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คำนำ 

 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 หมวด 3 ในมาตรา 14 ไดกำหนดใหสวนราชการตอง

จัดทำแผนปฏิบัติราชการ  4  ป  และแผนปฏิบัติราชการประจำป  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จึงไดจัดทำแผนกลยุทธ  ประจำป

งบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565  เพ่ือนำมาถายทอดและจัดทำเปนแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ใหสอดคลองกับสถานการณ

ดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ยุทธศาสตรชาติ  และนโยบายรัฐบาล  ตลอดจนเพ่ือใชเปนกรอบในการดำเนินงานใหสามารถช้ีนำและเปนกลไกกำกับ

ติดตามการดำเนินงานของหนวยงานทุกระดับใหมีประสิทธิภาพ  

 ในการนี้  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จึงตองมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป  งบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพ่ือเปน

เปาหมายและทิศทางในการดำเนินงานของคณะฯ อยางมีประสิทธิภาพ  และมีการถายทอดสูการปฏิบัติ  คณะครุศาสตร  หวังเปนอยางยิ่งวา  แผนฯ 

ฉบับนี้  จะชวยสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานและการพัฒนาคณะ  และเปนแนวทางใหบุคลากรและหนวยงานตางๆ  ใชเปน

เครื่องมือสำหรับแปลงแผนไปสูการปฏิบัติตอไปสูความสำเร็จอยางเปนรูปธรรม  อันจะสงผลใหคณะประสบความสำเร็จตามที่มุงหวังไว 

 
 
 
 

        รองศาสตราจารย  ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท 
                 คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 

คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 

ปรัชญา 

ครูดีสรางคน  คนดีสรางชาติ  ครุศาสตรสรางครูดี 

วิสัยทัศน 

คณะครุศาสตร  เปนผูนำในการประยุกตศาสตรพระราชามาใชในการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู  เพื่อการพัฒนาทองถ่ินท่ีมีคุณภาพระดับสากล 

วัตถุประสงค 

1.  เพื่อผลิตบัณฑิตครูใหมีความรู  ทักษะและความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ 

2.  เพื่อพัฒนางานวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา 

3.  เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและใหบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและทองถ่ิน 

4.  เพื่อบริหารจัดการองคกรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยและมีธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 

  1.  ผลิตบัณฑิตครูใหมีความรู ทักษะและความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ   

  2.  พัฒนางานวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา 

3.  ใหบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและทองถ่ิน 

4.  พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

5.  บริหารจัดการองคกรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยและมีธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

  1.  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูท่ีเนนสมรรถนะสูงท้ังดานความรูและคุณธรรม 

  2.  สรางงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีมุงเนนการพัฒนาวิชาชีพครู 

  3.  เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ 

4.  พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 

5.  เสริมสรางธรรมาภิบาลและพัฒนาองคกรสูความเปนสากล 

เปาประสงค 

1.  ผลิตบัณฑิตครูท่ีมีคุณภาพและมีขีดสมรรถนะสูงตามแนวทางศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

2.  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณคาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินดวยศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

3.  ใหบริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครูดวยหลักสูตรระยะส้ันท่ีหลากหลาย 

4.  พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมท้ังในและตางประเทศ 

5.  บริหารจัดการท่ีทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาลดวยมาตรฐานระดับสากล 
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ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2565 

พันธกิจ 1  
สร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชนและท้องถิ่น   

พันธกิจ 2  
ผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา   

พันธกิจ 3  
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและ

ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา 
การสร้างสรรค์ และการสื่อสารดว้ยหลัก

คุณธรรม คณุภาพและมาตรฐาน
 

พันธกิจ 4  
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการ

พัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 

KPRU 

พันธกิจ 1  
ผลิตบัณฑิตครูให้มี
ความรู้  ทักษะและ
ความสามารถด้าน
วิชาการและวิชาชีพ   

พันธกิจ 2  
พัฒนางานวิจัยและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม

ทางการศึกษา 

พันธกิจ 3  
ให้บริการวิชาการ 

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

พันธกิจ 4 
พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการและ

ทำนุบำรงุ
ศิลปวัฒนธรรม 

พันธกิจ 5 
บริหารจัดการองค์กร
ด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่ทันสมัยและ
มีธรรมาภิบาล 

EDU 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
 การยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูที่
เน้นสมรรถนะสูงทั้งด้าน

ความรู้และคุณธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
  สร้างงานวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนา
วิชาชีพคร ู

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
เพิ่มประสิทธิภาพการ

ให้บริการวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

ทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและ

พัฒนาองค์กรสู ่
ความเป็นสากล 



5 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวชี้วัด 
1 - 5 

ตัวชี้วัด 
6 - 9 

ตัวชี้วัด 
10 - 13 

ตัวชี้วัด 
16 - 18 

ตัวชี้วัด 
19 - 21 

ตัวชี้วัด 
22 - 24 

ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์   ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
 การยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูที่
เน้นสมรรถนะสูงทั้งด้าน

ความรู้และคุณธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
  สร้างงานวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนา
วิชาชีพคร ู

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
เพิ่มประสิทธิภาพการ

ให้บริการวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

ทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและ

พัฒนาองค์กรสู ่
ความเป็นสากล 

เป้าประสงค์ที ่1  
 ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ
และมีขีดสมรรถนะสงูตาม
แนวทางศาสตร์พระราชา 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

เป้าประสงค์ที ่2  
  พัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรมที่มีคุณค่าเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ินด้วยศาสตร์

พระราชา  
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

เป้าประสงค์ที ่3  
ให้บริการวิชาการและพัฒนา

วิชาชีพครูด้วยหลักสูตร 
ระยะสัน้ ที่หลากหลาย 

เป้าประสงค์ที ่4  
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

ทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและ

ต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ที ่5  
บริหารจัดการทีท่ันสมัยและ
ยึดหลักธรรมาภิบาลด้วย

มาตรฐานระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
ยกระดับสมรรถนะ
อาจารย์สู่ความเป็น
มืออาชีพ  (Smart  
Teacher) และเป็น
ผู้นำทางวิชาการด้าน
การยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

