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คํานํา
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และมาตรฐานของการจัดการศึกษาที่เปนที่ยอมรับและสามารถแขงขันได สอดคลองกับสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคตตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 หมวด 3 ในมาตราที่ 14 ไดกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนกลยุทธของหนวยงาน
เพื่อแปลงเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป ประกอบกับแผนกลยุทธ คณะครุศาสตร ประจําป พ.ศ.
2556 – 2560 ไดสิ้นสุดลง ดังนั้น คณะครุศาสตร จึงไดมีการปรับปรุงและพัฒนาแผนกลยุทธ เพื่อใช
ระหวางป พ.ศ.2561 – 2565 เพื่อใหคณะฯ มีแผนแมบทที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20
ป (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2579) นโยบายการศึกษา
ในปจจุบัน และยุทธศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาคณะ ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ ภายในคณะ
แผนกลยุทธนี้จั ดทําขึ้นโดยการใชกระบวนการแบบมีสวนร วมของผูมีสวนไดสวนเสีย และระดมความ
คิดเห็นผานการประชุมสัมมนาของบุคลากรทุกระดับภายในคณะฯ
คณะครุศาสตร หวังเปนอยางยิ่งวา แผนกลยุทธ คณะครุศาสตร ประจําป พ.ศ. 2561 – 2565
ฉบับนี้ จะชวยสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาคณะ รวมถึงเปนแนวทางการ
ดําเนินงานใหบุคลากรและหนวยงานตาง ๆ เพื่อสงผลใหคณะครุศาสตร ประสบความสําเร็จตามที่มุงหวัง
ไวตอไป
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สวนที่ 1
บทนํา
ความเปนมาของคณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร เปนหนวยงานระดับคณะที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีพันธกิจหลัก
ในการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตครูเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนและทองถิ่น
คณะครุศาสตร เดิมมีชื่อวา “คณะวิชาครุศาสตร” เปนสวนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครู
กําแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 และมีการแกไขเพิ่มเติมปรับมาใช
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2527 ประกาศใหกรมการฝกหัดครูโดยวิทยาลัยครู
มีหนาที่ในการจัดการศึกษา เชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ คณะวิชาครุศาสตรจึงสามารถผลิตครูใน
ระดับปริญญาตรีได ในปพุทธศักราช 2528 ไดมีการประกาศแบงสวนราชการในวิทยาลัยครูกําแพงเพชร
เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจของวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู จึงเปลี่ยนชื่อจากคณะวิชาครุ
ศาสตร มาเปนคณะครุศาสตร จนถึงปจจุบัน ในปพุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เปนชื่อ
สถาบันการศึกษาในกรมการฝกหัดครู เริ่มใชในวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 เปนตนมา คณะครุ
ศาสตรจึงเปนหนวยงานหนึ่งของสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร หลังจากนั้นในปพุทธศักราช 2538 จึงมีการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นโดยพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ทําให
คณะครุศาสตรสามารถจัดการเรียนการสอนสูงกวาระดับปริญญาตรีและเปลี่ยนตําแหนงผูบริหารจาก
“หัวหนาคณะวิชา” มาเปนตําแหนง “คณบดี” และในขณะนั้น คณะครุศาสตรมีทั้งหมด 8 ภาควิชา
ไดแก ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว ภาควิชาอนุบาลศึกษา ภาควิชาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชา
ทดสอบและวิจัย และภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ และแหลงทรัพยากรการเรียนรู 2 ศูนย ไดแก
ศูนยคอมพิวเตอรศึกษา และศูนยเด็กปฐมวัย
ปจจุบัน คณะครุศาสตร ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานอยางตอเนื่อง เพื่อให
สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และมีการจัดการเรียนการสอนใหหลากหลายสาขาวิชามากขึ้น
ปการศึกษา 2553 คณะครุศาสตรไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครูพันธใหมนํารอง
โดยมีนักศึกษาที่มีความรู ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ และมีอุดมการณในวิชาชีพครูไดรับทุนในป
การศึกษา 2552 จํานวน 4 โปรแกรมวิชา ประกอบดวย นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา จํานวน 2
คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร จํานวน 1 คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
จํานวน 2 คน และนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา จํานวน 2 คน
ปการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร มีนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครูพันธ
ใหมนํารอง จํานวน 5 โปรแกรมวิชา ประกอบดวย นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกสษาปฐมวัย จํานวน
7 คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา จํานวน 3 คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน
22 คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา จํานวน 6 คน และนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษา จํานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 43 คน นอกจากนี้ ยังไดรับเลือกใหเปนหนวยพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
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โดยความรวมมือระหวางสํานักงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) , สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ปการศึกษา 2555 คณะครุศาสตรไดดําเนินการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556 และมีการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2555 เพื่อ
เปนการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดตางๆ ที่ยังไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา นอกจากนี้ ในปการศึกษา 2555 นี้ คณะครุศาสตรมีนักศึกษาที่เขารวมโครงการผลิตครูมืออาชีพ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คุณสมบัติของนักศึกษาที่เขารวมในโครงการฯนี้ ตองกําลัง
ศึกษาอยูในชั้นปที่ 5 ปการศึกษา 2555 ซึ่งมีนักศึกษาที่ไดรับทุนจํานวน 14 คน โดยเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแลว นักศึกษาจะไดเขารับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนง
ครูผูชวยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปการศึกษา 2556 คณะครุศาสตร มีการดําเนินงานดานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมี
ความทันสมัย และสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) และ
เปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2556 จํานวน 60 คน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) นอกเหนือจากการพัฒนาหลักสูตร ในปการศึกษา 2556 คณะครุ
ศาสตร ยังมีการลงนามความรวมมือจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงหนวยงานตางประเทศ
ไดแก การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับ College Of Education, West VisayasState
University, Philippines , บันทึกขอตกลงความรวมมือ กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1 ในการจัดการศึกษาแกโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) , บันทึกขอตกลงความ
รวมมือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและงานวิจัยทางการศึกษาตามภารกิจขององคกร กับคณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และบันทึกขอตกลงความรวมมือดานการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
คุณภาพนักเรียนโครงการเปดโลกเรียนรูเด็กและเยาวชน กับองคการบริหารสวนตําบลหัวถนน
ปการศึกษา 2557 คณะครุศาสตร ไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารจัดการในระดับ
โปรแกรมวิชา จากเดิมในระดับปริญญาตรี จะมีจํานวน 11 โปรแกรมวิชา แตเนื่องจากเกิดความ
ซ้ําซอนในเรื่องการบริหารงาน ในปการศึกษา 2557 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา จึงไดยายไปสังกัดคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแทน เพื่อใหการบริหารงานทั้ง 2 คณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาครูที่มีความเขมแข็ง ซึ่งเปนหนวยงานที่สําคัญ ที่จะทํา
หนาที่ในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดกิจกรรมโครงการที่ตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ ไดแก โครงการฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อน
วิทยฐานะเปนชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โครงการพัฒนาผูประวิชาชีพทางการศึกษา ฯลฯ
ปการศึกษา 2558 คณะครุศาสตรมีการพัฒนาทางดานการผลิตและพัฒนาครูอยางตอเนื่องและ
เห็นเปนรูปธรรมมากขึ้น ไดแก การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เรื่องความรวมมือในกิจการ
ลูกเสือกับทั้ง 9 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อบูรณาการและสรางเครือขาย
ความรวมมือในการพัฒนากิจการลูกเสือใหเจริญกาวหนา และสนับสนุนองคความรูทางดานวิชาการแก
โรงเรียนในฐานะเครือขายความรวมมือทางการศึกษาในชุมชน
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ปการศึกษา 2559 คณะครุศาสตรมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จํานวน 10 หลักสูตร ไดแก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา
การประถมศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชา
คอมพิวเตอร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา
เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และใหเกิดความทันสมัย ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน นอกจากนี้คณะครุศาสตรมีการดําเนินการตามนโยบายการผลิตครูเพื่อ
พัฒนาทองถิ่นของรัฐบาล โดยการกระตุนใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของการพัฒนาทักษะดานวิชาการ
และวิชาชีพของตนเอง เพื่อใหสามารถแขงขันกับสถาบันผลิตครูอื่นๆได ซึ่งในปการศึกษา 2559 มี
นักศึกษาที่สามารถสอบคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่นได จํานวน 29 คน ไดแก
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 8 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 2 คน สาขาวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป จํานวน 5 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา
จํานวน 4 คน สาขาวิชาพลศึกษา จํานวน 1 คน และสาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 8 คน ซึ่ง
นักศึกษาทั้ง 29 คน จะไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการครูในเขตพื้นที่ตามภูมิลําเนาของนักศึกษา
ปจจุบัน คณะครุศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอก และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 14 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการ
สอนนอกที่ตั้ง (บางสวน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด จังหวัดตาก จํานวน 2
หลักสูตร มีแหลงสนับสนุนการเรียนรูใหแกนักศึกษาและการบริการวิชาการในรูปแบบการดําเนินงานเปน
ศูนย ประกอบดวย ศูนยศึกษาการพัฒนาครู ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ศูนยสงเสริมและ
บริการสุขภาพ ศูนยนวัตกรรมและคอมพิวเตอร และโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร นอกจากนี้ ยัง
มีการใหบริการวิชาการที่เนนการตอบสนองความตองการของสังคมและทองถิ่น เชน การอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น การเพิ่มวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ นอกจากนี้ โครงการผลิต
ครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น ประจําป 2560 มีนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเขารวมโครงการ 9 สาขาวิชา รวม
ทั้งสิ้น 83 คน ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 9 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จํานวน 2 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 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
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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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โครงสรางการบริหาร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
รองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก
-

คณบดีคณะครุศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.วชิระ วิชชุวรนันท

โปรแกรม/สาขาวิชา
ศูนยศึกษาการพัฒนาครู
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏ
โรงเรียน ตชด.
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู และ
บัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการประจํา

รองคณบดีฝายวิชาการ

รองคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช

- งานฝกประสบการณวิชาชีพครู
- งานพัฒนาหลักสูตร
- งานรับรองปริญญาทาง
การศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
- งานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
นักศึกษา/บุคลากร
- การพัฒนาคณาจารยดานการ
จัดการเรียนการสอน และ
การทําผลงานทางวิชาการ
- งานการจัดการความรูดาน
การผลิตบัณฑิต
- งานฝกอบรมลูกเสือ

- งานวิจัย
- งานบริการวิชาการ
- งานจดแจงลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร
/อนุสทิ ธิบัตร
- งานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
/นานาชาติ
- งานวารสารวิชาการ
- งานจัดการความรูดานการวิจัย
- งานวิเทศสัมพันธ

รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผศ.ธงชัย ชอพฤกษา
-

งานกิจกรรมนักศึกษา
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
งานสวัสดิการและทุนการศึกษา
งานปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ
งานพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
งานรับพระราชทานปริญญาบัตร

รองคณบดีฝายบริหาร
วางแผนและพัฒนา

รองคณบดีฝายประกัน
คุณภาพการศึกษา

- งานพัฒนาแผนกลยุทธ และ
แผนปฏิบัติราชการ
- งานอํานวยการประชุมบุคลากร
และกรรมการประจําคณะ
- งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
- งานระดมทรัพยากรเพือ่ การ
พัฒนาคณะ
- งานบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายใน
- งานสวัสดิการและพัฒนาองคกร

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรและคณะ
- งานสํารวจภาวะการมีงานทํา
- งานสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
- งานสรางศักยภาพและเตรียมความพรอม
เพือ่ การแขงขันแกศิษยเกา และ
ศิษยปจจุบัน
- งานเลขานุการ

ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน รักพรมงคล

อาจารยอมรา ทองใส
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ขอมูลพื้นฐาน
1. หลักสูตรที่เปดสอน
ในป 2560 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 14 หลักสูตร ดังนี้
•

•
•
•

ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)
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
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรทั่วไป
พลศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาไทย
คอมพิวเตอร
สังคมศึกษา

ค.ม.

การบริหารการศึกษา

ปร.ด.
ปร.ด.

