
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนกลยุทธคณะครุศาสตร พ.ศ.2561-2564 
(ปรับปรุงครัง้ท่ี 2) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 

 



 

คํานํา   
 

   ดวยแผนกลยุทธคณะครุศาสตร พ.ศ. 2561-2564  ไดจัดทําข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับการ

ดําเนินงานตามพันธกิจและสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันตามการเปลี่ยนแปลงกลยุทธของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด คณะครุศาสตรไดจัดโครงการ        

การจัดทําแผนกลยุทธเพ่ือการพัฒนาคณะครุศาสตรสูความเปนเลิศวันท่ี 15-17 สิงหาคม 2560         

ณ บานปลาทับทิมแมกลอง รีสอรท จ.สมุทรสงคราม โดยมีเปาหมายใหอาจารยทุกสาขาวิชาและ     

กลุมวิชาในคณะครุศาสตรทุกทานรวมกันจัดทําแผนกลยุทธพัฒนาคณะครุศาสตร 4 ป (2561-2564) 

รวมถึงแผนยอยตางๆ และไดทําการปรับแผนกลยุทธครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 20-21 กันยายน 2561           

ณ ธารามันตรา รีสอรท จ.เพชรบุรี และเม่ือวันท่ี 5-6 สิงหาคม 2562 ณ แปซิฟกซอเวอรเรน รีสอรท 

แอนด สปา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีการปรับตัวชี้วัดใหสอดคลองกับตัวชี้วัดใหมของ        

แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย หลักการในการดําเนินงานในครั้งนี้ไดศึกษาจาก แผนกลยุทธพัฒนา

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-25641) ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 2) แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  3) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-

2579 4) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) และ 5) แผน

ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามพระบรมราโชบายระยะ 20 ป         

(พ.ศ. 2560-2579) และ 6) แผนกลยุทธพัฒนาคณะครุศาสตร พ.ศ. 2556-2560 มาประกอบการ

วิเคราะหเพ่ือกําหนดเปาหมายการพัฒนาคณะ 

คณะครุศาสตรขอขอบคุณคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ          
คณาจารย บุคลากรและผูเก่ียวของทุกทานท่ีให ความรวมมือในการบริหารงานดวยดีตลอดมา      
                                                                      
 

       (อาจารยดร.เกรียงวุธ นีละคุปต)                                                                              
             คณบดีคณะครุศาสตร 
               สิงหาคม  2562 
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ส่วนที่ 1 
หลักการและกรอบในการวางแผนกลยุทธ์ 

 
หลักการของแผนกลยุทธพ์ัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 

การวางแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 นี้ ก าหนดขึ้นภายใต้บริบทและ
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก ที่มีผลกระทบต่อการ
พัฒนาคน และการพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการการจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาคณะ
ครุศาสตร์สู่ความเป็นเลิศวันที่ 15-17 สิงหาคม 2560 ณ บ้านปลาทับทิมแม่กลอง รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม โดย
มีเปูาหมายให้อาจารย์ทุกสาขาวิชาและกลุ่มวิชาในคณะครุศาสตร์ทุกท่านร่วมกันจัดท าแผนกลยุทธพัฒนาคณะ
ครุศาสตร์ 4 ปี (2561-2564) รวมถึงแผนย่อยต่างๆ และได้ท าการปรับแผนกลยุทธ์ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20-21 
กันยายน 2561 ณ ธารามันตรา รีสอร์ท จ.เพชรบุรี โดยมีการปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดใหม่ของแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นได้ส่งร่างแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2561 -2564 ฉบับ
ปรับปรุงให้กับคณาจารย์ทุกท่านเพ่ือให้ได้ทบทวนความถูกต้องเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และได้
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือให้แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2561 -2564       
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หลังจากนั้นได้ท าการปรับแผนกลยุทธ์ครั้งที่ 2 เมื่อ วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ แปซิฟิก
ซอเวอร์เรน รีสอร์ท แอนด์ สปา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
นโยบายทางการศึกษาและของแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลง หลักการในการด าเนินงาน
ในครั้งนี้ได้ศึกษาจาก แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579)   2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  3) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560- 2579  4) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
และ       5) แผนยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายระยะ 20 ปี 
( พ.ศ. 2560-2579) และ 6) แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2556-2560 มาประกอบการวิเคราะห์เพ่ือ
ก าหนดเปูาหมายการพัฒนาคณะ เป็นแนวทางขับเคลื่อนไปสู่เปูาหมายได้อย่างรูปธรรม โดยเฉพาะเกิด
ประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา ผู้รับบริการ รวมถึงชุมชนท้องถิ่น   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  2 
แผนกลยทุธพ์ฒันาคณะครศุาสตร ์พ.ศ. 2561-2564 

 

ส่วนที่ 2 
บริบทคณะครุศาสตร ์

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 
 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะวิทยาลัยหมู่บ้าน จอมบึงเป็น
วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง  โดยรับนักศึกษาทั่วไปที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  เข้าเรียนหลักสูตร 
2 ปี  เมื่อส าเร็จแล้วจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาอีกส่วนหนึ่งด้วย  ในปีเดียวกันนี้ ได้เริ่มเปิดสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาหรือเทียบเท่าเข้าเรียนหลักสูตร 2 ปี มีฐานะเป็นหมวดวิชาการศึกษา  

พ.ศ. 2521  วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี  ตามหลักสูตรสภาการฝึกหัด
ครู  ในระยะแรกได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี  โดยรับนักศึกษาที่ส าเร็จประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชั้นสูงหรือเทียบเท่าเข้าเรียน  ในปีเดียวกันนั้น  ได้เริ่มเปิดสอนตามโครงการการศึกษาอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจ าการ (อคป.) ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างกรมการฝึกหัดครูและหน่วยงานผู้ใช้ครู  โดยมุ่ง
ที่จะพัฒนาวิทยาฐานะครูให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้ารับการอบรมตามโครงการนี้จะได้รับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสู ง
และหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี  หรืออนุปริญญาหมวดวิชาการศึกษาได้ยกฐานะข้ึนมาเป็นสาขาครุศาสตร์ 

พ.ศ. 2523  วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี  ตามหลักสูตรของสภา
การฝึกหัดครูโดยรับผู้ส าเร็จการศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าเรียน เมื่อส าเร็จแล้วจะได้รับวุฒิปริญญาครุศา
สตรบัณฑิต  เช่นเดียวกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วไป สาขาครุศาสตร์ได้ยกฐานะขึ้นมาเป็นคณะวิชาครุ
ศาสตร์ 

พ.ศ. 2526  วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงได้เริ่มเปิดสอน  หลักสูตรเทคนิคการอาชีพตามหลักสูตร
สภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2519  เพ่ิมเติม พ.ศ. 2525  โดยรับนักศึกษาที่ส าเร็จชั้นมัธยมการศึกษาตอนปลาย  เข้า
เรียนในภาคสมทบ  เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  อย่างไรก็ตาม  
วิทยาลัยเปิดสอนนักศึกษาภาคสมทบได้เพียงรุ่นเดียวก็มิได้เปิดอีก 

พ.ศ. 2527  วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงได้เปิดสอนเทคนิคการอาชีพส าหรับนักศึกษา ภาคปกติ
ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสู วิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรนี้เพียงรุ่นเดียว
เท่านั้น 

พ.ศ. 2528  วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงได้ปฏิบัติตามนโนบายของกรมการฝึกหัดครู คือ งดรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  และงดสอนตามโครงการการศึกษาอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจ าการ (อคป.) และได้เริ่มเปิดสอนตามโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ 
(กศ.บป.) 