 

กลยุทธ์ที่ 1.2  
พัฒนากระบวนการ
ผลิตครูให้ได้ครูดีมี
คุณภาพสูง (High 
Performance 
Teacher) เพ่ือ

เสริมสร้างการพัฒนา
ประเทศท่ีย่ังยืน และ
ยกระดับสมรรถนะ
ของนักศึกษาครูให้
สามารถแข่งขันได้ 

กลยุทธ์ที่ 2.1  
ยกระดับคุณภาพ
งานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์นวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 3.1  
พัฒนาหลักสูตรระยะ

สั้นและโครงการ
กิจกรรมบริการ

วิชาการท่ีหลากหลาย
และมุ่งเน้นขีด
สมรรถนะของ

   
 

กลยุทธ์ที่ 4.1  
พัฒนาระบบและ
กลไกเพ่ือสร้าง
เครือขา่ยความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานผู้ผลิต  
ผู้ใช้และองค์กร

วิชาชีพอ่ืนๆท้ังในและ
ต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 5.1  
พัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ 5.2  
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ

และหลักสูตร 

ตัวชี้วัด 
1 - 5 

ตัวชี้วัด 
6 - 9 

ตัวชี้วัด 
10 - 13 

ตัวชี้วัด 
14 - 15 

ตัวชี้วัด 
16 - 18 

ตัวชี้วัด 
19 - 21 

ตัวชี้วัด 
22 - 24 
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ความเช่ือมโยงของพันธกจิ  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของแผนปฏบิตัริาชการประจำป ี

 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

พันธกิจท่ี  1   

ผลิตบัณฑิตครูใหมีความรู  ทักษะ

และความสามารถดานวิชาการและ

วิชาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

การผลิตบัณฑิตครูท่ีเนนสมรรถนะ

สูงท้ังดานความรูและคุณธรรม 

เปาประสงคท่ี  1   

ผลิตบัณฑิตครูท่ีมีคุณภาพและมีขีด

สมรรถนะสูงตามแนวทางศาสตร

พระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

กลยุทธท่ี  1.1   

ยกระดับสมรรถนะอาจารยสูความเปนมืออาชีพ  

(Smart  Teacher) และเปนผูนำทางวิชาการดานการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

กลยุทธท่ี  1.2   

พัฒนากระบวนการผลิตครูใหไดครูดีมีคุณภาพสูง (High 

Performance Teacher) เพื่อเสริมสรางการพัฒนา

ประเทศท่ียั่งยืน และยกระดับสมรรถนะของนักศึกษาครู

ใหสามารถแขงขันได 

พันธกิจท่ี  2   

พัฒนางานวิจัยและสรางสรรค

นวัตกรรมทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2 

สรางงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ี

มุงเนนการพฒันาวิชาชีพครู 

เปาประสงคท่ี  2  พัฒนางานวิจัย

และนวัตกรรมท่ีมีคุณคาเพื่อการ

พัฒนาทองถ่ินดวยศาสตรพระราชา  

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

กลยุทธท่ี  2.1   

ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรคนวัตกรรม 

พันธกิจท่ี  3   

ใหบริการวิชาการเพื่อสรางความ

เขมแข็งใหแกชุมชนและทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3 

เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ

วิชาการ 

เปาประสงคท่ี  3 

ใหบริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ

ครูดวยหลักสูตรระยะส้ันท่ี

หลากหลาย 

กลยุทธท่ี  3.1   

พัฒนาหลักสูตรระยะส้ันและโครงการกิจกรรมบรกิาร

วิชาการท่ีหลากหลายและมุงเนนขีดสมรรถนะของ

บุคลากรทางการศึกษา (Non - degree) 
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

พันธกิจท่ี  4   

พัฒนาเครือขายความรวมมือทาง

วิชาการและทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4 

พัฒนาเครือขายความรวมมือทาง

วิชาการและศิลปวัฒนธรรม 

เปาประสงคท่ี  4 

พัฒนาเครือขายความรวมมือทาง

วิชาการและศิลปวัฒนธรรมท้ังใน

และตางประเทศ 

กลยุทธท่ี  4.1   

พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสรางเครือขายความรวมมือ

ระหวางหนวยงานผูผลิต  ผูใชและองคกรวิชาชีพอื่นๆท้ัง

ในและตางประเทศ 

พันธกิจท่ี  5   

บริหารจัดการองคกรดวยเทคโนโลยี

และนวัตกรรมท่ีทันสมัย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5 

เสริมสรางธรรมาภิบาลและพัฒนา

องคกรสูความเปนสากล 

เปาประสงคท่ี  5   

บริหารจัดการท่ีทันสมัยและยึดหลัก

ธรรมาภิบาลดวยมาตรฐาน 

ระดับสากล 

กลยุทธท่ี  5.1   

พัฒนาสมรรถนะผูบริหารทุกระดับ 

กลยุทธท่ี  5.2   

การยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับคณะและหลักสูตร 
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พันธกิจที่  1  ผลิตบัณฑิตครูใหมีความรู  ทักษะและความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูท่ีเนนสมรรถนะสูงท้ังดานความรูและคุณธรรม 

เปาประสงคที่  1  ผลิตบัณฑิตครูท่ีมีคุณภาพและมีขีดสมรรถนะสูงตามแนวทางศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

กลยุทธ  1.1  ยกระดับสมรรถนะอาจารยสูความเปนมืออาชีพ  (Smart  Teacher) และเปนผูนำทางวิชาการดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ขอ ตัวช้ีวัด 
คาน้ำหนัก

(20) 

ขอมูล

พื้นฐาน  

ป 2562 

เปาหมาย 

2563 

เกณฑการใหคะแนน 
เกณฑการประเมินตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