การบริหารการศึกษา
ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา

ป.วิชาชีพ

วิชาชีพครู

2. ขอมูลนักศึกษา
2.1 จํานวนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ
สาขาวิชา
• ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทวั่ ไป
สาขาวิชาคณิตศาสตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2556

2557

ปการศึกษา
2558

46
34
48
69
76
38
78

41
32
42
76
54
38
66

43
35
35
29
33
35
69

2559

2560

55
59
56
49
54
28
59

61
42
58
37
54
29
54

รวม
246
202
239
260
271
168
326

แผนกลยุทธ คณะครุศาสตร ประจําป พ.ศ. 2561 - 2565

หนา 7
สาขาวิชา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษา
• ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
• ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ยุทธศาสตรการบริหาร และ
การพัฒนา
• ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู
รวม

2556
81
57
86

2557
77
72
81

ปการศึกษา
2558
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
57
57
56

2560
55
48
60

339
267
352

หมายเหตุ ขอมูลจํานวนนักศึกษาจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2.2 อัตราการเพิ่มขึ้น – ลดลงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร
(ปการศึกษา 2556 - 2560)
613

579
530
450

2556

2557

2558

2559

498

2560

แผนกลยุทธ คณะครุศาสตร ประจําป พ.ศ. 2561 - 2565

หนา 8

3. ขอมูลบุคลากร
3.1 บุคลากรสายวิชาการจําแนกตามกลุมสาขาวิชา
สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
พลศึกษา
คอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรทั่วไป
ภาษาจีน
ภาษาไทย
การประถมศึกษา
การบริหารการศึกษา
จิตวิทยา
หลักสูตรและการสอน
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
รอยละ

อาจารยประจํา
ตามสัญญาจาง
5
1
1
1
1
3
1
1
2
16
19.75

ประเภท
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
2
3
5
6
6
3
5
5
5
2
3
2
1
1
1
50
61.73

ขาราชการ
3
1
1
1
1
1
1
3
1
2
15
18.52

รวม
5
9
7
7
7
5
6
8
6
4
6
5
2
3
1
81

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ร อ ย ล ะ ข อ งบุ ค ลา กร สา ยวิ ช าก าร จํา แ นก ตาม ปร ะเภ ท
18.52 , ขาราชการ

19.75 , อ.ประจําตามสัญญาจาง

61.73 , พนักงานมหาวิทยาลัย

ในป 2560 คณะครุศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการทั้งสิ้น จํานวน 81 คน จําแนกตาม
ประเภทเปนขาราชการ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 18.52 พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 50
คน คิดเปนรอยละ 61.73 และอาจารยประจําตามสัญญาจาง จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 19.75

แผนกลยุทธ คณะครุศาสตร ประจําป พ.ศ. 2561 - 2565

หนา 9

3.2 บุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ

สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
พลศึกษา
คอมพิวเตอรศึกษา
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรทั่วไป
ภาษาจีน
ภาษาไทย
การประถมศึกษา
การบริหารการศึกษา
จิตวิทยา
หลักสูตรและการสอน
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
รอยละ

อาจารย
3
6
6
4
5
4
5
8
6
1
2
2
1
2
1
56
69.14

ผูชวยศาสตราจารย
2
1
2
2
1
2
3
2
1
16
19.75

รองศาสตราจารย
2
1
1
1
1
1
1
1
9
11.11

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ร อ ย ล ะ ข อ งบุ ค ลา กร สา ยวิ ช าก าร จํา แ นก ตํา แ หน งทา งวิ ชา กา ร
11.11 , รองศาสตราจารย

19.75 , ผูชวยศาสตราจารย
69.14 , อาจารย

ในป 2560 คณะครุศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการที่มีตําแหนงทางวิชาการเปนรอง
ศาสตราจารยและผูชวยศาสตราจารย ทั้งสิ้น จํานวน 25 คน จําแนกเปนรองศาสตราจารย จํานวน 9
คน คิดเปนรอยละ 11.11 ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 19.75 และอาจารย
จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 69.14

แผนกลยุทธ คณะครุศาสตร ประจําป พ.ศ. 2561 - 2565

รวม
5
9
7
7
7
5
6
8
6
4
6
5
2
3
1
81

หนา 10

3.3 ขอมูลบุคลากรสายวิชาการที่สามารถขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ในระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2560 - 2565)
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

1*
2*
3*
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

อาจารยนนั ทิพัฒน เพ็งแดง
อาจารยอมรา ศรีแกว
อาจารยศรินญา หวาจอย
อาจารยเฉลิม ทองจอน
อาจารยธิดารัตน ทวีทรัพย
ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
อาจารยรัตติกาล โสภัคคศรีกุล
อาจารยวชิระ พิมพทอง
อาจารยเลเกีย เขียวดี
อาจารยอุไรวรรณ ปานทโชติ
อาจารยไตรรงค เปลี่ยนแสง
อาจารยนิติพนั ธ บุตรฉุย
อาจารยทวิโรฒ ศรีแกว
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ
อาจารยอรทัย บุญเที่ยง
อาจารยยุทธนา พันธมี
อาจารยศุภวัฒน วิสิฐศิริกุล
อาจารยวิวัฒน ทวีทรัพย
อาจารยกษมา สุรเดชา
อาจารยธารณา สุวรรณเจริญ
ดร.ปราณี เลิศแกว
อาจารยศุภรดา สุขประเสริฐ
ดร.ขวัญชัย ขัวนา
ดร.จารุนันท ขวัญแนน
ดร.ประจบ ขวัญมั่น
อาจารยเบญจวรรณ ชัยปลัด
อาจารยธิดารัตน พรหมมา
อาจารยมนตรี หลินภู
อาจารยจุฑาทิพย โอบออม
อาจารยนนั ทิวัน อินหาดกรวด
อาจารยรุงนภา บุญยิ้ม
อาจารยจิรพงค พวงมาลัย
อาจารยเมธี มธุรส

อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

วันที่บรรจุเปน
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
1 มิถุนายน 2556
1 พฤษภาคม 2555
2 พฤศจิกายน 2552
1 พฤษภาคม 2555
2 พฤศจิกายน 2552
1 พฤษภาคม 2555
1 พฤษภาคม 2555
1 พฤศจิกายน 2555
1 พฤศจิกายน 2555
1 พฤษภาคม 2555
1 พฤษภาคม 2555
1 พฤษภาคม 2555
1 พฤษภาคม 2555
12 มกราคม 2559
1 พฤษภาคม 2555
1 พฤษภาคม 2555
1 พฤษภาคม 2555
1 พฤศจิกายน 2555
18 สิงหาคม 2557
1 ธันวาคม 2557
1 พฤษภาคม 2555
2 มิถุนายน 2558
12 มกราคม 2559
20 มกราคม 2559
10 พฤษภาคม 2559
1 มิถุนายน 2556
21 กรกฎาคม 2557
21 กรกฎาคม 2557
21 กรกฎาคม 2557
10 พฤษภาคม 2559
7 กันยายน 2558
12 มกราคม 2559
10 พฤษภาคม 2559

วันที่สามารถขอ
ตําแหนง ผศ. ได
มิถุนายน 2559
กันยายน 2559
มีนาคม 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
สิงหาคม 2558
พฤษภาคม 2559
พฤษภาคม 2559
มิถุนายน 2559
ธันวาคม 2559
ธันวาคม 2559
ธันวาคม 2559
ธันวาคม 2559
ธันวาคม 2559
พฤษภาคม 2560
พฤษภาคม 2560
พฤษภาคม 2560
พฤษภาคม 2560
ธันวาคม 2560
ธันวาคม 2560
มกราคม 2561
มกราคม 2561
มกราคม 2561
มกราคม 2561
มีนาคม 2561
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561
กรกฎาคม 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2563
กันยายน 2563
ตุลาคม 2563
ธันวาคม 2563

หมายเหตุ * หมายถึง ยื่นเอกสารขอผลงานทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) แลว และอยูระหวางการรอผลการพิจารณา

แผนกลยุทธ คณะครุศาสตร ประจําป พ.ศ. 2561 - 2565

หนา 11

ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2565) คณะครุศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการที่สามารถขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารยไดทั้งสิ้น จํานวน 33 คน ไมนับรวมอาจารยที่ขอ
อนุญาตลาศึกษาตอเต็มเวลา เมื่อจําแนกเปนรายป พบวา ในป พ.ศ. 2560 มีผูสามารถขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการได จํานวน 20 คน ซึ่งมีผูดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการแลว จํานวน 3 คน
ยื่นเอกสารขอผลงานทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) แลว จํานวน 1 คน และอยูระหวางการรอผลการ
พิจารณา จํานวน 2 คน
3.4 บุคลากรสายวิชาการจําแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
พลศึกษา
คอมพิวเตอรศึกษา
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรทั่วไป
ภาษาจีน
ภาษาไทย
การประถมศึกษา
การบริหารการศึกษา
จิตวิทยา
หลักสูตรและการสอน
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
รอยละ

ปริญญาโท
4
9
6
6
5
4
4
8
6
1
1
3
1
1
59
72.84

ปริญญาเอก
1
1
1
2
1
2
3
5
2
1
3
22
27.16

รวม
5
9
7
7
7
5
6
8
6
4
6
5
2
3
1
81

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ร อ ย ล ะ ข อ งบุ ค ลา กร สา ยวิ ช าก าร จํา แ นก ตาม คุ ณวุ ฒิ กา รศึ กษ า

27.16, ปริญญาเอก

72.84 , ปริญญาโท

แผนกลยุทธ คณะครุศาสตร ประจําป พ.ศ. 2561 - 2565

หนา 12

ในป 2560 คณะครุศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 22
คน คิดเปนรอยละ 27.16 และคุณวุฒิปริญญาโท จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 72 .84
นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรสายวิชาการที่กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาเอก จํานวน 16 คน โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อ – สกุล

สาขาวิชา

อาจารยธิดารัตน ทวีทรัพย
อาจารยวิวัฒน ทวีทรัพย
อาจารยไตรรงค เปลี่ยนแสง
อาจารยยุทธนา พันธมี
อาจารยถิรวิท ไพรมหานิยม
อาจารยเลเกีย เขียวดี
อาจารยศรวัส ศิริ
อาจารยเฉลิม ทองจอน
อาจารยศิริโสภา แสนบุญเวช
อาจารยธัชนิติ วีระศิริวัฒน *
อาจารยมนตรี หลินภู
อาจารยนิติพันธ บุตรฉุย
อาจารยสมหญิง กัลปเจริญศรี *
อาจารยธิดารัตน พรมมา
อาจารยศุภรดา สุขประเสริฐ
อาจารยชลธิชา สวางไตรภพ *
อาจารยเทพกาญจนา เทพแกว *
อาจารยนันทนภัส ชิตนุรัตน *

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารยประจําทีล่ าศึกษาตอเต็มเวลา

3.5 ขอมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ชื่อ - สกุล
นางสาวระพีพร พุมอิ่ม
นางสาวฉวีวรรณ จันทรออน
นางมาริตา จิตชู
นางสาววาสนา สุระพา
นางสาวกรรณิกา จันสายทอง
นางสาวณิชารีย วุฒิชมภู
นางสาวภัทวรรณ ไชยภักดิ์
นางสาวกัลยารัตน มาลาศรี

ปที่คาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา
2560
2560
2560
2560
2560
2561
2561
2561
2561
2561
2563
2563
2563
2563
2563
2565
2565
2565

ประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนง
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา

แผนกลยุทธ คณะครุศาสตร ประจําป พ.ศ. 2561 - 2565
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ที่
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ - สกุล
นายพรหมธร พูลสุข
นายศาสตราวุธ กิมิพนั ธ
นายอานนท ปลื้มเนตร
นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ
นางสาววาสนา จันทรผอง
นางสาวกาญจนา นาคสวาท
นายไกรศร สิงไฝแกว
นายพินิต มณีเขียว

ประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจางชัว่ คราว
ลูกจางชัว่ คราว
ลูกจางชัว่ คราว

ตําแหนง
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจาหนาทีป่ ฏิบัติการประจําโปรแกรมวิชา
เจาหนาทีป่ ฏิบัติการประจําโปรแกรมวิชา

3.6 ขอมูลการกําหนดระดับตําแหนงวิชาชีพเฉพาะของสายสนับสนุนวิชาการ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นางสาวระพีพร พุมอิ่ม
นางสาวฉวีวรรณ จันทรออน
นางสาวกัลยารัตน มาลาศรี
นางสาวภัทวรรณ ไชยภักดิ์
นางมาริตา จิตชู
นางสาววาสนา สุระพา
นางสาวกรรณิกา จันสายทอง
นางสาวณิชารีย วุฒิชมภู
นายพรหมธร พูลสุข
นายศาสตราวุธ กิมิพนั ธ
นายอานนท ปลื้มเนตร
นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ

เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป

วุฒิ
การศึกษา
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ปที่สามารถขอกําหนด
ระดับตําแหนง
ชํานาญการ
2 พฤศจิกายน 58
2 พฤศจิกายน 58
1 มกราคม 60
1 พฤษภาคม 60
1 ตุลาคม 60
1 พฤษภาคม 61
1 พฤษภาคม 61
1 พฤษภาคม 61
1 พฤศจิกายน 61
1 พฤศจิกายน 61
7 สิงหาคม 64
7 สิงหาคม64
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3.7 ขอมูลการเกษียณอายุราชการ ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2565)

ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
อาจารยอรวรรณ สุมประดิษฐ การศึกษาปฐมวัย
พลศึกษา
รศ.ธวัช วีระศิริวัฒน
การบริหารการศึกษา
อาจารยสุมาลี วิทยรัตน
จิตวิทยา
ผศ.อรอนงค แจมผล
วิจัยและประเมินผล
รศ.ดร.สมชัย วงษนายะ
การศึกษาปฐมวัย
รศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ
หลักสูตรและการสอน
ผศ.ธงชัย ชอพฤกษา
การประถมศึกษา
รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท
จิตวิทยา
รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ
ดร.สุภาพร พงศภิญโญโอภาส วิจัยและประเมินผล
รวม