ปีการศึกษา 2530  วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงได้เปิดสอนนักศึกษาโครงการคุรุทายาท  ซึ่งเป็น
โครงการร่วมระหว่างส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติกับกรมการฝึกหัดครูให้เรียนในระดับปริญญาตรี  
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  และโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  ต่อมาในปีการศึกษา 2534 กรมสามัญได้
เข้าร่วมโครงการนี้  วิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้สอนนักศึกษาคุรุทายาทสายมัธยมศึกษา โปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และอุตสาหกรรมศิลป์  (สาขาก่อสร้างและอิเล็กทรอนิกส์) 

พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2534  วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงได้ปฏิบัติตามนโยบายของกรมการฝึกหัดครู
และเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  คือ  ลดปริมาณการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาสาขาวิชาชีพ
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ครูลง  และเพ่ิมปริมาณการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา  และนักศึกษาระดับอนุปริญญาสาขาวิชาการอ่ืนให้มาก
ขึ้นในหลาย ๆ  สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2535  ได้เปิดสอนนักศึกษาคุรุทายาทสายประถมศึกษา  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป  และสายมัธยมศึกษา โปรแกรมวิชาดนตรี 

วันที่ 14  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครู วันที่ 16  ธันวาคม พ.ศ. 2537 วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบ 
ต่อมาวันที่ 24  มกราคม พ.ศ. 2538  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 
มกราคม พ.ศ. 2538  คณะวิชาครุศาสตร์ได้ยกฐานะขึ้นมาเป็นคณะครุศาสตร์ต าแหน่งผู้บริหารเปลี่ยนจาก 
“หัวหน้าคณะ” เป็น “คณบดี” 

ปีการศึกษา 2541 คณะครุศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาต่อมามี
การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ขึ้น ก าหนดให้คณะครุศาสตร์มีบทบาทในการ
พัฒนาครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  คณะครุศาสตร์จึงเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เพ่ือช่วย
พัฒนาครูและส่งเสริมครูที่ไม่มีวุฒิครูให้ได้รับใบประกาศ “ประกอบวิชาชีพครู” ต่อมาได้โอนไปสังกัดบัณฑิต
วิทยาลัย 

ปีการศึกษา 2542  ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานวิชาการจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชา
เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพของสถาบันราชภัฏ  และเพ่ือให้มีการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ คณะครุศาสตร์จึงจัดการบริหารแบบโปรแกรมวิชามี 4 โปรแกรมวิชา ได้แก่ 
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  โปรแกรมวิชาประถมศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ และ
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

ปีการศึกษา 2545 จากการตรวจเยี่ยมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันประธาน
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม โดย ศาสตราจารย์ดร.พจน์ สะเพียรชัย ให้ค าแนะน าว่าเพ่ือให้การบริหารจัดการผลิต
บัณฑิตสาขาครุศาสตร์มีเอกภาพ สถาบันควรย้ายโปรแกรมวิชาสาขาครุศาสตร์ (ค.บ.) ซึ่งสังกัดในคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสังกัดคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์จึง
ได้เสนอสถาบันพิจารณาย้ายสังกัดของโปรแกรมวิชาสาขาครุศาสตร์จึงท าให้ระดับปริญญาตรีจากเดิมมี 4 
โปรแกรมวิชาเพ่ิมขึ้นเป็น 11 โปรแกรมวิชาคือ โปรแกรมวิชาประถมศึกษา โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
โปรแกรมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา โปรแกรม
วิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับปริญญาโทได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาหลักสูตร
และการสอน 

ปีการศึกษา 2546  คณะครุศาสตร์  ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา  และเปิดระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 

ปีการศึกษา 2547 คณะครุศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์ 5 ปี เพ่ือสนองต่อพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  จ านวนทั้งสิ้น 5 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ การศึกษา โปรแกรมวิชา
พลศึกษา และโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 

และในปีการศึกษา 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระ
ปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ซึ่งได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 1  ตอนที่พิเศษ 23 ก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏ
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หมู่บ้านจอมบึงมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา
ปีการศึกษา 2549 คณะครุศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และหลักสูตรพลศึกษา – เทคโนโลยีผู้สื่อข่ายกีฬา ในระดับปริญญาโทเปิดสอนสาขาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ และในปีเดียวกันนี้ ราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับให้สาขาครุศาสตร์
เปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาการศึกษา 

ปีการศึกษา 2550  คุรุสภาประกาศรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญา ครุ
ศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา พ.ศ. 2547 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงตั้งแต่ปีการศึกษา 
2547 จ านวน 5 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชา
ศิลปกรรมดนตรี  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  

ปีการศึกษา 2552 คุรุสภาประกาศรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญา ครุ
ศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ดังนี้ โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชา
สังคมศึกษา  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษา – เทคโนโลยีผู้สื่อข่าว
กีฬา 

ปัจจุบันคณะครุศาสตร์ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ดังนี้ 
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
3. สาขาวิชาพลศึกษา  
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา  
 
ระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
1. สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
 
และในปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตร 4ปี) 
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
3. สาขาวิชาพลศึกษา  
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคณิตศาสตร์ 
 
ระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
1. สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
2. สาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ 

อาจารย์ดร.เกรียงวุธ     นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
อาจารย์ดร.วนิดา     สาระติ  รองคณบดีฝุายการวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
อาจารย์ดร.เชาวฤทธิ์   พันธ์ทอง รองคณบดีฝุายวิชาการ วิจัยและการพัฒนาการศึกษา 
อาจารย์นิตยา    เรืองมาก รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาและศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู 
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คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ 