1 รอยละของอาจารยประจำท่ีสอบผาน

เกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

4.000 รอยละ 

20.21 

รอยละ 

21 

รอยละ

19 

รอยละ

20 

รอยละ

21 

รอยละ

22 

รอยละ

23 

1) พิจารณาจากรอยละของอาจารยประจำคณะ

ครุศาสตร ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษผาน

เกณฑที่หนวยงานกำหนด โดยเทียบกับจำนวน

อาจารยในสถาบันผลิตครูทั้งหมด 

2) การสอบผานมาตรฐานภาษาอังกฤษ  

หมายถึง อาจารยประจำหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษผาน

เกณฑที่หนวยงานกำหนด ประกอบดวย TOEIC 

500 คะแนนขึ้นไป, TOEFL-PBT 450 คะแนน

ขึ้นไป, TOEFL-IBT 72 คะแนนขึ้นไป, IELTS 

5.5 คะแนนขึ้นไป CU-TEP 70 คะแนนขึ้นไป 

หรือ CEFR levels B2  

3) ในกรณีที่สอบไมผานตามเกณฑที่กำหนด 

อาจารยประจำจะตองเขารวมการทดสอบอยาง

นอยปละ 2 ครั้ง และจะตองมีผลการทดสอบที่มี

แนวโนมที่ดีขึ้นอยางตอเน่ือง และใหกำหนดเปน

ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID 

Plan) 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และผู้รับผดิชอบตัวชีว้ัดตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ขอ ตัวช้ีวัด 
คาน้ำหนัก

(20) 

ขอมูล

พื้นฐาน  

ป 2562 

เปาหมาย 

2563 

เกณฑการใหคะแนน 
เกณฑการประเมินตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

2 รอยละของอาจารยประจำท่ีจัดการเรียน

การสอนเปนภาษาอังกฤษ (ยกเวน

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ) 

4.000 รอยละ 

18.89 

รอยละ 

19 

รอยละ

17 

รอยละ

18 

รอยละ

19 

รอยละ 

20 

รอยละ

21 

พิจารณาจากรอยละของอาจารยประจำคณะครุ

ศาสตร ที่มีการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษซ่ึงตองระบุไวใน มคอ.3 หรือ

แผนการสอนในรายวิชาน้ันๆ เปนบางสวนหรือ

ทั้งรายวิชา และตองไมใชอาจารยที่สอนใน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยตองนำเสนอผลการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ

ตอที่ประชุมคณะกอนปดภาคเรียน โดยรอยละ

เทียบกับจำนวนอาจารยประจำคณะครุศาสตร

ทั้งหมด 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

3 รอยละของอาจารยประจำท่ีไมมี

ประสบการณการสอนท่ีไดรับการพัฒนา

ดานสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ตัวช้ีวัด

ใหม) 

4.000 มี/ไมมี 

42/29 
59.16/40.85 

รอยละ 

55 

รอยละ

53 

รอยละ

54 

รอยละ

55 

รอยละ

56 

รอยละ

57 

1) พิจารณาจากจำนวนอาจารยประจำคณะครุ

ศาสตร ที่ไมมีประสบการณการสอนในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรืออาชีวศึกษา 

2) สมรรถนะทางวิชาชีพครู หมายถึง ความรู 

ทักษะ คุณลักษณะและประสบการณการสอนใน

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรืออาชีวศึกษา โดย

ผานกระบวนการวิจัย บริการวิชาการ และเปนผู

รวมสอนในสถานศึกษาไมนอยกวาปละ 40 

ชั่วโมง 

รองคณบดีฝายวิชาการ 
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ขอ ตัวช้ีวัด 
คาน้ำหนัก

(20) 

ขอมูล

พื้นฐาน  

ป 2562 

เปาหมาย 

2563 
เกณฑการใหคะแนน เกณฑการประเมินตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

4 รอยละของอาจารยประจำท่ีไดรับการ

พัฒนาตามขีดสมรรถนะดานการจัดการ

เรียนการสอน 

4.000 รอยละ 

83.10 

รอยละ 

100 

รอยละ

60 

รอยละ

70 

รอยละ

80 

รอยละ

90 

รอยละ

100 

รอยละของอาจารยประจำคณะครุศาสตรที่ไดรับ

การพัฒนาตามขีดสมรรถนะดานการจัดการเรียน

การสอนทั้งภายใน/ภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย  

เชน  การไปอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิง

ปฏิบัติการดานรูปแบบการสอน  การพัฒนาการ

เรียนการสอนหรือองคความรูอ่ืน ๆ ที่สามารถ

นำมาปรับใชในการจัดการเรียนการสอนในชั้น

เรียนได (เทียบกับรอยละของอาจารยประจำ

คณะครุศาสตรทั้งหมด) 

รองคณบดีฝายบรหิาร 

วางแผน และพัฒนา 

5 จำนวนอาจารยประจำท่ีไดรับทุน

สนับสนุนการวิจัยหรือทุนสนับสนุน

สำหรับการไปพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ในตางประเทศ 

4.000 60 คน 65 คน 50 คน 55 คน 60 คน 65 คน 70 คน จำนวนอาจารยประจำคณะครศุาสตรที่ไดรับทุน

สนับสนุนการวิจัยจากหนวยงานภายในหรือ

ภายนอกมหาวิทยาลัย หรืออาจารยที่ไดรับทุน

สำหรับการไปพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน

ตางประเทศทั้งแบบระยะสั้นหรือระยะยาว 

รองคณบดี 

ฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ 
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พันธกิจที่  1  ผลิตบัณฑิตครูใหมีความรู  ทักษะและความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูท่ีเนนสมรรถนะสูงท้ังดานความรูและคุณธรรม 

เปาประสงคที่  1  ผลิตบัณฑิตครูท่ีมีคุณภาพและมีขีดสมรรถนะสูงตามแนวทางศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

กลยุทธ  1.2  พัฒนากระบวนการผลิตครูใหไดครูดีมีคุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพ่ือเสริมสรางการพัฒนาประเทศท่ีย่ังยืน และยกระดับสมรรถนะของนักศึกษาครูใหสามารถแขงขันได 

ขอ ตัวช้ีวัด 
คาน้ำหนัก

(20) 

ขอมูล

พื้นฐาน  

ป 2562 

เปาหมาย 

2563 

เกณฑการใหคะแนน 
เกณฑการประเมินตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