ประเภท 2560 2561 2562 2563 2564 2565
ขาราชการ /
ขาราชการ /
ขาราชการ /
ขาราชการ /
ขาราชการ /
ขาราชการ /
ขาราชการ /
ขาราชการ /
ขาราชการ /
ขาราชการ /
3
2
2
2
1

ในชวงระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2565) คณะครุศาสตร จะมีขาราชการที่จะเกษียณอายุ
ราชการ จํานวน 10 คน ประกอบดวย สาขาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 2 คน สาขาพลศึกษา
จํานวน 1 คน สาขาบริหารการศึกษา จํานวน 1 คน สาขาจิตวิทยา จํานวน 2 คน สาขา
ประถมศึกษา จํานวน 1 คน สาขาหลักสูตรและการสอน จํานวน 1 คน และสาขาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา จํานวน 2 คน
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ผลการดําเนินงานของคณะครุศาสตร
1. ผลการสํารวจขอมูลการมีงานทําของบัณฑิต
สาขาวิชา

พ.ศ. 2557

สําเร็จ
การศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
24
คณิตศาสตร
57
วิทยาศาสตรทั่วไป
42
พลศึกษา
17
ภาษาอังกฤษ
53
ภาษาจีน
9
คอมพิวเตอร
58
สังคมศึกษา
37
ภาษาไทย
รวม
273

มีงานทํา

รอยละ

18
46
40
17
43
9
41
32
228

75
80.70
95.24
100
81.13
100
70.69
86.49
83.52

ปการศึกษา
พ.ศ. 2558

สําเร็จ
การศึกษา
52
74
75
33
97
13
86
116
494

พ.ศ. 2559

มีงานทํา

รอยละ

36
58
44
21
75
11
54
73
336

69.23
78.38
58.67
63.64
77.32
84.62
62.79
62.93
68.02

สําเร็จ
การศึกษา
118
125
141
85
180
30
94
217
96
968

มีงานทํา

รอยละ

68
83
77
29
121
25
48
123
63
569

57.63
66.4
54.61
34.12
67.22
83.33
51.06
56.68
65.63
58.78

* การสํารวจขอมูลการมีงานทําของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ป

รอยละการไดงานทําของบัณฑิตคณะครุศาสตร
รอยละ 83.52
รอยละ 68.02
รอยละ 58.78

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559
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2. ผลการคัดเลือกนักศึกษาเขารวมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น ประจําป พ.ศ. 2560
สาขาวิชา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาคณิตศาสตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทวั่ ไป
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาการประถมศึกษา
รวม

ประเภท
ผานการคัดเลือก
สํารอง
2
9
14
6
3
2
6
3
4
4
12
18
3
15
9
83
27

รวม
2
9
20
5
9
8
12
21
24
110

จํานวนนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น
15

ประถมศึกษา

18

ภาษาไทย

12

สังคมศึกษา

4

คอมพิวเตอร

6

ภาษาอังกฤษ

3

พลศึกษา

14

วิทยาศาสตรทั่วไป

9

คณิตศาสตร
ปฐมวัย

2
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3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
3.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558
หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาคณิตศาสตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทวั่ ไป
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาการประถมศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชายุทธศาสตรการบริหารฯ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู

1

ผลการประเมินเฉลี่ยรายองคประกอบ
2
3
4
5
6

รวม

ระดับ
คุณภาพ

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

4.54
4.74
4.23
4.36
4.50
4.05
4.30
*
4.51
*

2.00
2.33
2.33
1.67
2.33
2.33
2.00
2.67
1.67
2.67

2.81
2.96
2.74
2.26
2.96
2.56
3.11
2.00
1.67
3.48

2.63
2.75
2.63
3.75
3.25
3.00
2.75
3.75
3.75
3.00

2.00
1.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00
3.00
3.00
4.00

2.77
2.87
2.86
2.96
3.14
2.83
2.84
2.91
2.85
3.13

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี

ผาน

3.40

2.67

3.53

3.00

3.00

3.11

ดี

ผาน
ผาน

*
4.51

2.67
2.67

3.33
3.26

3.00
2.75

3.00
2.00

3.00
3.06

ปานกลาง
ดี

ผาน

3.72

3.00

2.69

3.50

3.00

3.15

ดี

หมายเหตุ * คือ ไมรับการประเมินในองคประกอบที่ 2 เนื่องจากยังไมมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกลาว

การศึกษาปฐมวัย, 2.77

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู, 3.15

ยุทธศาสตรการพัฒนา (ป.เอก), 3.06

บริหารการศึกษา (ป.เอก), 3.00

บริหารการศึกษา (ป.โท), 3.11

ประถมศึกษา, 3.13
คอมพิวเตอรศึกษา, 2.83

พลศึกษา, 2.96

วิทยาศาสตรทั่วไป, 2.86

ภาษาจีน, 2.85

ภาษาไทย, 2.91

คณิตศาสตร, 2.87

สังคมศึกษา, 2.84

ภาษาอังกฤษ, 3.14

เปรียบเทียบคะแนนระดับหลักสูตร

3.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกรวมคะแนนเฉลี
ษาภายใน
าปการศึกษา 2559
่ยทุกตัวบประจํ
งชี้
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3.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559
หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาคณิตศาสตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทวั่ ไป
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาการประถมศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชายุทธศาสตรการบริหารฯ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู

1

ผลการประเมินเฉลี่ยรายองคประกอบ
2
3
4
5
6

รวม

ระดับ
คุณภาพ

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

4.08
4.09
4.26
3.74
4.53
3.89
4.11
4.45
4.46
*

3.00
2.67
2.67
3.00
2.33
3.67
3.00
3.33
2.00
3.00

3.81
3.07
3.30
2.52
4.00
3.63
3.34
2.00
1.33
3.67

2.50
3.50
2.88
3.50
3.25
4.00
3.50
3.75
2.50
3.75

2.00
3.00
3.00
4.00
3.00
3.00
3.00
4.00
3.00
3.00

3.12
3.26
3.15
3.04
3.39
3.74
3.40
3.38
2.38
3.45

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี

ผาน

2.84

2.67

4.00

2.75

2.00

2.97

ปานกลาง

ผาน
ผาน

*
4.87

2.67
3.00

3.92
3.93

2.75
3.50

2.00
3.00

2.98
3.66

ปานกลาง
ดี

ผาน

3.87

3.33

3.53

3.50

4.00

3.54

ดี

หมายเหตุ * คือ ไมรับการประเมินในองคประกอบที่ 2 เนื่องจากยังไมมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกลาว
เปรี ย บเที ย บคะแนนระดั บ หลั ก สู ต ร
3.74

3.12

3.26

3.15

3.39

3.4

3.66

3.45

3.38

3.04

2.97

2.98

2.38
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4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ เปรียบเทียบ 3 ปยอนหลัง
(ปการศึกษา 2557 - 2559)
องคประกอบ
องคประกอบที่ 1
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
1.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารยประจําที่ดาํ รงตําแหนงทาง
วิชาการ
1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องคประกอบที่ 2
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจยั หรืองานสรางสรรค
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย
องคประกอบที่ 3
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 4
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม สถาบัน
และเอกลักษณของคณะ
5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ผลการประเมินเฉลี่ยทุกตัวชี้วัด

พ.ศ.
2557
2.29
2.23
2.47
2.06
0

ระดับคุณภาพ
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุง

4.00
3.00
3.90
5.00

ตองปรับปรุง
เรงดวน
ดี
พอใช
ดี
ดีมาก

5.00
1.71

ปการศึกษาที่รับการประเมิน
พ.ศ.
ระดับคุณภาพ
2558
2.75 ตองปรับปรุง
2.96
พอใช
2.63
พอใช
1.97
ตองปรับปรุง

ระดับคุณภาพ

2.44

ดี
ดี
ดี
ตองปรับปรุง

4.68

ดีมาก

5.00
4.00
5.00
5.00

ตองปรับปรุง
เรงดวน
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

5.00
5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

ตองปรับปรุง
เรงดวน

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00
5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00
5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.00
4.00

ดี
ดี

4.00
4.00

ดี
ดี

4.00
4.00

ดี
ดี

4.00
3.34

ดี
พอใช

4.00
3.81

ดี
ดี

4.00
4.36

ดี
ดี

5.00
5.00
5.00
5.00

0

เรงดวน

พ.ศ.
2559
3.95
3.25
3.34
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

3.34

พ.ศ. 2557

3.81

พ.ศ. 2558

4.36

พ.ศ. 2559
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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 ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมเข็งของ
ชุมชน
4.5 พัฒนาการสื่อมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
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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 เพื่อสราง
การรับรู ความเขาใจ การยอมรับ และเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนฯ เพื่อใหสามารถ
ขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดศึกษาสภาวการณและบริบทแวดลอมที่มี
ผลกระทบตอการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ทั้งดานความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบกาว
กระโดด ที่สงผลตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และโลก การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากรไปสูสังคมสูงวัย และทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 ที่ทั่วโลกตางตองเผชิญกับความ
ทาทายและมุงพัฒนาประเทศไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค 4.0 และนําผลการติดตามประเมิน
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 – 2559 ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับบริบทการจัดการศึกษา
โอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ
สถานศึกษา และการใชจายงบประมาณ รวมทั้งการพัฒนาการศึกษากับขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ นอกจากนี้ยังไดศึกษาปญหาและความทาทายของระบบการศึกษา ทั้งที่เกิดจากปญหาของ
ระบบการศึกษา และจากสภาวการณของโลกที่ประเทศตองเผชิญ เพื่อนํามากําหนดแนวคิดของการจัด
การศึกษา วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมายการพัฒนาการศึกษา บทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของ
ยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา รวมทั้งโครงการเรงดวนที่สําคัญ และการ
ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหงชาติสูการปฎิบัติ
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 นั่นก็คือ
การสรางคนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเนนทักษะในการคิดวิเคราะหเปนหลัก ในขณะเดียวกัน
Thailand 4.0 คือ การพัฒนาประเทศใหมีความทันสมัย มีรายไดมากขึ้น และกาวพนจากกับดัก
ประเทศที่มีรายไดปานกลาง โดยจะตองผลิตนวัตกรรมใหมๆ เพื่อเปนฐานในการพัฒนาประเทศ และ
ตองสามารถติดตอคาขายกับนานาประเทศไดดวย
ดังนั้น การศึกษาจึงตองเรงดําเนินการปฏิรูปการเรียนรูใหกับเด็กไทย ไดเขากาวสู Thailand 4.0
อยางเปนรูปธรรมในหลายดาน เชน การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เปนหัวใจสําคัญในการสื่อสารกับ
นานาชาติ ทั้งเพื่อการติดตอสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู การประสานความรวมมือ และการคาขาย

เปาหมายของการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

ลักษณะผูเรียนในยุค 4.0
(ที่มา ศ.ดร.ไพฑูรย สินลารัตน , 2559)
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โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น
เปาหมายที่สําคัญของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น คือ

วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตครูระบบจํากัด รับในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนและจําเปนตอการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และอาชีวศึกษาของประเทศไทย โดยมีงานวิจัยเปนพื้นฐานรองรับการดําเนินงาน
2. เพื่อผลิตครูที่มีความรูทางวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ และมีอุดมการณในวิชาชีพครูดวย
หลักสูตรและกระบวนการที่เนนการปฏิบัติและการฝกอบรมที่เขมขน
3. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร และสํานักสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยผานกระบวนการฝกปฏิบัติการสอนวิชาชีพครูในลักษณะเครือขายระหวาง
คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรกับสถานศึกษา
เปาหมายการคัดเลือกผูเขารวมโครงการ
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ขอมูลการเขารวมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2560
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เขารวมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น ใน
กลุมภาคเหนือตอนลาง 8 จังหวัด ซึ่งประกอบดวย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วิทยาลัยการพลศึกษา วิทยาลัยนาฎศิลป และมหาวิทยาลัยราชมงคล
เทคโนโลยี โดยมีอัตราการบรรจุและความตองการในแตละสาขาวิชา ดังนี้
ความตองการสาขาวิชา และอัตราบรรจุ (550)
ประถมศึกษา (48)

ภาษาไทย (79)

การศึกษาปฐมวัย (16)

ภาษาอังกฤษ (57)

เกษตรกรรม (8)

วิทยาศาสตรทั่วไป (46)

คณิตศาสตร (27)

สังคมศึกษา (49)

เคมี (9)

สุขศึกษา (13)

ชีววิทยา (9)

ฟสิกส (8)

ดนตรีศึกษา (5)

อุตสาหกรรมศิลป (9)

นาฎศิลป (13)

เครื่องกล (6)

ดนตรีไทย (5)

วิศวกรรมอุตสาหการ (1)

ดนตรีสากล (7)

