางานในรูปแบบของคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในทุกระดับ
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้าซ้อนทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ ให้
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันก็เพิ่มบทบาทของกลไกภาคองค์ความรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วน
ยุทศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
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ความหมายของการให้บริการวิชาการแก่สังคม
การให้บริการวิชาการแก่สังคม ตามความหมายที่สานักงานคณะกรรมการได้ระบุไว้ในคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กล่าวว่า การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของ
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความ
ถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการวิชาการอาจให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิด
ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงาน
สาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือ
สัมมนาวิชาการ ทางานวิจัยเพื่อตอบปัญหาต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการวิชาการ นอกจากเป็นการ
ทาประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของ
อาจารย์อันจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัย พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของ
นักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการวิชาการ
ลักษณะของการบริการวิชาการ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) และสานักงานรับรองมาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้กาหนดลักษณะและขอบเขตของการบริการวิชาการและวิชาชีพ ดังนี้
1. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม
2. บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางการศึกษา
3. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บค่าลงทะเบียน
4. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให้เปล่า
5. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว่าจ้าง
6. บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. บริการศึกษา วิจัย สารวจ การวางแผน การจัดการ
8. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
9. บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต
10. บริการอื่นๆ ที่มีการขอความร่วมมือจากองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก แม้ไม่อยู่ในแผนของ
สถาบัน โดยต้องมีหนังสือขอความร่วมมือที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา จึงจะสามารถนับเป็นการให้บริการ
วิชาการ
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ระบบและกลไกการบริการวิชาการ
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด มีการวาง
แนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้บริการวิชาการด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของสถาบัน มี
นโยบายส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์/บุคลากรทุกระดับมีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และจิตแห่งบริการ (service mind) ในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน กาหนดภาระงานของอาจารย์และบุคลากรให้ชัดเจน โดยมีระบบการเทียบเคียงและทดแทนระหว่าง
ภาระงานด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ตาม
ความถนัดและจุดเน้นของสถาบันในการให้บริการทางวิชาการนี้ ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมิน เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่าเสมอ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนมีการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานประจาด้านอื่นๆ ของอาจารย์และบุคลากร
เช่น การกาหนดให้นักศึกษานาความรู้ไปจัดทาเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
กับการวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น
1) มีการนาผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนใน
ทุกระดับ
2) นาความรู้ประสบการณ์จากการให้บริการกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย เป็นต้น
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย จัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนักศึกษา ซึ่งเป็นทั้งผู้
ให้บริการและผู้รับบริการ ทั้งในระดับแผนการดาเนินงาน เป้าหมายของสถาบัน ความร่วมมือร่วมใจของ
บุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการให้บริการที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สถาบันกาหนดไว้
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัยสถาบันนาผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการและผลสัมฤทธิ์ที่ได้อย่าง
สม่าเสมอและเป็นรูปธรรม
กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
1. มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อ
ประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน
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2. มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพสถาบันมีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชน
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่จะให้บริการมาร่วมมือรวมพลัง (Collaboration)
ในลักษณะของการสร้างเครือข่าย (Networking) ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการในการนาผลการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้น หรือไปใช้
พัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการหรือส่วนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คาปรึกษาแนะนาและจัด
ให้มีช่องทางในการสื่อสาร ทาความเข้าใจร่วมกันในภาคอุตสาหกรรมหรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ ใน
ชุมชน
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมมีการประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่า สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรผู้ให้บริการ ทั้งในด้านการนา
ความรู้ความเชี่ยวชาญ ไปใช้ประโยชน์ การสื่อสาร การชี้แจงแนะนาให้ผู้รับบริการและประชาชน
4. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
มีการนาผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการ มีระบบและ
กลไกการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย รูปแบบการให้บริการ ขอบเขตการให้บริการ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการ
ให้บริการ สัญญาการบริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการกากับคุณภาพของการให้บริการ โดยจัดให้มีระบบ
ให้ข้อมูลที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน
และเผยแพร่สู่สาธารณชนสถาบันมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่บุคลากรภายในสถาบัน ซึ่งรวมทั้งผู้เรียนด้วย จัดให้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดและเผยแพร่ประสบการณ์ในการให้บริการผ่านทางสื่อการเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลการ
บริการวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะชนในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความ
ต้องการและเป็นที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพสังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพ
และความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการ
และการเผยแพร่ความรู้นั้นภายในและภายนอกสถาบัน
ลักษณะโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะครุศาสตร์ จัดเป็นหน่วยงานหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตครู รวม
ไปถึงการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม โดยลักษณะโครงการ/กิจกรรมการบริการ
วิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีลักษณะ ดังนี้
1. โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และมีลักษณะเป็นโครงการแบบให้เปล่า
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2. โครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก มีทั้งโครงการที่เป็นลักษณะ
แบบให้เปล่า และแบบเก็บค่าลงทะเบียนซึง่ ก่อให้เกิดรายได้แก่หน่วยงาน
3. โครงการบริการวิชาการในลักษณะเก็บค่าลงทะเบียนซึง่ ก่อให้เกิดรายได้แก่หน่วยงาน
4. โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการวิจัย หรือพันธกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยกลุ่มเป้าหมายของผู้รับบริการหลักนั้น ประกอบไปด้วย นักเรียน นักศึกษา ชุมชน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน – ภายนอก (SWOT Analysis) แผนกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จุดแข็ง (S)
จุดอ่อน (W)
1. มีบุคลากรและนักศึกษาจานวนเพียงพอและ
1. ภาระงานของอาจารย์มีความซ้าซ้อนทาให้
ครอบคลุมระดับก่อนประถมศึกษาและการจัด
ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการได้ไม่เต็มที่
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. มีการจัดสรรงบประมาณด้านบริการวิชาการทั้ง
ภายในและภายนอก
3. มีโครงการบริการวิชาการครอบคลุมทุกสาระการ
เรียนรู้
4. มีรายวิชาและองค์ความรู้ที่เอื้อต่อการบริการ
วิชาการ
โอกาส (O)
อุปสรรค (T)
1. มีเครือข่ายภายนอกที่รับบริการวิชาการอย่าง
1. ผู้รับบริการทางวิชาการส่วนใหญ่มีความต้องการ
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
ได้รับบริการวิชาการแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้มีช่องทางใน
การขอรับบริการวิชาการหลายช่องทาง
3. รัฐบาลมีนโยบายที่ช่วยส่งเสริมด้านบริการ
วิชาการ เช่น นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โครงการรักการอ่าน โครงการแม่และเด็ก โครงการ
ค่ายคณิตศาสตร์ ฯลฯ
4. นโยบายของรัฐบาลที่เห็นความสาคัญของการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดสรร
งบประมาณให้ครูเพื่อนาไปพัฒนาตนเองในโครงการ
คูปองพัฒนาครู จานวน 10,000 บาท/คน
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ส่วนที่ 3
แผนกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ปรัชญา
ครูดีสร้างคน คนดีสร้างชาติ ครุศาสตร์สร้างครูดี
วิสัยทัศน์
คณะครุศาสตร์เป็นผู้นาในการประยุกต์ศาสตร์พระราชามาใช้ในการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพระดับสากล
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

ผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ
พัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา
ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการ
1. เพื่อให้บริการและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการ
1. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
เป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการ
1. ให้บริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครูด้วยหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลาย
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
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กลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการ
1.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลายและมุ่งเน้นขีดสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา
(Non – degree)
2.1 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผู้ผลิต ผู้ใช้และองค์กร
วิชาชีพอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ

แผนกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 1 ให้บริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครูด้วยหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลาย
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลายและมุ่งเน้นขีดสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา (Non – degree)
มาตรการ 1. ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตร/สาขาวิชาพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น อย่างน้อยสาขาละ 1 หลักสูตร
2. พัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนาครูให้ตอบสนองต่อความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อมูล เป้าหมาย
ข้อ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
พื้นฐาน 2561
1
2
3
4
5
9
12
14
1 จานวนหลักสูตรระยะสั้น
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตร

2

ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน
เครือข่าย (โรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/ครูพี่เลี้ยง)
ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

-

หลักสูตร หลักสูตร
ร้อยละ
5

ร้อยละ
15

ร้อยละ ร้อยละ
20
25

ร้อยละ
30

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผู้ผลิต ผู้ใช้และองค์กรวิชาชีพอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ
มาตรการ 1. พัฒนาเครือข่ายสถาบันความร่วมมือการผลิตครูและสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการบูรณาการการเรียนรู้กับการวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนานักศึกษาโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน
3. กาหนดพื้นที่การทางานร่วมกับโรงเรียนและชุมชน 1 โปรแกรมวิชา 1 ชุมชน และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อมูล เป้าหมาย
ข้อ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
พื้นฐาน 2561
1
2
3
4
5
2
1
2
1 จานวนโครงการกับเครือข่าย
โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและ - รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
โครงการ
โครงการ โครงการ
สถาบันที่ผลิตพัฒนาครู และผู้ใช้
พัฒนาครู
บริการวิชาการ
ครู ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
แผนกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

เป้าประสงค์
ให้บริการ
วิชาการและ
พัฒนาวิชาชีพครู
ด้วยหลักสูตร
ระยะสั้นที่
หลากหลาย

พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ

ตัวชี้วัด
1 จานวนหลักสูตรระยะสั้น

2561

ค่าเป้าหมาย
2562 2563 2564

2565

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

12
14
16
18
20
12
14
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร

2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
30
40
50
60
70
5
ศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ครูพี่เลี้ยง)
ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2
2
2
2
2
3 จานวนโครงการกับเครือข่ายสถาบัน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
ที่ผลิตพัฒนาครู และผู้ใช้ครู ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5

-

-

-

ร้อยละ
15

ร้อยละ
20

ร้อยละ
25

ร้อยละ
30

-

-

1
2
โครงการ โครงการ
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เกณฑ์การประเมินความสาเร็จของตัวชี้วัด
แผนกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ตัวชี้วัด
1. จานวนหลักสูตรระยะสั้น

เกณฑ์การประเมินความสาเร็จ
จานวนหลักสูตรระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย ที่ได้รับการพัฒนาตาม
เครือข่าย (โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ครูพี่
มาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเน้นไปที่ครูและ
เลี้ยง) ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและ
บุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือครูพี่เลี้ยงของพี่เลี้ยงของ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักศึกษาฝึกสอน
3 จานวนโครงการกับเครือข่ายสถาบันที่ผลิตพัฒนาครู จานวนโครงการกับเครือข่ายสถาบันที่ผลิตพัฒนาครู และผู้ใช้ครู ทั้งในประเทศและ
และผู้ใช้ครู ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่บรรลุ ต่างประเทศ โดยโครงการดังกล่าวจะต้องปรากฏผลการดาเนินงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผู้เรียน
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