6 รอยละของนักศึกษาท่ีผานการประเมิน

ระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษ

ตามมาตรฐาน CEFR (Common 

European Framework of 

Reference for Languages) หรือ

เกณฑมาตรฐานอ่ืน  

5.000 รอยละ 

5.79 

รอยละ 

6 

รอยละ

2 

 

รอยละ

4 

 

รอยละ

6 

 

รอยละ

8 

 

รอยละ

10 

 

พิจารณาจากจำนวนนักศึกษา ที่มีผลการสอบ

ภาษาตางประเทศอยูในเกณฑมาตรฐาน CEFR 

Level B1 ประกอบดวย CU-TEP 35 คะแนน

ขึ้นไป, TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป สำหรับ

สาขาวิชาทั่วไป และ CU-TEP 70 คะแนนขึ้นไป, 

TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป สำหรับสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเทียบกับจำนวนนักศึกษาครูทั้งหมด 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

7 จำนวนนักศึกษาปสุดทายท่ีมีผลงานวิจัย

หรือนวัตกรรมท่ีเผยแพรหรือตีพิมพใน

ระดับชาติหรอืนานาชาติ 

5.000 63 คน 65 คน 59 คน 61 คน 63 คน 65 คน 67 คน 1) พิจารณาจากจำนวนนักศึกษาครูชั้นปที่ 5 ที่มี

ผลงานวิจัยตีพิมพในระดบัชาติหรือนานาชาติ  

2) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในระดบัชาติหรือ

นานาชาติ หมายถึง งานวิจัยตีพิมพ หรือนำเสนอ

ในระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง ผลงานทาง

วิชาการที่อยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ ตีพิมพ

ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

(สามารถแจงนับบทความที่นักศึกษาทำรวมกับ

อาจารย หรืออาจารยทำรวมกับนักศึกษาก็ได) 

รองคณบดี 

ฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ 
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ขอ ตัวช้ีวัด 
คาน้ำหนัก

(20) 

ขอมูล

พื้นฐาน  

ป 2562 

เปาหมาย 

2563 

เกณฑการใหคะแนน 
เกณฑการประเมินตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

8 จำนวนนักศึกษาท่ีไดรับการยกยองใน

ระดับชาติหรอืนานาชาติ (สาขาวิชาละ 

1 คน) 

5.000 33 คน 35 คน 29 คน 31 คน 33 คน 35 คน 37 คน จำนวนนักศึกษาที่ไดรับการยกยองในระดับชาติ

หรือนานาชาติ  โดยกำหนดให  1  สาขาวิชาตอง

มีอยางนอย  1  คน/ป  โดยการไดรบัการยกยอง

อาจจะเปนในลักษณะของการยกยองดานทักษะ

ทางวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพ  ความสามารถ

พิเศษ  หรือดานคุณธรรมจริยธรรม/คุณงาม

ความดี 

รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษา 

9 รอยละของบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา

และสอบผานเกณฑการบรรจุเขารับ

ราชการครูรอบท่ัวไป และโครงการ

พิเศษ 

5.000 รอยละ 

23.27 

รอยละ 

24 

รอยละ 

22 

รอยละ 

23 

รอยละ 

24 

รอยละ 

25 

รอยละ 

26 

รอยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและสอบ

ผานเกณฑการบรรจุเขารับราชการครู  และ

โครงการพิเศษ  โดยเทียบกับจำนวนบัณฑิตที่

สำเร็จการศึกษาในปที่ทำการประเมิน  

รองคณบดีฝายประกัน

คุณภาพการศึกษา 
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พันธกิจที่  2  พัฒนางานวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  2  สรางงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีมุงเนนการพัฒนาวิชาชีพคร ู

เปาประสงคที่  2  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณคาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินดวยศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

กลยุทธ  2.1  ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรคนวัตกรรม 

ขอ ตัวช้ีวัด 
คาน้ำหนัก

(10) 

ขอมูล

พื้นฐาน  

ป 2562 

เปาหมาย 

2563 

เกณฑการใหคะแนน 
เกณฑการประเมินตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

10 จำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการ

ผลิตและพัฒนาครูท่ีนำไปใชแกปญหา

หรือพัฒนาการเรียนการสอน 

5.000 37 เรื่อง 38 

เรื่อง 

36

เรื่อง 

37

เรื่อง 

38

เรื่อง 

39

เรื่อง 

40

เรื่อง 

จำนวนผลงานวิจัยที่สงเสริมแนวคิดตามศาสตร

พระราชา และนำไปใชในการพัฒนาการเรียน

การสอนและพัฒนาทองถิ่น โดยอาจมีลักษณะ

ของการทำวิจัยเปนทีมโดยบูรณาการกับหลาย

สาขาวิชา หรือการทำผลงานวิจัยแบบเดี่ยวโดย

รวมกับหนวยงานภายนอก อยางนอย 1 

โครงการวิจัย 

รองคณบดี 

ฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ 

11 รอยละของอาจารยประจำท่ีมีผลงาน

วิชาการหรืองานวิจัยตีพิมพในระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

5.000 รอยละ 

80.82 

รอยละ 

82 

รอยละ 

80 

รอยละ 

81 

รอยละ 

82 

รอยละ 

83 

รอยละ 

84 

1) พิจารณาจากรอยละของอาจารยประจำคณะ

ครุศาสตรที่มีผลงานวิชาการ/งานวิจัยตีพิมพ 

หรือนำเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยการ

ประเมินตองเปนไปตามเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. โดยรอยละ

เทียบกับจำนวนอาจารยในสถาบันผลิตครู

ทั้งหมด 

2) ผลงานวิชาการ/งานวิจัยตีพิมพ หรือนำเสนอ

ในระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง ผลงานทาง

วิชาการที่อยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ ตีพิมพ

ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

(สามารถแจงนับบทความที่นักศึกษาทำรวมกับ

อาจารย หรืออาจารยทำรวมกับนักศึกษาก็ได) 

รองคณบดี 

ฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ 
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พันธกิจที่  3  วิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  3  เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ 