วิศวกรรมไฟฟา (5)

พลศึกษา (24)

การศึกษาพิเศษ (40)

โดยนักศึกษา/นักเรียนที่เขารวมโครงการฯ ตองมีผลสอบภาษาอังกฤษ 400 คะแนนขึ้นไป

SWOT ANALYSIS
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ผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการจัดประชุมทบทวนผลการ
ดําเนินงานของคณะครุศาสตรที่ผานมา และรวมกันวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอก หรือ
SWOT Analysis โดยการมีสวนรวมจากบุคลากรทุกระดับ ประกอบดวย ผูบริหารคณะ บุคลากรสาย
วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกได ดังนี้
1. ปจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
บุคลากร (MAN)
- อาจารยสวนใหญอยูในวัยหนุม – สาว จึงมี
ความสามารถในการเรียนรูและใชเทคโนโลยีไดดี
งบประมาณ (MONEY)
- มีงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในปริมาณที่
เพียงพอตอการดําเนินงานและมีรายไดจาก
โครงการพิเศษ
วัสดุ-ครุภัณฑ (MATERIAL)
- วัสดุ ครุภัณฑและอาคารสถานที่มีความ
พรอมสูงในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
การบริการนักศึกษาและบริการวิชาการ
บริหารจัดการ (MANAGEMENT)
- มีหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการทั้งใน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

จุดออน (Weakness)
1. คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารย
ยังไมเปนไปตามเกณฑ
2. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของอาจารยใน
ระดับดี มีนอย
3. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและ
นานาชาติยังมีนอย
4. ทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกยังมีนอย
5. ผลการสอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษายังอยูในเกณฑต่ํา
6. รอยละของการสอบบรรจุเขารับราชการได
ของบัณฑิตมีจํานวนนอย
7. ไมมีหลักสูตรหรือรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนเปนภาษาอังกฤษ (ยกเวนสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ)
8. ไมปรากฏผลงานนวัตกรรมที่เดนชัด
9. ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
และคณะฯยังอยูในเกณฑต่ํา เมื่อเทียบกับ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ
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2. ปจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunity)

CPEST
C : นักเรียนยังตองการศึกษาตอในสาขาวิชาชีพ
ครูจํานวนมาก
P : รัฐบาลมีนโยบายผลิตครูตามโครงการครูเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น ทําใหนักเรียนและผูปกครองมี
เปาหมายที่จะศึกษาตอในวิชาชีพครู
E : คาใชจายในการศึกษายังอยูในระดับต่ํา
S : อาชีพรับราชการครู ยังเปนอาชีพที่นาสนใจ
มีเกียรติในสังคม และมีความเชื่อวาเปนอาชีพที่
มั่นคงที่สุด
T : ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่สงเสริมการ
เรียนรูตลอดเวลาโดยผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอินเตอรเน็ต

อุปสรรค (Threats)

CPEST
C : อัตราการเกิดลดลง สงผลใหจํานวนผูเขา
เรียนในระดับอุดมศึกษาลดลง
P : จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนในสาขา
วิชาชีพครูมีจํานวนมาก ทําใหนักเรียนที่เกงมี
โอกาสเลือกเรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่ชอบ
E : รายไดของผูปกครองจากภาคเกษตรลดลง
S : คานิยมในการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยใหญ
และมีชื่อเสียง
T : การใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและบันเทิง
มิไดมุงเพื่อเรียนรูและสรางปญญา
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สวนที่ 3
แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)
ปรัชญา
ครูดีสรางคน คนดีสรางชาติ ครุศาสตรสรางครูดี
วิสัยทัศน
คณะครุศาสตรเปนผูนําในการประยุกตศาสตรพระราชามาใชในการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อ
การพัฒนาทองถิ่นที่มีคุณภาพระดับสากล
วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตครูใหมีความรู ทักษะและความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ
2. เพื่อพัฒนางานวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา
3. เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและใหบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและทองถิ่น
4. เพื่อบริหารจัดการองคกรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตครูใหมีความรู ทักษะและความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ
2. พัฒนางานวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา
3. ใหบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและทองถิ่น
4. พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการองคกรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูที่เนนสมรรถนะสูงทั้งดานความรูและคุณธรรม
2. สรางงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มุงเนนการพัฒนาวิชาชีพครู
3. เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ
4. พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
5. เสริมสรางธรรมาภิบาลและพัฒนาองคกรสูความเปนสากล
เปาประสงค
1. ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพและมีขีดสมรรถนะสูงตามแนวทางศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณคาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นดวยศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”
3. ใหบริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครูดวยหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลาย
4. พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศ
5. บริหารจัดการที่ทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาลดวยมาตรฐานระดับสากล
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คานิยมหลัก
EDU E : Efficiency คือ ใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา ชุมชนและสังคมพึงพอใจ
D : Democracy คือ การทํางานรวมกันโดยยึดหลักประชาธิปไตย
U : Unity
คือ มีความรัก ความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและภักดีตอองคกร
อัตลักษณ
บัณฑิตมีจิตอาสา สรางสรรคปญญา พัฒนาทองถิ่น
จุดเนน จุดเดนหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร
ออนนอม ซื่อสัตย เสียสละ อดทน อุทิศตนใหกับงาน รอบรูวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ

แผนกลยุทธ คณะครุศาสตร ประจําป พ.ศ. 2561 - 2565

หนา 31

ความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ

วิสัยทัศน คณะครุศาสตรเปนผูนําในการประยุกตศาสตรพระราชามาใชในการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่มีคุณภาพระดับสากล
KPRU

EDU

พันธกิจ 1
สรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนและ
ทองถิ่น

พันธกิจ 2
ผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

พันธกิจ 4

พันธกิจ 3
ผลิตบัณฑิตใหมีความรู ทักษะ
และความสามารถในการคิด
การแกปญหา การสรางสรรค
และการสือ่ สารดวยหลัก
คุณธรรม คุณภาพและ
มาตรฐานระดับชาติและสากล

บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ทนั สมัย โปรงใสดวยหลัก
ธรรมาภิบาล มีการพัฒนา
อยางกาวหนา ตอเนือ่ งและ
ยั่งยืน

พันธกิจ 1
ผลิตบัณฑิตครูใหมี
ความรู ทักษะและ
ความสามารถดาน
วิชาการและวิชาชีพ

พันธกิจ 2
พัฒนางานวิจยั และ
สรางสรรคนวัตกรรม
ทางการศึกษา

พันธกิจ 3
ใหบริการวิชาการ
เพื่อสรางความ
เขมแข็งใหแกชุมชน
และทองถิ่น

พันธกิจ 4
พัฒนาเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการ
และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจ 5
บริหารจัดการองคกร
ดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัย
และมีธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิต
ครูที่เนนสมรรถนะสูงทั้ง
ดานความรูและคุณธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
สรางงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่มุงเนนการ
พัฒนาวิชาชีพครู

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบริการวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
เสริมสรางธรรมาภิบาล
และพัฒนาองคกรสู
ความเปนสากล

เปาประสงคที่ 1
ผลิตบัณฑิตครูที่มี
คุณภาพและมีขีด
สมรรถนะสูงตามแนวทาง
ศาสตรพระราชา
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา”

เปาประสงคที่ 2
พัฒนางานวิจยั และ
นวัตกรรมที่มีคุณคาเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่นดวย
ศาสตรพระราชา
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา”

เปาประสงคที่ 3
ใหบริการวิชาการและ
พัฒนาวิชาชีพครูดวย
หลักสูตรระยะสั้นที่
หลากหลาย

เปาประสงคที่ 4
พัฒนาเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและ
ตางประเทศ

เปาประสงคที่ 5
บริหารจัดการที่ทันสมัย
และยึดหลักธรรมาภิบาล
ดวยมาตรฐาน
ระดับสากล

แผนกลยุทธ คณะครุศาสตร ประจําป พ.ศ. 2561 - 2565

หนา 32

ความเชื่อมโยงของพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธของแผน
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1
ผลิตบัณฑิตครูใหมี
ความรู ทักษะและ
ความสามารถดาน
วิชาการและวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิต
ครูที่เนนสมรรถนะสูงทั้ง
ดานความรูและคุณธรรม

เปาประสงคที่ 2
พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีคุณคาเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่นดวย
ศาสตรพระราชา
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา”
พันธกิจที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เปาประสงคที่ 3
ใหบริการวิชาการเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบริการวิชาการและ
สรางความเขมแข็ง
ใหบริการวิชาการ
พัฒนาวิชาชีพครูดวย
ใหแกชุมชนและทองถิ่น
หลักสูตรระยะสั้นที่
หลากหลาย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เปาประสงคที่ 4
พันธกิจที่ 4
พัฒนาเครือขายความ
พัฒนาเครือขายความ พัฒนาเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการและ รวมมือทางวิชาการและ รวมมือทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและ
ทํานุบํารุง
ตางประเทศ
ศิลปวัฒนธรรม
พันธกิจที่ 2
พัฒนางานวิจัยและ
สรางสรรคนวัตกรรม
ทางการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
สรางงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่มุงเนนการ
พัฒนาวิชาชีพครู

เปาประสงค
เปาประสงคที่ 1
ผลิตบัณฑิตครูที่มี
คุณภาพและมีขีด
สมรรถนะสูงตามแนวทาง
ศาสตรพระราชา
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา”

กลยุทธ
กลยุทธที่ 1.1
ยกระดับสมรรถนะอาจารยสู
ความเปนมืออาชีพ (Smart
Teacher) และเปนผูนําทาง
วิชาการดานการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
กลยุทธที่ 1.2
พัฒนากระบวนการผลิตครูให
ไดครูดีมีคุณภาพสูง (High
Performance Teacher) เพื่อ
เสริมสรางการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืน และยกระดับสมรรถนะ
ของนักศึกษาครูใหสามารถ
แขงขันได
กลยุทธที่ 2.1
ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและ
งานสรางสรรคนวัตกรรม

กลยุทธที่ 3.1
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่
หลากหลายและมุงเนนขีด
สมรรถนะของบุคลากรทาง
การศึกษา (Non - degree)
กลยุทธที่ 4.1
พัฒนาระบบและกลไกเพื่อ
สรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางหนวยงานผูผลิต ผูใช
และองคกรวิชาชีพอื่นๆทั้งใน
และตางประเทศ

แผนกลยุทธ คณะครุศาสตร ประจําป พ.ศ. 2561 - 2565

หนา 33

พันธกิจ
พันธกิจที่ 5
บริหารจัดการองคกร
ดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัย

ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
เสริมสรางธรรมาภิบาล
และพัฒนาองคกรสู
ความเปนสากล

เปาประสงค
เปาประสงคที่ 5
บริหารจัดการที่ทันสมัย
และยึดหลักธรรมาภิบาล
ดวยมาตรฐานระดับ
สากล

กลยุทธ
กลยุทธที่ 5.1
พัฒนาสมรรถนะผูบริหารทุก
ระดับ
กลยุทธที่ 5.2
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะและหลักสูตร

แผนกลยุทธ คณะครุศาสตร ประจําป พ.ศ. 2561 - 2565

ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ คณะครุศาสตร
ประจําป พ.ศ. 2561 - 2565
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูที่
เนนสมรรถนะสูงทั้งดาน
ความรูและคุณธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
สรางงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่มุงเนนการพัฒนา
วิชาชีพครู

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบริการวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาเครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
เสริมสรางธรรมาภิบาลและ
พัฒนาองคกรสู
ความเปนสากล

เปาประสงคที่ 1
ผลิตบัณฑิตครูทมี่ ีคุณภาพ
และมีขีดสมรรถนะสูงตาม
แนวทางศาสตรพระราชา
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา”

เปาประสงคที่ 2
พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มคี ุณคาเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นดวยศาสตร
พระราชา
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา”

เปาประสงคที่ 3
ใหบริการวิชาการและพัฒนา
วิชาชีพครูดวยหลักสูตร
ระยะสั้น ที่หลากหลาย

เปาประสงคที่ 4
พัฒนาเครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและ
ตางประเทศ

เปาประสงคที่ 5
บริหารจัดการที่ทนั สมัยและ
ยึดหลักธรรมาภิบาลดวย
มาตรฐานระดับสากล

กลยุทธที่ 1.1

กลยุทธที่ 1.2

กลยุทธที่ 2.1

ยกระดับสมรรถนะ
อาจารยสูความเปน
มืออาชีพ (Smart
Teacher) และเปน
ผูนําทางวิชาการดาน
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา

พัฒนากระบวนการ
ผลิตครูใหไดครูดีมี
คุณภาพสูง (High
Performance
Teacher) เพื่อ
เสริมสรางการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืน และ
ยกระดับสมรรถนะ
ของนักศึกษาครูให
สามารถแขงขันได