1. อาจารย์ดร.เกรียงวุธ    นีละคุปต์ คณบดี   ประธาน 
2. อาจารย์นิตยา   เรืองมาก รองคณบดี  รองประธาน 
3. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  งามสุขสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
4. นายชาญชัย   ใช่รุ่งเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
5. นางปราณี   ทัยคุปต์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.พรศักดิ์  สุจริตรักษ์ ผู้แทนประธานสาขาวิชา กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ดอกพรม ผู้แทนประธานสาขาวิชา กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.ถาวร  เส้งเอียด  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.อนงค์  สระบัว  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า กรรมการ 
10. นางสาววลัภา  วิภาตะพันธุ์ หัวหน้าส านักงานคณบดี เลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ 
 1. อาจารย์ดร.เกรียงวุธ    นีละคุปต์ คณบดี     ประธานกรรมการ 
 2. อาจารย์นิตยา   เรืองมาก รองคณบดี   กรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร.วนิดา  สาระติ  รองคณบดี   กรรมการ 
 4. อาจารย์ดร.เชาวฤทธิ์  พันธ์ทอง รองคณบดี   กรรมการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์อุทัยวรรณ ดอกพรม ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กรรมการ 
 6. อาจารย์อินธิรา  เกื้อเสนาะ ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  กรรมการ 
 7. อาจารย์วัฒนพงศ์  อ่อนนุ่ม  ประธานสาขาวิชาพลศึกษา  กรรมการ 
 8. อาจารย์ดร.ปุญญาพัฒน์ จันทร์เพชร ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีฯ  กรรมการ 
 9. อาจารย์ภุมรินทร์  ชวนชม  ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา กรรมการ 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรลกัษณ์ กรรณวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มวิชาจิตวิทยาฯ    กรรมการ 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาบริหารการศึกษา  กรรมการ 
 12. อาจารย์สมภัสสร  บัวรอด  หัวหน้ากลุ่มวิชาวัดผลฯ    กรรมการ 
 13. อาจารย์ดร.ก าธร  ไพจิตต์  หัวหน้ากลุ่มวิชาหลักสูตรฯ  กรรมการ 
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวรส ชูศรี  ผู้ประสานงานโรงเรียนสาธิตฯ  กรรมการ 
 15. นางสาววัลภา  วิภาตะพันธุ์ หัวหน้าส านักงานคณบดี            กรรมการและเลขานุการ 
 16. นางสาวสิริกร  อินทะคง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
อาจารย์คณะครุศาสตร์ 
 ข้าราชการ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทัยวรรณ  ดอกพรม   
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รักตวรรณ    ศิริถาพร    
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจิตรา    เงินบาท    
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวรส  ชูศรี    
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แชล่ม  บุญลุ่ม  
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชวน   ภารังกูล    
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 8. อาจารย์ดร.อนงค์   สระบัว    
 9. อาจารย์ดร.ถาวร   เส้งเอียด 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรลักษณ์  กรรณวัฒน์ 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยัฤทธิ์ ศิลาเดช 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัชราวลัย สังข์ศรี       

 2. อาจารย์ธนกฤต   สาขะจันทร์   
 3. อาจารย์สุจิตตรา   จันทร์ลอย   
 4. อาจารย์ดร.เกรียงวุธ     นีละคุปต์   
 5. อาจารย์ดร.การญ์พิชชา  กชกานน   
 6. อาจารย์สุธิดา     ปรีชานนท์   
 7. อาจารย์ภุมรินทร์   ชวนชม    
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรนิทร์   งามแม้น    
 9. อาจารย์อินธิรา   เกื้อเสนาะ   
 10. อาจารย์ชญานี   ชุนฟูง    
 11. อาจารย์กิตติภา   หิมพานต์ 
 12. อาจารย์วัฒนพงศ์   อ่อนนุ่ม    
 13. อาจารย์นิตยา   เรืองมาก     
 14. อาจารย์สารัช   ดีงาม    
 15. ผูช้่วยศาสตราจารย์ดร.พรศักดิ์   สุจริตรักษ์      
 16. อาจารย์สมภัสสร   บัวรอด    
 17. อาจารย์ ดร.เกศินี   โสขุมา    
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงเกียรติ   อิงคามระธร     
 19. อาจารย์ ดร.ก าธร    ไพจิตต์  
 20. อาจารย์ ดร.สุวัทนา   สงวนรัตน์ 
 21. อาจารย์วันทกานต์   ปิติชนกนันท์ 
 22. อาจารย์ ดร.วนิดา   สาระติ 
 23. อาจารย์ ดร.ปุญญาพัฒน์  จันทร์เพชร 

24. อาจารย์ต้นสาย   แก้วสว่าง 
25. อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์   พันธ์ทอง 
 
อาจารย์ประจ า 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางค์   มันยานนท์  
2. อาจารย์ประภาช   วิวรรธมงคล 
3. อาจารย์จิระวัฒน์   หวังประกอบกุล   

 4. อาจารย์สุวรรนีย์   ธุระแพง  
 5. อาจารย์พงษ์พันธ์   พันธ์พงษ์ 

6. อาจารย์ ดร.วิวัฒน์   วรวงษ ์   
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7. อาจารย์กันยาพร    สกุลกิจบรรจง   
 8. อาจารย์เทวเดช   ห้วยหงษ์ทอง   
 9. อาจารย์ดรุณี    ร่ ารวย 
 10. อาจารย์จารุพรรณ   พ่ึงรัตน์ 
 11. อาจารย์วาสิฏฐี   สายสุดใจ 
 

อาจารยป์ระจ าต่างประเทศ 
1. Mr.Raymund   T.Palayon   

 2. Mr. Raymart    P.Dumlao 
 

คณะครุศาสตร์  มีอาจารย์ทั้งสิ้น  จ านวน  49  คน จ าแนกตามประเภทดังนี้ 
ข้าราชการ   จ านวน  11 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย  จ านวน  25 คน 
อาจารย์พิเศษ   จ านวน   11 คน 
อาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ จ านวน     2 คน 
 

อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  ดังนี้ 
ระดับปริญญาเอก  จ านวน  13 คน 
ระดับปริญญาโท   จ านวน  36 คน 
 

อาจารย์คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน  13 คน 
อาจารย์    จ านวน  36 คน 

 
บุคลากรประจ าโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวรส  ชูศรี   ผู้ประสานงานโรงเรียนสาธิตฯ 

2. นางสาวศรีวิมล    พุดหอม   ครูผู้สอนชั้นอนุบาล 3 
 3. นาวสาวชุติมา    เอ็นสันเทียะ  ครูผู้สอนชั้นอนุบาล 1 
 4. นางสาวอุมาพร   ขาวผ่องใส  ครูผู้สอนชั้นอนุบาล 1 
 4. นางสาวธนพร    อุทัต    ครูผู้สอนชั้นอนุบาล 2 
 5. นายอธิพงษ์    สร้อยสวัสดิ์  ครูผู้สอนชั้นบริบาล 
 6. นางสาวไพลิน    อาจสัญจร  ครูพ่ีเลี้ยง 
 7. นางพร    ฟักเขียว   ครูพ่ีเลี้ยง 
 8. นางโสภ ี    พรมประสิทธิ์  ครูพ่ีเลี้ยง 
   