เปาประสงคที่  3  ใหบริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครูดวยหลักสูตรระยะสั้นท่ีหลากหลาย 

กลยุทธ  3.1  พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและโครงการกิจกรรมบริการวิชาการท่ีหลากหลายและมุงเนนขีดสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา (Non - degree) 

ขอ ตัวช้ีวัด 
คาน้ำหนัก

(10) 

ขอมูล

พื้นฐาน  

ป 2562 

เปาหมาย 

2563 

เกณฑการใหคะแนน 
เกณฑการประเมินตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

12 จำนวนโครงการบริการวิชาการท่ีทำ

รวมกับสถานศึกษา/ชุมชน/ทองถ่ิน 

5.000 27 

โครงการ/

กิจกรรม/

หลักสูตร 

20

โครงการ/

กิจกรรม/

หลักสูตร 

12
โครงการ/

กิจกรรม/

หลักสูตร 

14
โครงการ/

กิจกรรม/

หลักสูตร 

16
โครงการ/

กิจกรรม/

หลักสูตร 

18
โครงการ/

กิจกรรม/

หลักสูตร 

20
โครงการ/

กิจกรรม/

หลักสูตร 

จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ทำรวมกับ

สถานศึกษ/ชุมชน/ทองถิ่น โดยอาจเปน

โครงการที่มีการทำความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอก หรือเปนโครงการบริการวิชาการ

แบบใหเปลา 

รองคณบดี 

ฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ 

13 จำนวนโครงการบริการวิชาท่ีมี

เปาหมายเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

5.000 1  

โครงการ 

2  

โครงการ 

- - - 1 

โครงการ 

2  

โครงการ 

จำนวนโครงการบริการวิชาที่มีเปาหมายเพื่อ

การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา โดยอยางนอย 1 โครงการตองเปน

โครงการที่สามารถสรางรายไดแกคณะ 

รองคณบดี 

ฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ 
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พันธกิจที่  4  พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  4  พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 

เปาประสงคที่  4.1  พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมท้ังในและตางประเทศ 

กลยุทธ  4.1  พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานผูผลิต  ผูใชและองคกรวิชาชีพอ่ืนๆท้ังในและตางประเทศ 

ขอ ตัวช้ีวัด 
คาน้ำหนัก

(15) 

ขอมูล

พื้นฐาน  

ป 2562 

เปาหมาย 

2563 

เกณฑการใหคะแนน 
เกณฑการประเมินตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

14 จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม

แลกเปลี่ยนนักศึกษาดาน

ศิลปวัฒนธรรมหรือพัฒนาทักษะใน

ตางประเทศ 

5.000 36 คน 36 

คน 

32  

คน 

34 

คน 

36 

คน 

38 

คน 

40 

คน 

จำนวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน

นักศึกษาหรือพัฒนาทักษะในตางประเทศ  อาจ

เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย หรือ

หนวยงานภายนอก 

รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษา 

15 จำนวนรายวิชาท่ีมีการบูรณาการกับ

การวิจัย /การบริการวิชาการ/การทำนุ

บำรุงศลิปวัฒนธรรม 

5.000 13 

รายวิชา 

13  

รายวิชา 

9  

รายวิชา 

11  

รายวิชา 

13  

รายวิชา 

15 

รายวิชา 

17  

รายวิชา 

จำนวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย/

การบริการวิชาการ/การทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม อยางนอย 1 รายวิชา/1 

หลักสูตร โดยบูรณาการดานใดดานหน่ึง และ

ตองมีการระบุกิจกรรมการเรียนการสอนใน 

มคอ.3 อยางชัดเจน 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

16 จำนวนโครงการกับเครือขายสถาบันท่ี

ผลิตพัฒนาครู และผูใชครู ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ ท่ีบรรลุตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

5.000 1 

โครงการ 

2 

โครงการ 

- - - 1 

โครงการ 

2 

โครงการ 

จำนวนโครงการกับเครือขายสถาบันที่ผลิต

พัฒนาครู  และผูใชครู  ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ  โดยโครงการดังกลาวจะตอง

ปรากฏผลการดำเนินงานที่ชัดเจน  เปน

รูปธรรมและบรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน 

รองคณบดี 

ฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ 
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พันธกิจที่  5  บริหารจัดการองคกรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  5  เสริมสรางธรรมาภิบาลและพัฒนาองคกรสูความเปนสากล 

เปาประสงคที่  5  บริหารจัดการท่ีทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาลดวยมาตรฐานระดับสากล 

กลยุทธ  5.1  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ 

ขอ ตัวช้ีวัด 
คาน้ำหนัก

(13) 

ขอมูล

พื้นฐาน  

ป 2562 

เปาหมาย 

2563 

เกณฑการใหคะแนน 
เกณฑการประเมินตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

17 ผลการประเมินการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของผูบริหารระดับคณะ 

5.000 คาเฉลี่ย 

4.44 

คาเฉลี่ย

4.51 

- - คาเฉลี่ย

2.51 

คาเฉลี่ย

3.51 

คาเฉลี่ย

4.51 

ผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาลผูบริหารระดับคณะ โดยตองเปนไปตาม

หลักเกณฑการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร 

รองคณบดีฝายบรหิาร 

วางแผน และพัฒนา 

18 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอ

ระบบการบริหารจัดการของคณะ 

ครุศาสตร 

4.000 คาเฉลี่ย 

4.41 

คาเฉลี่ย 

4.00  

 

- - คาเฉลี่ย 

3.51 

คาเฉลี่ย 

4.00  

คาเฉลี่ย 

4.51 

ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุก

ระดบัภายในคณะครศุาสตร ที่มีตอระบบการ

บริหารจัดการของคณะ  

รองคณบดีฝายบรหิาร 

วางแผน และพัฒนา 

19 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ

ของบุคลากรสายสนับสนุน 

4.000 คาเฉลี่ย 

3.69 

คาเฉลี่ย 

4.00  

- - คาเฉลี่ย 

3.51 

คาเฉลี่ย 

4.00  

คาเฉลี่ย 

4.51 

ผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการของ

บุคลากรสายสนับสนุน ซ่ึงอาจเปนผูรับบริการ

ภายใน หรือภายนอก โดยผลการประเมิน

ภาพรวมตองไมนอยกวา 3.51 

รองคณบดีฝายบรหิาร 

วางแผน และพัฒนา 
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พันธกิจที่  5  บริหารจัดการองคกรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  5  เสริมสรางธรรมาภิบาลและพัฒนาองคกรสูความเปนสากล 