ยกระดับคุณภาพ
งานวิจยั และงาน
สรางสรรคนวัตกรรม

ตัวชี้วัด
1-5

ตัวชี้วัด
6-9

ตัวชี้วัด
10 - 13

กลยุทธที่ 3.1

พัฒนาหลักสูตรระยะ
สั้นที่หลากหลายและ
มุงเนนขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรทาง
การศึกษา
(Non - degree)

ตัวชี้วัด
14 - 15

กลยุทธที่ 4.1

กลยุทธที่ 5.1

กลยุทธที่ 5.2

พัฒนาระบบและ
กลไกเพื่อสราง
เครือขายความ
รวมมือระหวาง
หนวยงานผูผ ลิต
ผูใชและองคกร
วิชาชีพอื่นๆทั้งในและ
ตางประเทศ

พัฒนาสมรรถนะ
ผูบริหารทุกระดับ

การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ
และหลักสูตร

ตัวชี้วัด
16 - 18

ตัวชี้วัด
19 - 21

ตัวชี้วัด
22 - 24

แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

3

รอยละของอาจารยที่มีรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนผานระบบเครือขาย
(E – learning)

-

-

-

-

-

รอยละ

20

โครงการพัฒนาการสอน
แบบ E - learning

และงานทะเบียน

20,000

รองคณบดีฝายวิชาการ
และโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร

หนา 35

พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตครูใหมีความรู ทักษะและความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูที่เนนสมรรถนะสูงทั้งดานความรูและคุณธรรม
เปาประสงคที่ 1 ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพและมีขีดสมรรถนะสูงตามแนวทางศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”
กลยุทธ 1.1 ยกระดับสมรรถนะอาจารยสูความเปนมืออาชีพ (Smart Teacher) และเปนผูน ําทางวิชาการดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรการ 1. กําหนดใหอาจารยตองผานการพัฒนาสมรรถนะดานวิชาชีพตามระดับที่กําหนด
2. ปรับปรุงระบบการคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตร
3. สงเสริมสนับสนุนอาจารยในหลักสูตรใหเปนครูมืออาชีพและมีสมรรถนะในการผลิตผลงานวิชาการและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
4. พัฒนาอาจารยใหสามารถสอนเปนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพในระดับนานาชาติ อยางนอย 1 คน/หลักสูตร
คาเปาหมาย
ขอมูล
ที่
ตัวชี้วัด
โครงการ
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
พื้นฐาน 61
62
63
64
65
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
1 รอยละของอาจารยประจําที่สอบผาน
โครงการพัฒนาทักษะ
50,000
รองคณบดีฝายวิชาการ
15
20
25
30
35
เกณฑสมรรถนะภาษาตางประเทศ
ภาษาอังกฤษสําหรับ
และโปรแกรมวิชา
(TOEIC 500 หรือเทียบเทา)
บุคลากร
ภาษาอังกฤษ
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ โครงการสงเสริมการสอน
2 รอยละของอาจารยประจําที่จัดการเรียน
20,000
รองคณบดีฝายวิชาการ
10
15
20
25
30
*งปม. ของสํานัก
การสอนเปนภาษาอังกฤษ (ยกเวน
เปนภาษาอังกฤษ
และโปรแกรมวิชา
ส
ง
เสริ
ม
วิ
ช
าการ
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ

ที่

ตัวชี้วัด

4

รอยละของอาจารยที่ไดรบั การพัฒนาตาม
ขีดสมรรถนะดานการจัดการเรียนการ
สอน

5

จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนสนับสนุนการ
วิจัยหรือแลกเปลี่ยนอาจารยกับ
ตางประเทศหรือไปพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษในตางประเทศ

คาเปาหมาย
62
63
64

ขอมูล
พื้นฐาน
-

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

6
คน

6
คน

-

6
คน

-

61

100

100

100

100

โครงการ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

รอยละ

โครงการสงเสริมศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอน

100,000

6
คน

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาจารยใน
ตางประเทศ

1,500,000

รองคณบดีฝายวิชาการ
และกลุมสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน/
วิจัยและประเมินผล
ทางการศึกษา
รองคณบดีฝายวิจยั

65

100

*งปม. ของงาน
วิเทศและกิจการ
อาเซียน

หนา 36

หนา 37

พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตครูใหมีความรู ทักษะและความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูที่เนนสมรรถนะสูงทั้งดานความรูและคุณธรรม
เปาประสงคที่ 1 ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพและมีขีดสมรรถนะสูงตามแนวทางศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”
กลยุทธ 1.2 พัฒนากระบวนการผลิตครูใหไดครูดีมีคุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพื่อเสริมสรางการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน และยกระดับสมรรถนะของนักศึกษาครูให
สามารถแขงขันได
มาตรการ 1. ปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาใหเนนการรับนักศึกษาที่มีขีดสมรรถนะสูง
2. กําหนดใหมีแผนพัฒนานักศึกษาที่เนนสมรรถนะการวิจัยและสรางนวัตกรรมได และมีสมรรถนะสากล
3. จัดทําฐานขอมูลความตองการใชครู แผนการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัดในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ
4. เสริมสรางจิตวิญญาณความเปนครูใหกับนักศึกษา
5. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาครูใหมีทักษะดานการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
6. พัฒนาแหลงเรียนรูใหมีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
7. สงเสริมการเรียนรูดานทักษะอาชีพและการเปนผูประกอบการ
คาเปาหมาย
ขอมูล
ที่
ตัวชี้วัด
โครงการ
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
พื้นฐาน 61
62
63
64
65
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
1 รอยละของนักศึกษาปสุดทาย (ชั้นปที่ 5)
โครงการพัฒนาทักษะ
100,000
รองคณบดีฝายวิชาการ
25
30
35
40
45
ที่มีผลการสอบภาษาตางประเทศอยูใน
ภาษาอังกฤษสําหรับ
และโปรแกรมวิชา
เกณฑมาตรฐาน (TOEIC 400 หรือเกณฑ
นักศึกษา
ภาษาอังกฤษ
CEFR สําหรับสาขาวิชาทั่วไป/500
สําหรับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
2 รอยละของนักศึกษาที่มีผลงานวิจัยหรือ
โครงการจัดประชุม
100,000
รองคณบดีฝายวิจยั
10
15
20
25
30
นวัตกรรมที่เผยแพรหรือตีพิมพใน
วิชาการนําเสนอผลงาน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
นวัตกรรม/ผลงานวิจยั
ของนักศึกษาและอาจารย
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร

ที่
3

4

ตัวชี้วัด
จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการยกยองใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
(สาขาวิชาละ 1 คน)

รอยละ

17.75

61
10
คน

รอยละ

40

คาเปาหมาย
62
63
64
10
10
10
คน
คน
คน

รอยละ

50

รอยละ

60

รอยละ

70

65
10
คน

รอยละ

80

โครงการ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

- โครงการสงเสริมทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
ของนักศึกษาเพื่อการ
แขงขัน
- โครงการสงเสริม
สนับสนุน และเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม
- โครงการเตรียมความ
พรอมเพื่อการสอบบรรจุ
ครูสําหรับนักศึกษาและ
ศิษยเกา
- โครงการพัฒนาคลัง
ขอสอบเพื่อการสอบบรรจุ

10,000

รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา

50,000

รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา

80,000

รองคณบดีฝายประกัน
คุณภาพการศึกษา

50,000

รองคณบดีฝายประกัน
คุณภาพการศึกษา

หนา 38

รอยละของบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษาและ
สอบผานเกณฑการบรรจุเขารับราชการ
ครูรอบทั่วไป และโครงการพิเศษ

ขอมูล
พื้นฐาน
-

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

500,000

รองคณบดีฝายวิจยั และ
บริการวิชาการ

20,000

รองคณบดีฝายวิจยั และ
บริการวิชาการ

100,000

รองคณบดีฝายวิจยั และ
บริการวิชาการ

100,000

รองคณบดีฝายวิจยั และ
บริการวิชาการ

หนา 39

พันธกิจที่ 2 พัฒนางานวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มุงเนนการพัฒนาวิชาชีพครู
เปาประสงคที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณคาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นดวยศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”
กลยุทธ 2.1 ยกระดับคุณภาพงานวิจยั และงานสรางสรรคนวัตกรรม
มาตรการ 1. กําหนดใหมีทีมพี่เลี้ยงนักวิจัย
2. สนับสนุนใหอาจารยมีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและตีพิมพเผยแพร 2 ป/1 เรื่อง
3. สนับสนุนใหอาจารยมีวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 1 เรื่อง/1 ป
คาเปาหมาย
ขอมูล
ที่
ตัวชี้วัด
โครงการ
พื้นฐาน 61
62
63
64
65
1 จํานวนผลงานวิจัยทีส่ งเสริมแนวคิด
4
6
8
10
12
โครงการสงเสริมและ
เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง
ศาสตรพระราชา และนําไปใชในการ
พัฒนางานวิจัย
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
ทองถิ่น (1 โปรแกรมวิชา/1
โครงการแลกเปลี่ยน
โครงการวิจัย)
เรียนรูการพัฒนางานวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและพัฒนาทองถิ่น
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
2 รอยละของอาจารยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ
โครงการจัดประชุม
40
50
60
70
80
ในระดับชาติ
วิชาการนําเสนอผลงาน
นวัตกรรม/ผลงานวิจยั
ของนักศึกษาและอาจารย
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
3 จํานวนอาจารยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพใน
2 คน
5
7
10
12
15
โครงการสงเสริมการ
ระดับนานาชาติ
คน
คน
คน
คน
คน
ตีพิมพ/เผยแพร
ผลงานวิจัย

ที่
4

ตัวชี้วัด
จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ไดรับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบตั ร/
ลิขสิทธิ์

ขอมูล
พื้นฐาน
-

61
1

เรื่อง

คาเปาหมาย
62
63
64
1
1
1

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

65
1

เรื่อง

โครงการ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

โครงการสงเสริมการ
ตีพิมพ/เผยแพร
ผลงานวิจัย

20,000

รองคณบดีฝายวิจยั และ
บริการวิชาการ

หนา 40

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

100,000

รองคณบดีฝายวิจยั และ
บริการวิชาการ
ศูนยศึกษาการพัฒนาครู
และรองคณบดีฝา ย
วิชาการ

100,000

หนา 41

พันธกิจที่ 3 วิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ
เปาประสงคที่ 3 ใหบริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครูดวยหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลาย
กลยุทธ 3.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ ที่หลากหลายและมุง เนนขีดสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา (Non - degree)
มาตรการ 1. สงเสริมใหทุกหลักสูตร/สาขาวิชาพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น อยางนอยสาขาละ 1 หลักสูตร
2. พัฒนาศูนยศึกษาและพัฒนาครูใหตอบสนองตอความตองการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาเครือขายสถาบันความรวมมือการผลิตครูและสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คาเปาหมาย
ขอมูล
ที่
ตัวชี้วัด
โครงการ
พื้นฐาน 61
62
63
64
65
1 จํานวนหลักสูตรระยะสั้น
9
12
14
โครงการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร
ระยะสั้น
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
2 รอยละของครูและบุคลากรทางการ
โครงการพัฒนาครูและ
30
40
50
60
70
ศึกษาในโรงเรียนเครือขาย (โรงเรียนฝก
บุคลากรทางการศึกษา
ประสบการณวิชาชีพ/ครูพี่เลี้ยง) ที่ไดรับ
การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและ
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

2

จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับพันธ
กิจอื่นสูการพัฒนาทองถิ่น

-

3

จํานวนโครงการกับเครือขายสถาบันที่
ผลิตพัฒนาครู และผูใชครู ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ทีบ่ รรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน

-

10

วิชา

2

โครงการ

10 วิชา 10 วิชา 10 วิชา 10 วิชา
2

โครงการ

2

โครงการ

2

โครงการ

2

โครงการ

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูการพัฒนาการสอน
ที่เนนการบูรณาการ
โครงการพัฒนาเครือขาย
การผลิตและพัฒนาครู

อาเซียน

50,000

รองคณบดีฝายวิชาการ

200,000

รองคณบดีฝายวิจยั และ
บริการวิชาการ

หนา 42

พันธกิจที่ 4 พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงคที่ 4.1 พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศ
กลยุทธ 4.1 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานผูผ ลิต ผูใชและองคกรวิชาชีพอื่นๆทั้งในและตางประเทศ
มาตรการ 1. จัดงบประมาณสนับสนุนการวิจัย พัฒนาความรวมมือและแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย
2. สงเสริมการจัดกิจกรรมการบูรณาการการเรียนรูกับการวิจัย บริการวิชาการและทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนานักศึกษาโดยใชชุมชนทองถิ่นเปนฐาน
3. กําหนดพื้นที่การทํางานรวมกับโรงเรียนและชุมชน 1 โปรแกรมวิชา 1 ชุมชน และดําเนินการอยางตอเนื่อง
คาเปาหมาย
ขอมูล
ที่
ตัวชี้วัด
โครงการ
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
พื้นฐาน 61
62
63
64
65
1 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
17
30
35
40
45
50
โครงการพัฒนาทักษะ
1,000,000 รองคณบดีฝายวิชาการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม
คน
คน
คน
คน
คน
คน นักศึกษาและแลกเปลี่ยน *งปม. ของงาน
หรือพัฒนาทักษะกับตางประเทศ
นักศึกษากับตางประเทศ วิเทศและกิจการ