ฝ่ายสนับสนุนคณะครุศาสตร์ 

1. นางสาววัลภา     วิภาตะพันธุ์    หัวหน้าส านักงานคณบดี 
3. นางบุญมา     หลิมล ายอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
4. นางสาวสิริกร     อินทะคง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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5. นางคณิตา     กังไช่ง้วน   นักวิชาการศึกษา 
6. นางกมลลักษณ์    ประมาณ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
7. นางสาวทัศนีย์    จันทร   นักวิชาการศึกษา 
8. นางสาวอนงค์    มูลสวัสดิ์  นักวิชาการศึกษา 
9. นางร าไพ     ชมหมู่   นักวิชาการศึกษา 
 

ปรัชญา (Philosophy) 
 สร้างครูมืออาชีพ เพ่ือการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
 
ปณิธาน (Determination) 

คณะครุศาสตร์น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ผลิตบัณฑิตสู่ครูมืออาชีพ บนฐานสมรรถนะ
วิชาชีพครู เพื่อสร้างอัตลักษณ์ใฝุดี ใฝุรู้ สู้งาน มีจิตวิญญาณในวิชาชีพครู มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างสรรค์
งานวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของครู บุคลากร
ทางการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน  
  
อัตลักษณ์ :  ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  สู้งาน  

โดยค าส าคัญมีความหมายดังนี้ 
ใฝ่ดี หมายถึง เป็นพลเมืองที่ดี มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ มีระเบียบวินัย และมีทัศนคติที่ดี

ต่อวิชาชีพครู 
ใฝ่รู้ หมายถึง ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ตลอดเวลา ให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในศาสตร์วิชา และมีไหว

พริบปฏิภาณทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
สู้งาน หมายถึง มีความขยัน อดทน และมีทักษะการท างานเป็นทีม 

 
เอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ :  

สร้างครูมืออาชีพที่เชี่ยวชาญศาสตร์การสอน และมีทักษะการคิดเพ่ือจัดการชีวิตที่ส าเร็จ  
 

วิสัยทัศน์ (Vision) : คณะครุศาสตร์ 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สร้างสรรค์การศึกษา 4.0 ผลิตและพัฒนาครูมือ
อาชีพตามมาตรฐานสากล เป็นพลเมืองที่ดี เข้าใจท้องถิ่น และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ใฝุดี ใฝุรู้ สู้งาน ช านาญ
ศาสตร์ภายใต้การบริหารและการจัดการศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
พันธกิจ (Mission) : คณะครุศาสตร์ 

1. ผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูมืออาชีพ 
2. การพัฒนางานวิจัยสู่การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา 
3. สร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาด้วยการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมรา

โชบาย 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย และสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการพระราชด าริ  
5. บริหารจัดการองค์กรด้วยคุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : การพัฒนาครูและการศึกษาในท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  : การผลิตครู 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย และสืบสาน รักษา ต่อยอด

โครงการตามพระราชด าริ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การบริหารจัดการองค์กรด้วยคุณภาพ 

 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) 

เมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก จ าแนกตามภารกิจหลัก 5 
ด้าน โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้ 

 
ด้านการสร้างบัณฑิตคุณภาพ/ด้านการเรียนการสอน 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง  จุดอ่อน 

1. อาจารย์คณะครุศาสตร์ส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์และมีประสบการณ์ในการสอน 
2. อาจารย์ในคณะมีจิตวิญญาณความเป็นครูสูง  และมุ่ง
พัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
3. คณะครุศาสตร์ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีคุณภาพและ
เป็นที่ต้องการและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพให้แก่
โรงเรียนในทอ้งถิ่น  
4. คณะครุศาสตร์มีความเข้มแข็งในการพัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิตวิชาชีพครู 
5. คณะครุศาสตร์มีห้องเรียนมาตรฐานเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ 
6. คณะครุศาสตร์มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายใน
องค์กรวิชาชีพทางการศึกษา 
7. คณะครุศาสตร์มีโรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งฝึกทดลอง
ประสบการณ์วิชาชีพครูให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 
8. หลักสูตรมีผลการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

1. สัดส่วนของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกมีจ านวนน้อย 
2. สัดส่วนของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการมี
จ านวนน้อย  
3.อาจารย์ส่วนใหญ่ยังให้ความส าคัญน้อยกับการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
4. ผลการสอบประมวลความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
และคอมพิวเตอร์ของนักศึกษามีสัดส่วนในการสอบ
ผ่านครั้ งแรกไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
5. สัดส่วนระหว่างอัตราก าลังของอาจารย์ผู้สอนกับ
จ านวนนักศึกษาไม่สมดุลตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 

 
 
 



 10 
แผนกลยทุธพ์ฒันาคณะครศุาสตร ์พ.ศ. 2561-2564 

 

 
 
 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส อุปสรรค 
1. นโยบายของ รมต.กระทรวงศึกษาธิการที่เน้นเรื่องการ
พัฒนาคนซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการเร่งพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของ
สังคมไทย 
2. นโยบายสร้างโอกาสทางการศึกษากระจายโอกาสทาง
การศึกษาในสังคมไทยของรัฐบาลที่เปิดโอกาสให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต จึงท าให้เกิดหลักสูตรในทุกช่วงวัย 
3. ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูเพ่ือยกฐานะครูให้เป็น
วิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริงโดยยกระดับให้ทัดเทียมกับ
นานาชาติสอดรับกับนโยบายของประเทศที่เน้นระบบการ
ผลิตและพัฒนาครู 
4. มีนโยบายพัฒนาครูประจ าการของส านักงานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ท าให้คณะมีแนวทางในการสร้างหลักสูตร
ระยะสั้น/อบรมเพ่ือรองรับการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
5. มหาวิทยาลัยมีนโยบายการสนับสนุนสิ่งการเรียนรู้  
โดยพัฒนาระบบดิจิตอล เพ่ือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 
และท าข้อตกลงกับกระทรวงดิจิตอล เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 
6. แผนการศึกษาชาติ 2560 – 2579  ที่มีวิสัยทัศน์ คน
ไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ  ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของ
โลกศตวรรษท่ี 21 จึงท าให้คณะสามารถปรับปรุง/พัฒนา/
สร้างหลักสูตรที่ตอบสนองกับความต้องการและส่งเสริม
ทักษะการคิดเพ่ือการเรียนรู้ที่ทันสมัยให้แก่นักศึกษาได้ 
8. พ้ืนที่รอบๆคณะครุศาสตร์มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน/ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ที่จะน ามาบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอน 
9. คณะครุศาสตร์ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  เช่น สื่อการเรียน  สถานที่   และวัสดุ
อุปกรณ์ ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาจากองค์กรภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
10. มหาวิทยาลัยมีนโยบาย MCRU PLC ที่ยึดถือเป็น