เปาประสงคที่  5  บริหารจัดการท่ีทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาลดวยมาตรฐานระดับสากล 

กลยุทธ  5.2  การยกระดับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะและหลักสูตร 

ขอ ตัวช้ีวัด 
คาน้ำหนัก

(13) 

ขอมูล

พื้นฐาน  

ป 2562 

เปาหมาย 

2563 

เกณฑการใหคะแนน 
เกณฑการประเมินตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

20 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับคณะ 

5.000 4.77 

คะแนน 

4.51

คะแนน 

- - 2.51

คะแนน 

3.51

คะแนน 

4.51

คะแนน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

คณะ  ที่เปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  ของ  สกอ. 

รองคณบดีฝายประกัน

คุณภาพการศึกษา 

21 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร 

5.000 คาเฉลี่ย

3.49 

คาเฉลี่ย

3.51 

- - คาเฉลี่ย

2.51 

คาเฉลี่ย

3.00 

คาเฉลี่ย

3.51 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร  ที่ดำเนินการตามเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ของ  

สกอ.  โดยดูจากผลการดำเนินงานในภาพรวม

ของหลักสูตรที่คณะฯ รบัผิดชอบ  ตามเกณฑ

การประกันคุณภาพฯ ระดบัคณะใน

องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ 1.1 ผลการบริหาร

จัดการหลักสูตรโดยรวม 

รองคณบดีฝายประกัน

คุณภาพการศึกษา 

22 จำนวนหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองตาม

เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ดำเนินงานท่ีเปนเลิศ  AUN-QA 

3.000 - 2 

หลักสูตร 

- - - 1 

หลักสูตร 

2 

หลักสูตร 

จำนวนหลักสูตรที่ไดรับการรบัรองตามเกณฑ

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เปนเลิศ  

AUN-QA   

รองคณบดีฝายประกัน

คุณภาพการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
คาน้ำหนัก 

(100) 

ขอมูลพื้นฐาน  

ป 2562 

เปาหมาย

2563 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

1.  การยกระดับ

คุณภาพและ

มาตรฐานการผลิต

บัณฑิตครูท่ีเนน

สมรรถนะสูงท้ังดาน

ความรูและคุณธรรม 

1.1  ยกระดับสมรรถนะ

อาจารยสูความเปนมืออาชีพ  

(Smart Teacher) และเปน

ผูนำทางวิชาการดานการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา 

1. รอยละของอาจารยประจำท่ีสอบ

ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

4.000 รอยละ 

20.21 

รอยละ 

21 

รอยละ

18 

รอยละ

19 

รอยละ

20 

รอยละ

21 

รอยละ

22 

2. รอยละของอาจารยประจำท่ี

จัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ (ยกเวนโปรแกรมวิชา

ภาษาอังกฤษ) 

4.000 รอยละ 

18.89 

รอยละ 

19 

รอยละ

16 

รอยละ

17 

รอยละ

18 

รอยละ 

19 

รอยละ

20 

3. รอยละของอาจารยประจำท่ีไมมี

ประสบการณการสอนท่ีไดรับการ

พัฒนาดานสมรรถนะทางวิชาชีพครู 

(ตัวช้ีวัดใหม) 

4.000 มี/ไมม ี

42/29 

รอยละ 

55 

รอยละ

53 

รอยละ

54 

รอยละ

55 

รอยละ

56 

รอยละ

57 

4. รอยละของอาจารยประจำท่ีไดรับ

การพัฒนาตามขีดสมรรถนะดานการ

จัดการเรียนการสอน 

4.000 รอยละ 

83.10 

รอยละ100 รอยละ

60 

รอยละ

70 

รอยละ

80 

รอยละ

90 

รอยละ

100 

5. จำนวนอาจารยประจำท่ีไดรับทุน

สนับสนุนการวิจัยหรือทุนสนับสนุน

สำหรับการไปพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษในตางประเทศ 

4.000 60  

คน 

65  

คน 

50  

คน 

55  

คน 

60  

คน 

65  

คน 

70  

คน 

1.2  พัฒนากระบวนการผลิต

ครูใหไดครูดีมีคุณภาพสูง 

(High Performance 

6. รอยละของนักศึกษาท่ีผานการ

ประเมินระดับความสามารถการใช

ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 

5.000 รอยละ 

5.79 

รอยละ 

6 

รอยละ 

3 

 

รอยละ 

4 

 

รอยละ 

5 

 

รอยละ 

6 

 

รอยละ 

7 

 

แผนปฏบิัตริาชการ  ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563  
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
คาน้ำหนัก 

(100) 

ขอมูลพื้นฐาน  

ป 2562 

เปาหมาย

2563 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

Teacher) เพ่ือเสริมสรางการ

พัฒนาประเทศท่ีย่ังยืน และ

ยกระดับสมรรถนะของ

นักศึกษาครูใหสามารถแขงขัน

ได 

(Common European Framework 

of Reference for Languages) 

หรือเกณฑมาตรฐานอ่ืน  

7. จำนวนนักศึกษาปสุดทายท่ีมี

ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีเผยแพร

หรือตีพิมพในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

5.000 63  

คน 

65  

คน 

59  

คน 

61  

คน 

63  

คน 

65  

คน 

67  

คน 

8. จำนวนนักศึกษาท่ีไดรับการยกยอง

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

(สาขาวิชาละ 1 คน) 