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายบริหาร
วางแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝายบริหาร
วางแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝายบริหาร
วางแผนและพัฒนา

หนา 43

พันธกิจที่ 5 บริหารจัดการองคกรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางธรรมาภิบาลและพัฒนาองคกรสูความเปนสากล
เปาประสงคที่ 5 บริหารจัดการที่ทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาลดวยมาตรฐานระดับสากล
กลยุทธ 5.1 พัฒนาสมรรถนะผูบริหารทุกระดับ
มาตรการ 1. สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารเพื่อรองรับการเปนผูน ําการเปลี่ยนแปลง
2. พัฒนาแผนกลยุทธแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่อง ใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาคณะ
คาเปาหมาย
ขอมูล
ที่
ตัวชี้วัด
โครงการ
งบประมาณ
พื้นฐาน 61
62
63
64
65
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย
1 ผลการประเมินผูบริหารระดับคณะ
โครงการสงเสริม
10,000
3.52
4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 สมรรถนะสําหรับผูบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
2 รอยละของผูบริหาร ที่ไดรับการ
โครงการการพัฒนาการ
150,000
30
40
50
60
70
พัฒนาการเปนผูนาํ การเปลี่ยนแปลงและ
เปนผูนาํ การเปลีย่ นแปลง
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3 ระดับความสําเร็จของนําระบบการ
3 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ
โครงการเพิ่ม
100,000
จัดการสมัยใหมมาใชในองคกรโดยยึด
ประสิทธิภาพองคกรดวย
หลักธรรมาภิบาล (Green Office)
ระบบการจัดการสมัยใหม
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พันธกิจที่ 5 บริหารจัดการองคกรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางธรรมาภิบาลและพัฒนาองคกรสูความเปนสากล
เปาประสงคที่ 5 บริหารจัดการที่ทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาลดวยมาตรฐานระดับสากล
กลยุทธ 5.2 การยกระดับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะและหลักสูตร
มาตรการ 1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ EdPEx และ
เกณฑคุณภาพมาตรฐานสากล AUN-QA
คาเปาหมาย
ขอมูล
ที่
ตัวชี้วัด
โครงการ
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
พื้นฐาน 61
62
63
64
65
1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
4.36
4.40 4.50 4.55 4.60 4.65
โครงการพัฒนางาน
50,000
รองคณบดีฝายประกัน
ระดับคณะ
ประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ
2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
3.25
3.51 3.51 4.01 4.01 4.51
โครงการพัฒนางาน
100,000
รองคณบดีฝายประกัน
ระดับหลักสูตร
ประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร
3 จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการรับรองตาม
2
โครงการบริหารหลักสูตร
100,000
รองคณบดีฝายประกัน
หลักสูตร
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ตามเกณฑคุณภาพ
คุณภาพการศึกษา
ดําเนินงานที่เปนเลิศ AUN-QA
การศึกษาเพื่อการ
ดําเนินงานที่เปนเลิศ

เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)
ตัวชี้วัด

1. ผลิตบัณฑิตครูที่
มีคุณภาพและมีขีด
สมรรถนะสูงตาม
แนวทางศาสตร
พระราชา “เขาใจ
เขาถึง พัฒนา”

1. รอยละของอาจารยประจําที่สอบผานเกณฑ
สมรรถนะภาษาตางประเทศ (TOEIC 500 หรือ
เทียบเทา)
2. รอยละของอาจารยประจําที่จัดการเรียนการ
สอนเปนภาษาอังกฤษ (ยกเวนโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ)
3. รอยละของอาจารยที่มีรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนผานระบบเครือขาย (E – learning)
4. รอยละของอาจารยที่ไดรบั การพัฒนาตามขีด
สมรรถนะดานการจัดการเรียนการสอน
5. จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย
หรือแลกเปลี่ยนอาจารยกับตางประเทศหรือไป
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในตางประเทศ
6. รอยละของนักศึกษาปสุดทาย (ชั้นปที่ 5) ที่มี
ผลการสอบภาษาตางประเทศอยูในเกณฑ
มาตรฐาน (TOEIC 400 หรือเกณฑ CEFR
สําหรับสาขาวิชาทั่วไป/500 สําหรับสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ)

2561
รอยละ

คาเปาหมาย
2562 2563 2564
รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

-

-

รอยละ

รอยละ

15
10

100
6
คน

รอยละ

25

20
15

100
6
คน

รอยละ

30

2565

1

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4

5

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

-

-

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

-

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

25
20

100
6
คน

รอยละ

35

30
25

100
6
คน

รอยละ

40

35
30
20

5
2

20

7
4

25

100
6
คน

-

70
1
คน

รอยละ

รอยละ

รอยละ

45

5

10

10
6

30

80
2
คน
15

12
8

35

90
4
คน
20

15
10
40

100
6
คน
25
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เปาประสงค

เปาประสงค

3. ใหบริการ
วิชาการและพัฒนา
วิชาชีพครูดวย
หลักสูตรระยะสั้นที่
หลากหลาย

2561

รอยละ
7. รอยละของนักศึกษาที่มีผลงานวิจัยหรือ
10
นวัตกรรมที่เผยแพรหรือตีพิมพในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
8. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการยกยองในระดับชาติ 10 คน
หรือนานาชาติ (สาขาวิชาละ 1 คน)
รอยละ
9. รอยละของบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษาและสอบ
40
ผานเกณฑการบรรจุเขารับราชการครูรอบ
ทั่วไป และโครงการพิเศษ
10. จํานวนผลงานวิจัยทีส่ งเสริมแนวคิดศาสตร
4
เรือ่ ง
พระราชา และนําไปใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนาทองถิ่น (1 โปรแกรมวิชา/
1 โครงการวิจัย)
รอยละ
11. รอยละของอาจารยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพใน
40
ระดับชาติ
12. จํานวนอาจารยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในระดับ
5
นานาชาติ
คน
13. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับ
1 เรือ่ ง
การจดสิทธิบตั ร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
14. จํานวนหลักสูตรระยะสั้น
12

หลักสูตร

คาเปาหมาย
2562 2563 2564
รอยละ

รอยละ

รอยละ

10 คน

10 คน

รอยละ

6

15

50

2565

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

10 คน

10 คน

2 คน

4 คน

6 คน

8 คน

10 คน

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

8

10

12

-

1

2

3

4

รอยละ

20

60

25

70

30

80

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

1 เรื่อง

1 เรื่อง

1 เรื่อง

1 เรื่อง

14

หลักสูตร

5

รอยละ

เรื่อง

50
7
คน

1

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4

60
10
คน
16

หลักสูตร

70
12
คน
18

หลักสูตร

80
15
คน
20

หลักสูตร

2

20

20
1
คน
4

4

25

6

30

8

35

10

40

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

25
2
คน
6

30
3
คน
8

35
4
คน
-

40
5
คน

1 เรื่อง

10

12

หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร
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2. พัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมที่มี
คุณคาเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นดวย
ศาสตรพระราชา
“เขาใจ เขาถึง
พัฒนา”

ตัวชี้วัด

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

30
คน

35
คน

40
คน

10 วิชา

10 วิชา

2

2

30

40

2565

1

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

45
คน

50
คน

10
คน

15
คน

20
คน

25
คน

30
คน

10 วิชา

10 วิชา

10 วิชา

2 วิชา

4 วิชา

6 วิชา

8 วิชา

10 วิชา

2

2

2

-

-

-

1

2

50

60

70

5

15

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

3 ขอ

4 ขอ

4 ขอ

5 ขอ

5 ขอ

4.40

4.50

4.55

4.60

4.65

4.00
30

4.10
40

5

4.20
50

4.30
60

4.40
70

20

25

30

โครงการ

โครงการ

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

1 ขอ

2 ขอ

3 ขอ

4 ขอ

5 ขอ

-

3.00

3.51

4.00

4.40

2.00
10

2.50
15

3.00
20

3.50
25

4.00
30
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15. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนเครือขาย (โรงเรียนฝกประสบการณ
วิชาชีพ/ครูพี่เลี้ยง) ที่ไดรับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาเครือขาย 16. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรวมมือทาง
นักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมหรือพัฒนาทักษะ
วิชาการและ
กับตางประเทศ
ศิลปวัฒนธรรมทั้ง 17. จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับพันธกิจอื่น
ในและตางประเทศ
สูการพัฒนาทองถิ่น
18. จํานวนโครงการกับเครือขายสถาบันที่ผลิต
พัฒนาครู และผูใชครู ทัง้ ในประเทศและ
ตางประเทศ ทีบ่ รรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
5. บริหารจัดการที่ 19. ผลการประเมินผูบริหารระดับคณะ
ทันสมัยและยึดหลัก
20. รอยละของผูบริหาร ที่ไดรับการพัฒนาการเปน
ธรรมาภิบาลดวย
ผูนําการเปลี่ยนแปลงและสามารถปฏิบัติงานได
มาตรฐานระดับ
อยางมีประสิทธิภาพ
สากล
21. ระดับความสําเร็จของนําระบบการจัดการ
สมัยใหมมาใชในองคกรโดยยึดหลักธรรมา
ภิบาล (Green Office)
22. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ

2561

คาเปาหมาย
2562 2563 2564

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
23. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร
24. จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการรับรองตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ
AUN-QA

2561
3.51
-

คาเปาหมาย
2562 2563 2564
3.51
4.01
4.01
-

-

2

หลักสูตร

2565
4.51

1
-

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4
2.51 3.01

-

-

-

-

1

5
3.51
2

หลักสูตร หลักสูตร
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เกณฑการประเมินความสําเร็จของตัวชี้วัด
แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)
ตัวชี้วัด
1. รอยละของอาจารยประจําที่สอบผานเกณฑสมรรถนะ
ภาษาตางประเทศ (TOEIC 500 หรือเทียบเทา)
2. รอยละของอาจารยประจําที่จัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ (ยกเวนโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ)

4. รอยละของอาจารยที่ไดรบั การพัฒนาตามขีดสมรรถนะ
ดานการจัดการเรียนการสอน
5. จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยหรือ
แลกเปลี่ยนอาจารยกับตางประเทศหรือไปพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษในตางประเทศ
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3. รอยละของอาจารยที่มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ผานระบบเครือขาย (E – learning)

เกณฑการประเมินความสําเร็จ
รอยละของจํานวนอาจารยประจําคณะครุศาสตรที่มผี ลการทดสอบภาษาอังกฤษผานเกณฑที่
หนวยงานที่กําหนด คือ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเทา ประกอบดวย TOEFL
PBT 450 คะแนนขึน้ ไป TOEFL IBT 60 คะแนนขึ้นไป IELTS 5 คะแนนขึน้ ไป หรือ
CU-TEP 70 คะแนนขึ้นไป (เทียบกับรอยละของอาจารยประจําทั้งหมด)
รอยละของจํานวนอาจารยประจํา ที่มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษซึ่งตองระบุไวใน
มคอ.3 หรือแผนการสอนในรายวิชานั้น ๆ เปนบางสวนหรือทั้งรายวิชา และตองไมใชอาจารยที่
สอนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษโดยตองนําเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษตอที่ประชุมคณะกอนปดภาคเรียน (เทียบกับรอยละของอาจารยประจําทัง้ หมด)
รอยละของจํานวนอาจารยประจํา ที่มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย
(E – learning) โดยตองมีรายวิชาที่ทาํ E – learning อยูบนฐานขอมูลสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการ
เรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (http://e-learning.kpru.ac.th/elearning/)
(เทียบกับรอยละของอาจารยประจําทั้งหมด)
รอยละของอาจารยที่ไดรบั การพัฒนาตามขีดสมรรถนะดานการจัดการเรียนการสอนทั้งภายใน/
ภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย เชน การไปอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการดานรูปแบบการ
สอน การพัฒนาการเรียนการสอนหรือองคความรูอื่น ๆ ที่สามารถนํามาปรับใชในการจัดการเรียน
การสอนในชัน้ เรียนได (เทียบกับรอยละของอาจารยประจําทัง้ หมด)
จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งในระดับคณะ สถาบันหรือหนวยงานภายนอก หรือ
ไดรับทุนสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนอาจารยกับตางประเทศหรือไปพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน
ตางประเทศ

ตัวชี้วัด
6. รอยละของนักศึกษาปสุดทาย (ชั้นปที่ 5) ที่มีผลการสอบ
ภาษาตางประเทศอยูในเกณฑมาตรฐาน (TOEIC 400
หรือเกณฑ CEFR สําหรับสาขาวิชาทั่วไป/500 สําหรับ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
7. รอยละของนักศึกษาที่มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
เผยแพรหรือตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติ
8.

10.
11.
12.
13.
14.
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9.