1. คณะได้รับงบประมาณด้านการจัดการบริหารจัด
การศึกษาไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนา
คณะครุศาสตร์  
2. นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีจ านวนลดลง ท าให้เกิดสภาวะการแข่งขันทาง
การศึกษา ค่านิยมและการเปิดหลักสูตรที่หลากหลาย
ของสถาบันการศึกษาต่างๆ  
3. สถานที่ตั้งอยู่ไกลจากส่วนกลางของจังหวัดราชบุรี
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจเลือกเรียนคณะครุ
ศาสตร์ ของสถาบันการศึกษาในจังหวัดพ้ืนที่ใกล้เคียง/
กรุงเทพมหานคร หรือในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง
มากกว่า 
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ต้นแบบแนวทางปฏิบัติที่ดีถ่ายถอดสู่ระดับคณะครุศาสตร์
เพ่ือน าองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วย 
MCRU PLC มาใช้เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และคุณภาพบัณฑิต 

 
ด้านการวิจัย   

 

ปัจจัยภายใน (ด้านการวิจัย) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภายนอก 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน โรงเรียนและชุมชนในท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาและ
การผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
3. มีผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของศาสตร์ทางเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

1. การเข้าถึงทุนวิจัยส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่ มีน้อย 
2. ไม่มีแผนการปรับปรุงฟื้นฟูหรือต่อยอดงานวิจัย  
3. ไม่มีระบบฐานข้อมูลงานวิจัยระดับคณะ 
4. ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยเพื่อการ
น าไปใช้ในอนาคต  
5. คุณภาพงานวิจัย ในลักษณะการตีพิมพ์เผยแพร่ 
การน าไปใช้  
6. ไม่มีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงระดับคณะ ที่จะให้
ค าแนะน าเวลานักวิจัยหน้าใหม่เกิดปัญหา (คลินิกวิจัย 
ควรมี) 
7. บุคลากรไม่ค่อยเสนอขอทุนวิจัย (เนื่องจากเสนอไม่
ทันเวลา) 
8. การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติน้อยหรือไม่มี 
9. ระบบสนับสนุนงานวิจัยไม่ค่อยมี 
10. ขาดการบริหารจัดการ 
11. ขาดระบบติดตามงานวิจัย 
12. ขาดระบบการช่วยเหลือนักวิจัย 
13. ขาดการพัฒนานักวิจัยหรือส่งเสริมในระดับคณะ  
14. คณะไม่ได้สนับสนุนงบประมาณ และการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
15. งานวิจัยในชั้นเรียนขาดงานวิจัยที่เป็นการพัฒนา
นวัตกรรม 
16. ภาระงานอาจารย์มีมากท าให้มีเวลาการท าวิจัยมี
น้อยลง 
17. ขาดวิธีด าเนินงานที่ชัดเจน 
18. ไม่มีการผสมผสานการท างานระหว่างทีมนักวิจัย
กับนักวิจัยรุ่นใหม่ 



 12 
แผนกลยทุธพ์ฒันาคณะครศุาสตร ์พ.ศ. 2561-2564 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
 
1. ระบบการบริหารงานวิจัยของ ม.จอมบึง ไม่เอ้ือต่อ
การบริหารงานวิจัยระดับคณะ 
2. การเข้าถึงทุนวิจัยส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่มีน้อย 
3. ไม่มีแผนการปรับปรุงฟื้นฟูหรือต่อยอดงานวิจัย 
4. ไม่มีระบบฐานข้อมูลงานวิจัยระดับคณะ 
5. จ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์มีน้อย 
6. ไม่มีนักวิจัยพ่ีเลี้ยง ที่จะให้ค าแนะน านักวิจัยหน้า
ใหม ่
7. นักวิจัยไม่ค่อยขอทุน เนื่องจากขอแล้วไม่ค่อยได้ 
8. การตีพิมพ์ระดับนานาชาติยังมีน้อย 
9. งานวิจัยในชั้นเรียนขาดงานวิจัยที่เป็นการพัฒนา
นวัตกรรม 
10. งานวิจัยของนักศึกษาขาดการน าเสนอผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง (นศ.ขาดการมีส่วนรวมในการท า
ผลงานวิจัย) 
11. ขาดการบูรณาการระหว่างศาสตร์ภายในคณะ 
12. ระบบการบริหารงานวิจัยในระดับคณะด้านต่าง ๆ 
ยังขาดประสิทธิภาพ   

 
ปัจจัยภายนอก  (ด้านการวิจัย) 

โอกาส อุปสรรค 
1. ได้ทุนภายนอกทุกปี 
2. มีการสนับสนุนฐานข้อมูลทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
งานวิจัย จากแหล่งข้อมูลภายนอก 
3. ได้รับการส่งเสริมจากมหาวิทยาลัยในการอบรมและ
พัฒนานักวิจัย 
4. มีการเปลี่ยนสังกัดกระทรวงเป็น อว. 
 
 

1.กลุ่ม cluster ที่ให้เสนองานวิจัยไม่สามารถน าบูรณา
การกับศาสตร์งานวิจัยได้ 
2.แนวโน้มการเก็บข้อมูลในมนุษย์ อาจมีผลกระทบกับ
จริยธรรมของแต่ละสถานที่ที่ไปเก็บข้อมูล 
3.ความซับซ้อนด้านจริยธรรมในการเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการของการเก็บข้อมูล  
4.คณาจารย์ไม่มีเวลาในการท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
เนื่องการภาระงานสอน และภาระงานด้านอ่ืน 
5. ไม่มีคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์  

 
ด้านการบริการวิชาการ 

 
ปัจจัยภายใน (ด้านการบริการวิชาการ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. บุคลากรมคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
2. มีแผนด้านการบริการวิชาการท่ีชัดเจน 
3. มีการบูรณาการศาสตร์ร่วมกันในการบริการวิชาการ  
4. บุคลากรมีความสามารถในการเขียนของบยุทธศาสตร์ 
5. งานบริการวิชาการมีการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน 
6. นักศึกษามีส่วนร่วมกับงานบริการวิชาการ 
7. มีโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบ 

1. ขาดการเผยแพร่งานบริการวิชาการท้ังหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 

2. ขาดการน าองค์ความรู้ด้านบริการวิชาการไปสร้าง
นวัตกรรมหรืองานวิจัย 

3. ขาดฐานข้อมูลผู้เข้ารับบริการวิชาการอย่างเป็น
ระบบ 

 
ปัจจัยภายนอก (ด้านการบริการวิชาการ) 