5.000 33  

คน 

35  

คน 

29  

คน 

31  

คน 

33  

คน 

35  

คน 

37  

คน 

9. รอยละของบัณฑิตท่ีสำเร็จ

การศึกษาและสอบผานเกณฑการ

บรรจุเขารับราชการครูรอบท่ัวไป 

และโครงการพิเศษ 

5.000 รอยละ 

23.27 

รอยละ 

40 

- รอยละ 

10 

รอยละ 

20 

รอยละ 

30 

รอยละ 

40 

2. สรางงานวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมท่ี

มุงเนนการพัฒนา

วิชาชีพคร ู

2.1  ยกระดับคุณภาพงานวิจัย

และงานสรางสรรคนวัตกรรม 

10. จำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมใน

การผลิตและพัฒนาครูท่ีนำไปใช

แกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการ

สอน 

5.000 37  

เรื่อง 

38 

เรื่อง 

36 

เรื่อง 

37 

เรื่อง 

38 

เรื่อง 

39 

เรื่อง 

40 

เรื่อง 

11. รอยละของอาจารยประจำท่ีมี

ผลงานวิชาการหรืองานวิจัยตีพิมพใน

ระดับชาติหรอืนานาชาติ 

5.000 รอยละ 

80.82 

รอยละ 

82 

รอยละ 

80 

รอยละ 

81 

รอยละ 

82 

รอยละ 

83 

รอยละ 

84 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
คาน้ำหนัก 

(100) 

ขอมูลพื้นฐาน  

ป 2562 

เปาหมาย

2563 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพ

การใหบริการ

วิชาการ 

3.1  พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

ท่ีหลากหลายและมุงเนนขีด

สมรรถนะของบุคลากรทาง

การศึกษา (Non - degree) 

12. จำนวนโครงการบริการวิชาการท่ี

ทำรวมกับสถานศึกษา/ชุมชน/ทองถ่ิน 

5.000 27 

โครงการ/

กิจกรรม/

หลักสูตร 

20โครงการ/

กิจกรรม/

หลักสูตร 

12
โครงการ/

กิจกรรม/

หลักสูตร 

14
โครงการ/

กิจกรรม/

หลักสูตร 

16
โครงการ/

กิจกรรม/

หลักสูตร 

18
โครงการ/

กิจกรรม/

หลักสูตร 

20
โครงการ/

กิจกรรม/

หลักสูตร 

13. จำนวนโครงการบริการวิชาท่ีมี

เปาหมายเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

5.000 1  

โครงการ 

2  

โครงการ 

- - - 1 

โครงการ 

2  

โครงการ 

4. พัฒนาเครือขาย

ความรวมมือทาง

วิชาการและ

ศิลปวัฒนธรรม 

4.1  พัฒนาระบบและกลไก

เพ่ือสรางเครือขายความ

รวมมือระหวางหนวยงาน

ผูผลิต  ผูใชและองคกรวิชาชีพ

อ่ืนๆท้ังในและตางประเทศ 

14. จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาดาน

ศิลปวัฒนธรรมหรือพัฒนาทักษะใน

ตางประเทศ 

5.000 36 คน 36 

คน 

32  

คน 

34 

คน 

36 

คน 

38 

คน 

40 

คน 

15. จำนวนรายวิชาท่ีมีการบูรณาการ

กับการวิจัย /การบริการวิชาการ/การ

ทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรม 

5.000 13 รายวิชา 13  

รายวิชา 

9  

รายวิชา 

11  

รายวิชา 

13  

รายวิชา 

15 

รายวิชา 

17  

รายวิชา 

16. จำนวนโครงการกับเครือขาย

สถาบันท่ีผลิตพัฒนาครู และผูใชครู 

ท้ังในประเทศและตางประเทศ ท่ี

บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

5.000 1 

โครงการ 

2 

โครงการ 

- - - 1 

โครงการ 

2 

โครงการ 

5. เสริมสราง 5.1  พัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ทุกระดับ 

17. ผลการประเมินการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบรหิาร

ระดับคณะ 

5.000 คาเฉลี่ย 

4.44 

คาเฉลี่ย

4.51 

- - คาเฉลี่ย

2.51 

คาเฉลี่ย

3.51 

คาเฉลี่ย

4.51 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
คาน้ำหนัก 

(100) 

ขอมูลพื้นฐาน  

ป 2562 

เปาหมาย

2563 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

ธรรมาภบิาลและ

พัฒนาองคกรสูความ

เปนสากล 

18. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร

ท่ีมีตอระบบการบริหารจัดการของ

คณะ 

ครุศาสตร 

4.000 คาเฉลี่ย 

4.41 

คาเฉลี่ย 

4.00  

 

- - คาเฉลี่ย 

3.51 

คาเฉลี่ย 

4.00  

คาเฉลี่ย 

4.51 

19. ผลการประเมินคุณภาพการ

ใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุน 

4.000 คาเฉลี่ย 

3.69 

คาเฉลี่ย 

4.00  

- - คาเฉลี่ย 

3.51 

คาเฉลี่ย 

4.00  

คาเฉลี่ย 

4.51 

5.2  การยกระดับการประเมิน

คุณภาพการศึกษาระดับคณะ

และหลักสูตร 

20. ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะ 

5.000 4.77 

คะแนน 

4.51คะแนน - - 2.51

คะแนน 

3.51

คะแนน 

4.51

คะแนน 

21. ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

5.000 คาเฉลี่ย

3.49 

คาเฉลี่ย

3.51 

- - คาเฉลี่ย

2.51 

คาเฉลี่ย

3.00 

คาเฉลี่ย

3.51 

22. จำนวนหลักสูตรท่ีไดรับการ

รับรองตามเกณฑคุณภาพการศึกษา

เพ่ือการดำเนินงานท่ีเปนเลิศ  AUN-

QA 

3.000 - 2 

หลักสูตร 

- - - 1 

หลักสูตร 

2 

หลักสูตร 
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23 

 

 

 

 

 

ปจจัยภายใน 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดออน  (Weakness) 

บุคลากร  (MAN) 

   -  อาจารยสวนใหญอยูในวัยหนุม – สาว  จึงมีความสามารถในการเรียนรูและใช

เทคโนโลยีไดดี 

งบประมาณ  (MONEY) 

   -  มีงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรในปริมาณท่ีเพียงพอตอการดำเนินงานและมี