เกณฑการประเมินความสําเร็จ
รอยละของนักศึกษาปสุดทาย (ชั้นปที่ 5) ที่มีผลการสอบภาษาตางประเทศอยูในเกณฑมาตรฐาน
คือ TOEIC 400 หรือเทียบเทา เชน TOEFL , IELTS CU-TEP หรือ CEFR สําหรับสาขาวิชา
ทั่วไป/500 สําหรับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เทียบกับรอยละของนักศึกษาที่เขารับการทดสอบวัด
ความรูดานภาษาตางประเทศทัง้ หมด)
รอยละของนักศึกษาปสุดทายทีม่ ีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เผยแพรหรือตีพิมพในระดับชาติหรือ
นานาชาติ โดยอาจจะเปนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ทํารวมกับอาจารย อาจเผยแพรในลักษณะ
ของบทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การนําเสนอโปสเตอร หรืออื่นๆที่เกี่ยวของ
จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการยกยองในระดับชาติหรือ
จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการยกยองในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยกําหนดให 1 สาขาวิชาตองมี
นานาชาติ (สาขาวิชาละ 1 คน)
อยางนอย 1 คน/ป โดยการไดรับการยกยองอาจจะเปนในลักษณะของการยกยองดานทักษะทาง
วิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ ความสามารถพิเศษ หรือดานคุณธรรมจริยธรรม/คุณงามความดี
รอยละของบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษาและสอบผานเกณฑ รอยละของบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษาและสอบผานเกณฑการบรรจุเขารับราชการครู และโครงการ
การบรรจุเขารับราชการครูรอบทั่วไป และโครงการพิเศษ พิเศษ โดยเทียบกับจํานวนบัณฑิตที่สาํ เร็จการศึกษาในปทที่ ําการประเมิน
จํานวนผลงานวิจัยทีส่ งเสริมแนวคิดศาสตรพระราชา
จํานวนผลงานวิจัยทีส่ งเสริมแนวคิดศาสตรพระราชา และนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา และพัฒนาทองถิน่ โดยอาจมีลกั ษณะของการทําวิจัยเปนทีมโดยบูรณาการกับหลายสาขาวิชา
ทองถิ่น (1 โปรแกรมวิชา/1 โครงการวิจัย)
หรือการทําผลงานวิจัยแบบเดี่ยวโดยรวมกับหนวยงานภายนอก
รอยละของอาจารยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในระดับชาติ
รอยละของอาจารยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในระดับชาติ โดยการประเมินตองเปนไปตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
จํานวนอาจารยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในระดับนานาชาติ จํานวนอาจารยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในระดับนานาชาติ โดยการประเมินตองเปนไปตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจด
จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ โดยการ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
ประเมินใหยึดหลักเกณฑการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิข์ องมหาวิทยาลัย
จํานวนหลักสูตรระยะสั้น
จํานวนหลักสูตรระยะสั้นทีไ่ ดรับการพัฒนาขึ้น เพื่อใชในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หรือบุคคลทั่วไปทีส่ นใจ

ตัวชี้วัด
15. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
เครือขาย (โรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ/ครูพี่เลี้ยง)
ที่ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
16. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา
หรือพัฒนาทักษะกับตางประเทศ
17. จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับพันธกิจอื่นสูการ
พัฒนาทองถิ่น

จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรือพัฒนาทักษะกับตางประเทศ อาจเปน
กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานภายนอก
จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับพันธกิจอื่น เชน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือ
การบริการวิชาการ สูการพัฒนาทองถิ่น โดยการบูรณาการจะตองปรากฎใน มคอ.3 ของรายวิชา
นั้นๆ
จํานวนโครงการกับเครือขายสถาบันที่ผลิตพัฒนาครู และผูใชครู ทั้งในประเทศและตางประเทศ
โดยโครงการดังกลาวจะตองปรากฏผลการดําเนินงานที่ชัดเจน เปนรูปธรรมและบรรลุวัตถุประสงค
ของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ผลการประเมินผูบริหารระดับคณะ โดยการประเมินตองเปนไปตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
รอยละของผูบริหาร ที่ไดรับการพัฒนาในดานการบริหารจัดการองคกรใหเกิดประสิทธิภาพหรือ
ดานความเปนผูนาํ และผลปรากฏในลักษณะของการทํางานทีม่ ีประสิทธิภาพ ไดรบั การยอมรับ
จากผูใตบังคับบัญชา
ขอ 1 มีระบบการจัดการองคกรรูปแบบใหม
ขอ 2 มีการวางแผนและกําหนดเปาหมายการนําระบบการจัดการองคกรไปใชใน
ขอ 3 มีการใหความรูเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรดวยระบบการจัดการหลากหลาย
รูปแบบ
ขอ 4 นําระบบการจัดการองคกรไปใช และเห็นผลการพัฒนาทําใหองคกรมีประสิทธิภาพและดีขึ้น
ขอ 5 มีการประเมินความพึงพอใจของการใชระบบการจัดการองคกร โดยทุกคนในหนวยงานมี
สวนรวมในการประเมิน
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18. จํานวนโครงการกับเครือขายสถาบันที่ผลิตพัฒนาครู
และผูใชครู ทั้งในประเทศและตางประเทศ ทีบ่ รรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
19. ผลการประเมินผูบริหารระดับคณะ
20. รอยละของผูบริหาร ที่ไดรับการพัฒนาการเปนผูนาํ การ
เปลี่ยนแปลงและสามารถปฏิบตั งิ านไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
21. ระดับความสําเร็จของนําระบบการจัดการสมัยใหมมาใช
ในองคกรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Green Office)

เกณฑการประเมินความสําเร็จ
รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือขาย ที่ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะเนนไปทีค่ รูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่อยูในโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ หรือครูพี่เลี้ยงของพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝกสอน

ตัวชี้วัด
22. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
23. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

24. จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการรับรองตามเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ AUN-QA

เกณฑการประเมินความสําเร็จ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ที่เปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ของ สกอ.
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทีด่ ําเนินการตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของ สกอ. โดยดูจากผลการดําเนินงานในภาพรวมของ
หลักสูตรที่คณะฯ รับผิดชอบ ตามเกณฑการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะในองคประกอบที่ 1 ตัว
บงชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการรับรองตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ AUNQA
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บทที่ 4
การกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ความเปนมา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนหนวยงานราชการที่อยูในกํากับของ
สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการกําหนดกลยุทธ นโยบายและเปาหมายในการดําเนินงานที่ชัดเจน
โดยตองมีความเชื่อมโยง และสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย กลยุทธ เปาหมาย และตัวชี้วัด
ตางๆในแผนนี้ จะเปนตัวกําหนดความสําเร็จของการดําเนินงานของคณะ ดังนั้น เพื่อใหเกิดผลที่ชัดเจน
และเปนรูปธรรม จึงตองมีระบบการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป โดยผูมีสวนเกี่ยวของจะตองมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
และเสนอตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน ที่มี
ความเหมาะสมและสอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน และแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเปนระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมทั้งการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรสูความสําเร็จของหนวยงาน
3. เพื่อประเมินผลการดําเนินงาน และนําผลที่ไดไปใชในการปรับปรุงแกไข การกําหนดนโยบาย
หรือทิศทางการพัฒนาหนวยงาน รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ
กรอบการประเมินผลการดําเนินงาน
การกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จําเปนตองมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงภารกิจ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในดานการวิเคราะหนโยบายและแผน การจัดสรรทรัพยากร และเปน
ขอมูลสารสนเทศดานการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร และพันธกิจหลัก 4 ดาน
ของหนวยงาน ทั้งนี้ เพื่อใหการประเมินผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ
และสะทอนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของหนวยงาน จึงไดกําหนดกรอบการประเมิน โดยมีการ
บูรณาการตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มาจากเกณฑการประเมินผลและมาตรฐานการ
ประเมินผลจากสวนตางๆ ประกอบดวย
1. เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่เปนจุดเนนและภารกิจหลักของหนวยงาน
2. เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
3. เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
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หนา 54

คําจํากัดความ
การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ หมายถึง การนําเสนอผลการดําเนินงาน
ของหนวยงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจําป ปละ 4 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจําป หมายถึง แผนการดําเนินงานที่ถอดมาจากแผนกลยุทธของหนวยงาน
ซึ่งประกอบดวย กลยุทธ ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน เกณฑการประเมิน
ตัวชี้วัดของแผน โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ
หนาที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการประจําคณะ มีหนาที่ ใหความเห็นชอบและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการรายงานผล
การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน
คณบดี มีหนาที่ กํากับติดตาม และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับหนวยงาน มีหนาที่ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ปละ 4 ครั้ง คือ รอบ 3 , 6 , 9 และ 12 เดือน โดยสงขอมูลใหกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน
ดานแผนของหนวยงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน/ผูรับผิดชอบงานดานแผนปฏิบัติงาน มีหนาที่ สังเคราะหและ
รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อเสนอตอคณบดีและเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับตางๆของหนวยงาน ดังนั้น ทุกหนวยงานจึงตองมี
การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยหนวยงานตองบันทึกผลการดําเนินงาน
ตามแบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงาน และแนบเอกสารหลักฐานใหครบถวน การรายงานผล
ความกาวหนาตามตัวชี้วัดในแผน ฯ นั้น ผูรับผิดชอบตัวชีว้ ดั ตองรายงานหลังจากสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือน
นั้น ๆ โดยหัวหนาหนวยงานจะมีการกํากับติดตาม ใหผูรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ
3
เดือน ตามปงบประมาณนั้น ๆ และใหจัดทํารายงานที่เปนรูปเลมตามแบบฟอรมการรายงานผลรอบ 12
เดือน เพื่อใหผูรับผิดชอบหลักของหนวยงานนั้น ๆ ทําหนาที่ประมวลผลการดําเนินงานในภาพรวมของ
หนวยงาน และรายงานผลตอคณบดี และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาตอไป

แผนกลยุทธ คณะครุศาสตร ประจําป พ.ศ. 2561 - 2565

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ลําดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

1
หนวยงานจัดทําแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติราชการประจําปที่สอดคลอง
กับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย

2

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับหนวยงานดําเนินการ
รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป

4

ปรับปรุง
ผูบริหารหนวยงาน
ตรวจสอบรายงานผลการ
ดําเนินงาน
ผาน

มาตรฐานคุณภาพ
งาน
- แผนกลยุทธของ
หนวยงานมีความ
สอดคลองกับแผนกล
ยุทธของมหาวิทยาลัย

- หนวยงานจัดประชุม
ทบทวนแผนกลยุทธของ
6 เดือน หนวยงานใหสอดคลองกับ
แผนของมหาวิทยาลัย
- จัดทํา (ราง) แผนกลยุทธ
ของหนวยงาน
- ผูบริหารหนวยงาน
- มีการนําตัวชี้วัดไป
1 เดือน ดําเนินการถายทอดตัวชี้วดั ใชในการกําหนดการ
ตามแผนลงสูผ ูปฏิบัติ
ดําเนินงานตาม
ภารกิจ
- ผูรับผิดชอบตัวชีว้ ัดระดับ - ผูรับผิดชอบตัวชีว้ ัด
ทุก 3 เดือน หนวยงานดําเนินการ
รายงานผลการปฏิบัติ
รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตาม
ราชการตามแผนปฏิบัติ
แผนปฏิบัติราชการ
ราชการประจําป
ประจําป
- ผูบริหารระดับหนวยงาน - ผลการดําเนินงาน
1 สัปดาห ตรวจสอบรายงานผลการ บรรลุตามเกณฑการ
ปฏิบัติราชการตามแผน ถา ประเมินตัวชีว้ ัดใน
ผลการดําเนินงานไมเปนไป แผนฯ
ตามเกณฑ ใหทบทวน/
ปรับปรุงการดําเนินงาน
ใหม

เอกสารที่เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ

- แผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัย
- เอกสาร
ประกอบการประชุม
ทบทวนแผนฯ

- บุคลากรทุกคน
ภายในหนวยงาน

- แผนปฏิบัติราชการ - บุคลากรทุกคน
ประจําป
ภายในหนวยงาน
หนา 55

3

หนวยงานถายทอดตัวชี้วัดลงสูผูปฏิบัติภายใน
หนวยงาน

รายละเอียดงาน

- รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป

- ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดระดับ
หนวยงาน

- รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป

- ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดระดับ
หนวยงาน

ลําดับ

ผังกระบวนการ

5
สังเคราะหและรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัตริ าชการประจําป เมื่อ
สิ้นสุดปงบประมาณ

6

รายละเอียดงาน

เอกสารที่เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ

- รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป

- นักวิเคราะห
นโยบายและแผน
/ ผูรับผิดชอบ
งานดานแผนของ
หนวยงาน

- รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป

- ผูบริหารระดับ
หนวยงาน

หนา 56

นํารายงานผลการปฏิบัตริ าชการ
ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจําป
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
หนวยงานเพื่อพิจารณา