โอกาส อุปสรรค 
1. บุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้องมาเข้ารับบริการ
วิชาการเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการขอวิทยฐานะ 

2. มีแหล่งทุนในการเขียนของบประมาณในการผลิตและ
พัฒนาครู 
3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านโรงเรียนเครือข่าย 

1. ขาดความต่อเนื่องของบางโครงการที่จะจัดท าในปี
ถัดไป 

2. ผู้รับบริการบางส่วนขาดความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 

ปัจจัยภายใน (ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.มีโครงสร้างของคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.บุคลากรมีแนวคิดในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3.มีบุคลากรที่พร้อมให้ความร่วมมือ 
4.มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เช่น การไหว้  
5.มีพันธกิจที่ชัดเจน 
6.มีผู้รับผิดชอบในการท างาน คณะกรรมการด าเนินการ 
7.มีแนวทางด้านการท านุบ ารุงที่ชัดเจน 

1.คณะกรรมการด าเนินการขาดการขับเคลื่อนงานท านุ
บ ารุงให้เป็นรูปธรรม 
2.ขาดการจัดการและการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการคิดและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
3.ขาดระบบการติดตามให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
4.ขาดการส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจน 
5.ระบบกลไกการท านุบ ารุงไม่มีมาตรการที่ชัดเจน 
ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน 
6.ขาดการส่งเสริมจากคณะที่ชัดเจน 
7.ขาดการรณรงค์ การติดตาม ไม่มีแผนการด าเนินงาน
ที่ชัดเจน 

 

ปัจจัยภายนอก (ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 
โอกาส อุปสรรค 

1.มีนโยบายชัดเจน 
2.ส่งเสริมภูมิปัญญาของท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี 
3.บุคลากรร่วมส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น 

1.ขาดการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
2.ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน 
3.การเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม (ไม่สามารถ
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โอกาส อุปสรรค 
4.รับรู้วัฒนธรรมของไประเทศเพ่ือนบ้านอย่างรวดเร็ว 
5.มีกฎระเบียบชัดเจน มาตรการ 
6.วัฒนธรรมของสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการส่งเสริมท านุ
บ ารุง 

ควบคุมการใช้สื่อได้) 
4.การรับทราบข้อมูลไม่ท่ัวถึง 
5.การเข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นเรื่องล้าสมัย 

ด้านการบริหารจัดการคณะ 
 

ปัจจัยภายใน (ด้านการบริหารจัดการคณะ) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ส านักงานคณะครุศาสตร์มีโครงสร้างการบริหารงานที่
ชัดเจน 
2. มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ 
อย่างเป็นระบบ 
3. บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานตรงตามต าแหน่งมี
โอกาสที่จะเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
4. การบริหารหลักสูตรในระดับปริญญาตรีได้รับการ
ปรับปรุงเป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะทุกหลักสูตร 
5. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและมีความเป็น
กัลยาณมิตร 
6.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเชิงรุก 

1. เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูไม่เพียงพอ
ส่ งผลต่อประสิทธิภาพการด า เนินงานด้านการ
ประสานงาน 
2.จ านวนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการไม่เพียงพอ   
3. ภาระงานสอนมีมากท าให้ไม่สามารถลาศึกษาต่อ 
หรือท าผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
4. ขาดระบบสนับสนุนและช่วยเหลือในการท าวิจัย 
5. การบริหารจัดการงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนส่ง
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการส านักงาน 
6.ขาดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร
ภายในคณะ 

 

ปัจจัยภายนอก (ด้านการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์) 
โอกาส อุปสรรค 

1. สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การศึกษา และการท างาน 
2. พระบรมราโชบาย ร.10 สนับสนุนให้ราชภัฏเป็นผู้พัฒนา
ท้องถิ่นและให้ความส าคัญในการผลิตครูและพัฒนาครู 
3. มีภาคีเครือข่ายด้านการบริหารการศึกษา 

1. นโยบายด้านการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย 
2. มีลิงรบกวน 
3. ระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีไม่เสถียร 
4. เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเปลี่ยนแปลง
บ่อย 
5. งบประมาณในการบริหารจัดการคณะมีน้อย 
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ส่วนที่ 3 

แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร ์
พ.ศ. 2561-2564 

 
แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ.2561-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดท า

ขึ้นนี้  เป็นไปตามบทบาทและภาระหน้าที่ ในมาตรา 7 และ มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547  โดยมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพ.ศ.2561-2564 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ.2560-2564)   แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  แผนยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมรา
โชบาย แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2556-2560  โดยสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุ
ศาสตร์ พ.ศ.2561-2564 นี้ ประกอบด้วย มีรายละเอียดดังนี้ 
  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : การพัฒนาครูและการศึกษาในท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  : การผลิตครู 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย และสืบสาน รักษา ต่อยอด

โครงการตามพระราชด าริ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การบริหารจัดการองค์กรด้วยคุณภาพ 
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เป้าหมาย (ผลผลิต/ผลลพัธ์)    
 1. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 2. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
 3.  มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนพ้ืนที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ในเขตอ าเภอ 
สวนผึ้งและอ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 
 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ/แนวทางการด าเนินงาน  

กลยุทธ์/โครงการ/แนวทางการด าเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1 : พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ  
ตัวช้ีวัด 

ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     
2561 2562 2563 2564 

1.1.1 ร้อยละของบุคลากรทาง
การศึกษาในท้องถิ่นที่เป็น
เครือข่ายได้รับการพัฒนาจาก 
คณะและ/หรือได้รับวิทยฐานะที่
สูงขึ้น 

30 40 40 45 แนวทางการด าเนินงาน     
1) พัฒนาความรู้ ทักษะ ของนักเรียนและบุคลากร

ทางการศึกษา 
2) การท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับภาคี

เครือข่าย 
โครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

ท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดว้ยระบบ Coaching 
and Mentoring  

- สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) 
- จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นพัฒนาครูใหม้ี

ความช านาญในวิชาชีพเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
- โครงการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพครูพลศึกษา 

สพฐ. 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษ    

      - การพัฒนาครูสู่การส่งเสริมทักษะการเรยีนรู้ให้กับ
เด็กปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21 
      - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อการ
สอน ส าหรบัคร ู

1.1.2 จ านวนสถานศึกษาใน 
พื้นที่ซึ่งคณะเป็นพ่ีเลี้ยง หรือ
มหาวิทยาลยัไปพัฒนา 

 

3 4 5 6 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 :  การพฒันาครแูละการศกึษาในทอ้งถิน่ 
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กลยุทธ์ที่ 1.1 : พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ  
ตัวช้ีวัด 

ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     
2561 2562 2563 2564 

      - โรงเรียนต้นแบบพัฒนาทักษะการคิด 
      - โครงการพัฒนาทักษะการคดิขั้นสูง  ของโรงเรียน
ต้นแบบ เครือข่ายที่ 1-2 จังหวัดราชบุรี 
      - โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษา
แบบ Active Learning 
      - โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง   

1.1.3 จ านวนโรงเรียนท่ี
นักเรียนมีปญัหาการอ่านออก
เขียนไดผ้่านเกณฑ์ประเมินการ
อ่านออกเขียนได้ของ สพฐ.
ระดับชว่งช้ันท่ี 1 ร้อยละ 60 

- 10 15 20       - โครงพัฒนาการอ่านออกเขียนได ้
 

1.1.4 อัตราการอ่านออก
เขียนได้ของจ านวนนักเรียน
กลุ่มเปูาหมายระดับ
ประถมศึกษา พ้ืนท่ีจังหวัด
ราชบุร ี

- - 60 60 - โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบคุลากร
ทางการศึกษาในพ้ืนท่ีบริการ 

- โครงการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาครูใน
โครงการพระราชด ารสิมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (จ.ราชบรุี) 

 

กลยุทธ์ที่ 1.2 : สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0 
ตัวช้ีวัด 

ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     
2561 2562 2563 2564 

1.2.1 จ านวนผลงานการวิจัย 
เฉพาะสาขาวิชาชีพครไูดร้ับการ 
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ 
ฐานข้อมูล TCI  กลุ่ม  2 หรือ
นานาชาติ หรือน าไปใช้ให้ เกิด
ประโยชน์ต่อการผลิตและ พัฒนา
ครูเพิ่มขึ้น 

1 2 3 4 แนวทางการด าเนินงาน     
1) ส่งเสริมงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 
2) ส่งเสริมและพัฒนา การน านวัตกรรมการศึกษาสู่

การปฏิบัตสิู่โรงเรียน  
โครงการ/กิจกรรม 
1) อบรมเชิงปฏิบตัิการเขียนโครงร่างงานวิจัย 
2) อบรมเทคนิคการเขียนบทความเพื่อน าเสนอ

ระดับชาติและนานาชาต ิ
1.2.2 จ านวนโรงเรียนใน

ท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมไปใช้
ในการจัดการ 

1 2 3 4 
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กลยุทธ์ที่ 1.3 : บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นให้มี
ความเป็นมืออาชีพ 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     

2561 2562 2563 2564 
1.3.1 จ านวนโครงการพันธ

กิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
2 2 2 2 แนวทางการด าเนินงาน     

1) สนับสนุนพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการ/กิจกรรม 
1) โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายร่วมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
2) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

ท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดว้ยระบบ Coaching 
and Mentoring  

3) โครงพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
4) โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 
5) โครงการพระราชด าริ 

1.3.2 จ านวนโครงการ
บริการวิชาการที่บูรณาการกับ
การวิจัยและการเรียนการสอน 

 

2 2 3 3 แนวทางการด าเนินงาน     
1) บูรณาการงานบริการวิชาการทีก่ับการวิจัยและ

การเรยีนการสอน 
โครงการ/กิจกรรม 
1) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

ท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดว้ยระบบ Coaching 
and Mentoring  

2) โครงพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
3) โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 
4) โครงการพระราชด าริ 

 

กลยุทธ์ที่ 1.4 : พัฒนาบริการวิชาการสู่พื้นที่ชายแดน ไทย – เมียนมาร์ ในเขตอ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ้าน
คา จังหวัดราชบุรี ตามพระบรมราโชบาย  

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     

2561 2562 2563 2564 
1.4.1 จ านวนโครงการบริการ

วิชาการสู่ชายแดน 
2 2 2 2 แนวทางการด าเนินงาน     

1) สนับสนุนให้อาจารยเ์ข้าร่วมโครงการบริการ
วิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม 
1) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

ท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดว้ยระบบ Coaching 
and Mentoring  
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กลยุทธ์ที่ 1.4 : พัฒนาบริการวิชาการสู่พื้นที่ชายแดน ไทย – เมียนมาร์ ในเขตอ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ้าน
คา จังหวัดราชบุรี ตามพระบรมราโชบาย  

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     

2561 2562 2563 2564 
2) โครงพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 

     3) โครงการพระราชด าร ิ

 

กลยุทธ์ที่ 1.5 : บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาสังคม กีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
สุขภาพ  

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     

2561 2562 2563 2564 
1.5.1 จ านวนโครงการ

พัฒนาสุขภาวะของชุมชน 
 

 
 

2 
 
 
 

 

  2 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 

 

แนวทางการด าเนินงาน     
1) ประชาสัมพันธ์การใช้แหล่งสร้างเสริมสุขสุขภาวะ 
โครงการ/กิจกรรม 
1) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

ท้องถิ่นโดยใช้ระบบ Coaching and Mentoring  
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เป้าหมาย (ผลผลิต/ผลลพัธ์)    
 1. ผลิตครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภารับรอง 
 2. ผลิตครูให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ/แนวทางการด าเนินงาน  

กลยุทธ์/โครงการ/แนวทางการด าเนินงาน ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
 
กลยุทธ์ที่ 2.1 : ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพมีความเชี่ยวชาญและมีจิตวิญญาณความเป็นครูและสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     

2561 2562 2563 2564 
2.1.1 ร้อยละของบัณฑิตครู 
ที่สอบผ่านมาตรฐาน 
ใบประกอบวิชาชีพครู   

- 90 95 100 แนวทางการด าเนินงาน     
1) ร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมลูสนบัสนุนการผลติ

และพัฒนาคร ู
2) พัฒนาระบบการจัดการศึกษาวชิาชีพครู 
3) ปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักศึกษาคร ู
    - พัฒนาบุคลิกภาพและปลูกจติส านึกความเป็นครู 
    - อบรมให้ความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และ

การท าหนังสือราชการ 
4) ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
    - ส่งเสรมิศักยภาพด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ 
    - ส่งเสรมิศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีทันสมยั 
โครงการ/กิจกรรม 
   - โครงการเตรยีมความพร้อมเพือ่ทดสอบตาม

มาตรฐาน exit exam 

2.1.2 สัดส่วนบัณฑิตครูที่ได้รับ
การบรรจุเข้าท างานในภูมิภาค 

10 15 20 25 

2.1.3 อัตราการได้งานท า/
ประกอบอาชีพอิสระของผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

100 100 100 100 

2.1.4 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
สอบผ่านการสอบ Exit Exam  

85 90 95 100 

2.1.5 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูตามเงื่อนไข 

100 100 100 100 

2.1.6 ร้อยละความสามารถ - - 10 10 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 :  การผลิตคร ู
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กลยุทธ์ที่ 2.1 : ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพมีความเชี่ยวชาญและมีจิตวิญญาณความเป็นครูและสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     