รายไดจากโครงการพเิศษ 

วัสดุ-ครุภัณฑ  (MATERIAL) 

   -  วัสดุ  ครุภัณฑและอาคารสถานท่ีมีความพรอมสูงในการสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอน  การบริการนักศึกษาและบริการวิชาการ 

บริหารจัดการ  (MANAGEMENT) 

   -  มีหลักสูตรท่ีตอบสนองความตองการท้ังในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  

ปริญญาเอก  และประกาศนียบัตรบัณฑิต 

1.  คุณวุฒิและตำแหนงทางวิชาการของอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑ 

2.  ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษของอาจารยในระดับดี  มีนอย 

3.  ทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกยังมีนอย 

4.  ผลการสอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษายังอยูในเกณฑต่ำ 

5.  รอยละของการสอบบรรจุเขารับราชการไดของบัณฑิตมีจำนวนนอย 

6.  ไมมีหลักสูตรหรือรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ  (ยกเวน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 

7.  ไมปรากฏผลงานนวัตกรรมท่ีเดนชัด 

 

 

 

 

การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม   

SWOT  Analysis 
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ปจจัยภายนอก 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threats) 

CPEST  

C  :  นักเรียนยงัตองการศึกษาตอในสาขาวิชาชีพครูจำนวนมาก 

P  :  รัฐบาลมีนโยบายผลิตครูตามโครงการครูเพื่อพัฒนาทองถ่ิน  ทำใหนักเรียน

และผูปกครองมีเปาหมายท่ีจะศึกษาตอในวิชาชีพครู 

E  :  คาใชจายในการศึกษายังอยูในระดับต่ำ 

S  :  อาชีพรับราชการครู  ยังเปนอาชีพท่ีนาสนใจ  มีเกียรติในสังคม  และมีความ

เช่ือวาเปนอาชีพท่ีมั่นคงท่ีสุด 

T  :  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีสงเสริมการเรียนรูตลอดเวลาโดยผาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอรเน็ต 

CPEST 

C  :  อัตราการเกิดลดลง  สงผลใหจำนวนผูเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาลดลง 

P  :  จำนวนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนในสาขาวิชาชีพครูมีจำนวนมาก  ทำให

นักเรียนท่ีเกงมีโอกาสเลือกเรียนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีชอบ 

E  :  รายไดของผูปกครองจากภาคเกษตรลดลง  

S  :  คานิยมในการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยใหญและมีช่ือเสียง 

T  :   การใชเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารและบันเทิง  มิไดมุงเพื่อเรียนรูและสราง

ปญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับตางๆของหนวยงาน  ดังน้ัน  ทุกหนวยงานจึงตองมีการรายงานผลการปฏบิัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป  โดยหนวยงานตองบันทึก

ผลการดำเนินงานตามแบบฟอรมการรายงานผลการดำเนินงาน และแนบเอกสารหลักฐานใหครบถวน  การรายงานผลความกาวหนาตามตัวชี้วัดในแผนฯ น้ัน  ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดตองรายงาน

หลังจากสิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนน้ันๆ  โดยหัวหนาหนวยงานจะมีการกำกับติดตาม  ใหผูรับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ  3  เดือน  ตามปงบประมาณน้ันๆ  และใหจัดทำรายงานท่ี

เปนรปูเลมตามแบบฟอรมการรายงานผลรอบ  12  เดือน  เพ่ือใหผูรับผิดชอบหลักของหนวยงานน้ันๆ  ทำหนาท่ีประมวลผลการดำเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน  และรายงานผลตอคณบดี  

และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะตอไป 

 

ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ  หรือทำหนาท่ีกำกับดูแลตัวชี้วัด  จัดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป  แผนงานโครงการประจำป  และรายงานการใชจาย

งบประมาณตามแผนงานโครงการ ดังน้ี 

  1.  การจัดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป  

ครั้งที ่ ระยะ รอบระยะเวลาการรายงาน ระยะเวลาการจัดสงรายงาน 

1 3  เดือน   1  ตุลาคม 2562 – 31  ธันวาคม 2562 ภายในวันท่ี  7  มกราคม 2563 

2 6  เดือน   1  ตุลาคม 2562 – 31  มีนาคม 2563 ภายในวันท่ี  7  เมษายน 2563 

3 9  เดือน   1  ตุลาคม 2562 – 30  มิถุนายน 2563 ภายในวันท่ี  7  กรกฎาคม 2563 

4 12  เดือน   1  ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน 2563 ภายในวันท่ี  7  ตุลาคม 2563 

  หมายเหตุ   จัดสงขอมูลตามแบบฟอรมการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำป  มายัง  นางสาวภัทวรรณ  ไชยภักด์ิ  (นักวิเคราะหนโยบายและแผน)                        

ดำเนินการรวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติราชการผานระบบ  E-SPR   

 

 

 

 

การกำกับตดิตามและประเมินผลการปฏบิัตริาชการตามแผนปฏบิัตริาชการประจำป ี

ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 
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  2.  การรายงานการใชจายงบประมาณและผลการดำเนินงาน 

ครั้งที ่ ระยะ รอบระยะเวลาการรายงาน ระยะเวลาการจัดสงรายงาน 

1 3  เดือน   1  ตุลาคม 2562 – 31  ธันวาคม 2562 ภายในวันท่ี  10  มกราคม 2563 

2 6  เดือน   1  ตุลาคม 2562 – 31  มีนาคม 2563 ภายในวันท่ี  10  เมษายน 2563 

3 9  เดือน   1  ตุลาคม 2562 – 30  มิถุนายน 2563 ภายในวันท่ี  10  กรกฎาคม 2563 

4 12  เดือน   1  ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน 2563 ภายในวันท่ี  10  ตุลาคม 2563 

หมายเหตุ   จัดสงขอมูลตามแบบฟอรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ  มายัง  นางมาริตา  จิตชู  (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป)                          

เพ่ือดำเนินการรวบรวมและรายงานผลใชจายงบประมาณใหแกมหาวิทยาลัย  
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