มาตรฐานคุณภาพ
งาน
- นักวิเคราะหนโยบายและ - ตัวชี้วัดใน
แผน/ผูรบั ผิดชอบงานดาน แผนปฏิบัติราชการ
2 สัปดาห แผนของหนวยงาน ทําการ บรรลุตามเกณฑการ
สังเคราะหและรวบรวม
ประเมินตัวชีว้ ัดของ
รายงานผลการปฏิบัติ
แผนฯ ทุกตัว
ราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป เมื่อสิน้ สุด
ปงบประมาณ
- ผูบริหารระดับหนวยงาน - คณะกรรมการ
2 สัปดาห นํารายงานผลการปฏิบัติ
ประจําหนวยงานให
ราชการตามแผนปฏิบัติ
ความเห็นชอบ
ราชการประจําป เสนอที่ รายงานผลการปฏิบัติ
ประชุมคณะกรรมการ
ราชการตาม
ประจําหนวยงานเพื่อ
แผนปฏิบัติราชการ
พิจารณา
ประจําป
ระยะเวลา

หนา 57

ขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ลําดับ
รายละเอียดงาน
1 จัดทําแผนปฏิบัติราชการที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย และถายทอด
ตัวชี้วัดสูการปฏิบัติ
2

3

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ผูบริหารดําเนินการจัดประชุมบุคลากรภายในหนวยงาน
ทุกคนเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
- ผูบริหารดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป ลงสูผูปฏิบัติทุกระดับตามภารกิจหลักของ
หนวยงาน
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดดําเนินการ - ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดดําเนินการรายงานผลการปฏิบัติ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยมีเกณฑการ
ประเมินตัวชี้วัดเปนเกณฑการประเมินความสําเร็จของการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ดําเนินงาน โดยผูรับผิดชอบตัวชี้วัดจะตองรายงานผลการ
ประจําป
ปฏิบัติงานทุกๆ 3 เดือน ในรอบปงบประมาณ
- ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดนําสงรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยจัดสงผานเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานวางแผน/นักวิเคราะหนโยบายและแผนของ
หนวยงาน
ผูบ ริหารหนวยงานตรวจสอบ - ผูบริหารตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
รายงานผลการดําเนินงาน
แผนปฏิบัติราชการประจําป กอนนําเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําหนวยงานเพื่อพิจารณา
และสังเคราะห/รวบรวม
รายงานเมื่อสิ้นสุด
ปงบประมาณ

แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร
บุคลากรที่จะทําหนาที่รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
นั้น จําเปนตองมีความเกี่ยวของและรับทราบถึงบริบทของหนวยงานพอสมควร นอกจากนั้นจะตองมี
ความเขาใจถึงการประเมินตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินตางๆ เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ
เอกสารที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
เอกสารที่เกี่ยวของในการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประกอบดวย แผนกลยุทธของหนวยงาน และแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน
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หนา 58

ดังนี้

การรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 3 , 6 , 9 และ 12 เดือน
การรายงานผลผลการปฏิบัติราชการ ไดกําหนดแบบฟอรมการรายงานผล 2 แบบ ดังนี้
1) แบบฟอรมสําหรับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
2) แบบฟอรมสําหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ขอมูลโดยรวมของแบบฟอรมที่ใชสําหรับรายงานผลผลการปฏิบัติราชการ จะมีสวนประกอบ
1) ชื่อตัวชี้วัด
2) ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
3) ผูจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัด
4) ขอมูลผลการดําเนินงาน
5) เกณฑการใหคะแนนและการคํานวณผลคะแนน
6) คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ
7) ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน
8) อุปสรรคตอการดําเนินงาน
9) แนวทางแกไขปญหาและอุปสรรค
10) หลักฐานอางอิง

ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล
1. การจัดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ผูรับผิดชอบ หรือทําหนาที่กํากับดูแลตัวชี้วัด จัดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป และแผนงานโครงการประจําป ดังนี้
ครั้งที่
1
2
3
4

ระยะเวลาการรายงาน
รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม)
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม)
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน)
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม – 30 กันยายน)

ระยะเวลาการจัดสงรายงาน
ภายในวันที่ 7 มกราคม
ภายในวันที่ 7 เมษายน
ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม
ภายในวันที่ 7 ตุลาคม

2. การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งานวางแผนและนโยบาย คณะครุศาสตร ดําเนินการรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปจากผูรับผิดชอบ หรือทําหนาที่กํากับดูแลตัวชี้วัด เพื่อนํามาประมวลผล
และวิเคราะหผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะ ดังนี้
2.1 รายงานการใชจายงบประมาณและผลการดําเนินงาน
ครั้งที่
1
2
3
4

ระยะเวลาการรายงาน
รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม)
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม)
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน)
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม – 30 กันยายน)

ระยะเวลาการจัดสงรายงาน
ภายในวันที่ 10 มกราคม
ภายในวันที่ 10 เมษายน
ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม
ภายในวันที่ 10 ตุลาคม
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2.2 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

ครั้งที่
1
2
3
4

ระยะเวลาการรายงาน
รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม)
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม)
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน)
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม – 30 กันยายน)

ระยะเวลาการจัดสงรายงาน
ภายในวันที่ 15 มกราคม
ภายในวันที่ 15 เมษายน
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม

แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
1. รอบระยะเวลาการรายงาน
ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลาของการรายงาน เชน
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
2. ชื่อเปาประสงคและตัวชี้วัด
ระบุชื่อเปาประสงคที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน และตัวชี้วัดที่สอดคลอง
กับเปาประสงคนั้น เชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การสรางภาพลักษณที่ดีใหแกองคกรและใหเปนที่ยอมรับสูสาธารณชน
ชื่อตัวชี้วัด : 24 ระดับความสําเร็จของการเผยแพรผลงานและกิจกรรมของคณะ (เชิงคุณภาพ)
3. ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตามการดําเนินงานใหตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ
อาจจะเปนรองคณบดี / หัวหนางาน หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
4. ขอมูลผลการดําเนินงาน
ระบุรายละเอียดการดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆ ตามเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัด หรือ
รายละเอียดของการดําเนินงานตามแผนงานโครงการตางๆ
5. เกณฑการใหคะแนน
ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ หรือ
หนวยงาน เชน
ประเด็นที่
เกณฑการดําเนินการ
1
มีแผนการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
2
มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งในและตางประเทศ
3
มีกิจกรรมพัฒนาคณาจารยทั้งในและตางประเทศ
4
มีการจัดสรรงบประมาณสูโปรแกรมวิชา
5
มีการประเมินผลลัพธหรือผลกระทบของแผน/โครงการ/กิจกรรม
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6. การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
6.1 ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
คณะ/หนวยงาน
6.2 น้ําหนัก ระบุน้ําหนักตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน
6.3 ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ตองมี
หนวยนับเหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชีว้ ัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา 1 ตัวชี้วัด ใหระบุ
ตัวชี้วัดยอยพรอมผลการดําเนินงานใหครบถวน)
6.4 คาคะแนนที่ได ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ
การใหคะแนนที่กําหนดไว
6.5 คะแนนถวงน้ําหนัก ระบุคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนําคาคะแนนที่ได
ของตัวชี้วัดมาคูณกับน้ําหนักของตัวชี้วัด
7. คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ
อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้
8. ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน
ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่ควบคุมไดและควบคุมไมได
9. อุปสรรคตอการดําเนินงาน
ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่ควบคุมไดและควบคุมไมได
10. แนวทางแกไข
ใหคณะ/หนวยงานอธิบายแนวทางและวิธีแกไขปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน สําหรับ
ตัวชี้วัดนี้
11. หลักฐานอางอิง
ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิง และจํานวนของเอกสารที่ไดจัดสงมา เพื่อใช
ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยชนิดของหลักฐานอางอิงของแตละตัวชี้วัด
สามารถดูไดจากคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ/หนวยงาน หัวขอแนวทางการประเมินผล
ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน รายละเอียดของแผนงาน หนังสือคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน รายงานการ
ประชุม ภาพถาย เปนตน ทั้งนี้ขอใหระบุใหชัดเจนวาเอกสาร/หลักฐานที่จัดสงมาประกอบนั้นมีความ
เกี่ยวของหรือสอดคลองกับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร
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ตัวอยาง :: รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นและมุงสูอาเซียน
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : รองคณบดีฝายวิชาการ
ชื่อตัวชี้วัด : 1. รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (เชิงปริมาณ)
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 คณะครุศาสตรมีการพัฒนาผลการดําเนินงานในเรื่องของคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกของอาจารยประจํา โดยสนับสนุนใหศึกษาตอในระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น และหาอัตรา
ทดแทนอัตราของอาจารยที่เกษียณอายุราชการ ปจจุบัน คณะครุศาสตรมีอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวน 18 ทาน คิดเปนรอยละ 22.5 จากจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
-

ระดับ 2
รอยละ 2

ระดับ 3
รอยละ 6

ระดับ 4
รอยละ 8

ระดับ 5
รอยละ 10

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
รอยละของอาจารยประจําคณะครุศาสตร ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก

น้ําหนัก
(รอยละ)
5.00

ผลการ
ดําเนินงาน
รอยละ 22.5

คาคะแนน
ที่ได
ระดับ 5

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.25

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
-

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
- เนื่องจากการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ตองใชระยะเวลาที่คอ นขางยาวนาน คณะฯจึงแกปญ
 หาดังกลาวดวยการประกาศ
รับสมัครอาจารยที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกเพื่อทดแทนอัตราเกษียณ และใหจํานวนอาจารยทมี่ ีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิม่ ขึ้น
หลักฐานอางอิง :
เอกสาร 1.1 ขอมูลอาจารยประจําคณะครุศาสตร
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ตัวอยาง :: รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นและมุงสูอาเซียน
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : รองคณบดีฝายบริการวิชาการ
ชื่อตัวชี้วัด : 20. ระดับความสําเร็จของการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพ

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) คณะครุศาสตร มีการ
ดําเนินการดังนี้
ประเด็นที่ 1 คณะครุศาสตรมีการจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2560
ประเด็นที่ 2 มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง 2556) โดยจัดการเรียนการสอนใหแกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ที่ยังไมมีใบประกอบวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2559 มีระยะเวลาในการจัดการศึกษา 1 ป สําเร็จการศึกษาในเดือนกันยายน
พ.ศ. 2559 และดําเนินการเปดรับสมัครประจําปการศึกษา 2560 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอย จํานวน 180 คน เปดภาคเรียนในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2559
ประเด็นที่ 3 มีการสรางเครือขายความรวมมือในการผลิตครูอยางตอเนื่อง ปจจุบันคณะครุศาสตรมีหนวยงานที่ทําบันทึกความ
รวมมือดานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 10 แหง ดังนี้
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กําแพงเพชร เขต 1 และ 2
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 และ 2
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 และ 2
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 1 และ 2
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
- สํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ประเด็นที่ 4 ประเด็นที่ 5 คณะครุศาสตร มีการประเมินผลลัพธของโครงการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2560
เกณฑการใหคะแนน :
ประเด็นที่
เกณฑการดําเนินการ
1
มีแผนการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
2
มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งในและตางประเทศ
3
มีกิจกรรมพัฒนาคณาจารยทั้งในและตางประเทศ
4
มีการจัดสรรงบประมาณสูโปรแกรมวิชา
5
มีการประเมินผลลัพธหรือผลกระทบของแผน/โครงการ/กิจกรรม
ระดับ 1
ดําเนินการได 1 ขอ

ระดับ 2
ดําเนินการได 2 ขอ

ระดับ 3
ดําเนินการได 3 ขอ

ระดับ 4
ดําเนินการได 4 ขอ

ระดับ 5
ดําเนินการได 5 ขอ
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หนา 55
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการผลิตครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

น้ําหนัก
(รอยละ)
2.00

ผลการ
ดําเนินงาน
4 ขอ

คาคะแนน
ที่ได
8.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0800

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
1. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. มีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนและสงเสริมการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางหลากหลาย
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนหนวยงานในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
จากหนวยงานภายนอกและชุมชน
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : ไมมี
หลักฐานอางอิง :
เอกสาร 20.1 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2560
เอกสาร 20.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง 2556)
เอกสาร 20.3 บันทึกความรวมมือดานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เอกสาร 20.4 รายงานการประเมินโครงการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ประจําปการศึกษา 2559
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คณะผูจัดทํา

แผนกลยุทธ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ประจําป พ.ศ. 2561 – 2565
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย ดร.วชิระ วิชชุวรนันท
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูมิพิพัฒน รักพรมงคล
รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน
รองศาสตราจารย ดร.ยุภาดี ปณะราช
ผูชวยศาสตราจารยธงชัย ชอพฤกษา
อาจารยอมรา ศรีแกว

คณบดีคณะครุศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร วางแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา

ผูจัดทํา
นางสาวภัทวรรณ ไชยภักดิ์

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
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