2561 2562 2563 2564 
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของ
นักศึกษาหลักสตูรครุศาสตรผ์่าน
เกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ TOEIC 
400/CEFR ระดับ B1 หรือ
เทียบเท่ากับมาตรฐานท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด 

   -โครงการเตรยีมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่
วิชาชีพครู 

   -โครงการเตรยีมความพร้อมเพือ่ทดสอบรับใบ
ประกอบวิชาชีพ 

   -โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริม
ความเป็นครูอย่างมืออาชีพ  

   -โครงการพัฒนานักศึกษาตามรปูแบบ MCRU 
Model  

   -โครงการพัฒนาศูนย์วิชาชีพครู 
   -โครงการยกระดับคณุภาพครูสูก่ารจัดการเรยีนรู้

วิทยาการค านวณและโค้ดดิ้ง 
 

2.1.7 ผลการประเมินสมรรถะ
บัณฑิตวิชาชีพครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั พร้อมด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครูและ
คุณลักษณะ 4 ประการ 

- - ระดับด ี ระดับด ี

2.1.8 ร้อยละของบัณฑิตครูที่
จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทีส่อบ
บรรจผุ่านเกณฑ์ของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
ภายในเวลา 1 ป ี

ร้อยละ
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

 

2.1.9 สัดส่วนบัณฑิตครูที่ไดร้ับ
การบรรจุเข้าท างานในภูมภิาค 

ร้อยละ
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20  

ร้อยละ 
20 

2.1.10 จ านวนโครงการที่
นักศึกษาท่ีส าคัญจาก
มหาวิทยาลยัไดร้ับการ 
Reskil/upskill 

- - 1 1 

 

กลยุทธ์ที่ 2.2 :  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  
ตัวช้ีวัด 

ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     
2561 2562 2563 2564 

2.2.1 จ านวนบทความ
วิชาการหรือบทความวิจัยของ
นักศึกษาที่ ได้น าเสนอในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ  

- 2 3 4 แนวทางการด าเนินงาน     
1) สนับสนุนให้นักศึกษาท าวิจัยและน าเสนอในงาน

ประชุมวิชาการระดับชาต ิ
โครงการ/กิจกรรม 
 

 

กลยุทธ์ที่ 2.3 :  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและคุณภาพการบริการทรัพยากรการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 

ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     
2561 2562 2563 2564 

2.3.1 จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ 2 2 3 3 แนวทางการด าเนินงาน     
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กลยุทธ์ที่ 2.3 :  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและคุณภาพการบริการทรัพยากรการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 

ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     
2561 2562 2563 2564 

ได้รับการพัฒนาให้สามารถจดั
การศึกษา/จดักิจกรรมการเรยีนรู้
ตลอดชีวิตที่มีคณุภาพเพิ่มขึ้น) 

 

1) จัดหาและเพิม่ประสิทธิภาพทรพัยากรสนับสนุน
การเรยีนรู ้

2) พัฒนาแหล่งเรยีนรู้ที่มมีาตรฐาน อาทิ ห้องสมุด 
โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สอดคล้อง
กับความสนใจของผู้รบับริการ  

3) พัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่างๆ  ท่ีมคีุณภาพ (สาขา) 
4) โครงการพัฒนาเครือข่าย (ศูนยค์ร,ูคณะ) 
5) คลินิกให้ค าปรึกษา (คณะ) 
โครงการ/กิจกรรม 
 
 

 

กลยุทธ์ที่ 2.4 :  พัฒนานักศกึษาให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     

2561 2562 2563 2564 
2.4.1 จ านวนกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 
2 2 3 3 แนวทางการด าเนินงาน     

1) จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่การท างาน  

2) จัดระบบการให้ค าปรึกษาท้ังดา้นวิชาการและ
การด าเนินชีวิต  

3) โครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
4) จัดท าช่องทางในการประชาสมัพันธ์ข่าวสาร ผ่าน

เว็บไซท์  โซเชียลมีเดีย  
5) โครงการทวนสอบ 

  6) จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความรู้ที่สอดคล้อง
กับคุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ ท่ีประกอบด้วย
มาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 6 ด้าน  คือ (1) คุณธรรม จริยธรรม  (2)  
ความรู้  (3)  ทักษะทางปัญญา  (4)  ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  (5)  ทักษะการคิด
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (6) ทักษะการจัดการเรียนรู้ และคณุลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ  คือ  “ใฝุดี ใฝุรู้ สู้งาน” 

7) จัดโครงการ/กิจกรรมเสรมิสร้างแรงจูงใจในการ
เป็นครูที่ดี มีบคุลิกภาพเหมาะสมความเป็นครู และมีจิต
วิญญาณความเป็นคร ู

โครงการ/กิจกรรม 
1) การสร้างเสริมจิตวิญญาณความเป็นคร ู
2)  การเตรียมความพร้อมทางการเรียนสู่อาชีพครู 

2.4.2 จ านวนสาขาวิชาที่ได้รับ
การพัฒนาด้านบุคลิกภาพของครู
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูในสถานศึกษา 

4 4 4 4 

2.4.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
สถานศึกษา 

80 80 85 90 

2.4.4 ระดบัความพึงพอใจของ
นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมแสดง
ความยินดีกับศิษยเ์ก่า 

มาก มาก มาก มากที่สุด 

2.4.5 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสรมิ
สุขภาพให้กับนักศึกษา 

2 2 2 3 
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กลยุทธ์ที่ 2.4 :  พัฒนานักศกึษาให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     

2561 2562 2563 2564 
3)  พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างการ

เรียนรู้ และทักษะชีวิต 
 

 
กลยุทธ์ที่ 2.5 :  พัฒนานักศกึษาให้มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนร่วม 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     

2561 2562 2563 2564 
2.5.1 นักศึกษาทุกสาขาวิชาน า
ความรู้เฉพาะศาสตรไ์ปเผยแพร่ 
และร่วมพัฒนาศูนย์ความรู้ให้กับ
ท้องถิ่น 
  

จ านวน 
1 

แหล่ง 

จ านวน 
1 

แหล่ง 

จ านวน 
1 

แหล่ง 

จ านวน 
1 

แหล่ง 

แนวทางการด าเนินงาน     
1) จัดท าโครงการจติอาสาพัฒนาท้องถิ่นโดย

ด าเนินการร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล และชุมชน 
เพื่อจัดท าศูนย์ให้ความรู้ศาสตร์พระราชา โดยมีนักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา  สาขาวิชาเทคโนโลยี  สาขาวิชา
อังกฤษ  สาขาวิชาปฐมวัย ร่วมพัฒนาศูนย์ความรูเ้พื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้ท้องถิ่น และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ให้กับชุมชนในท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม 
1) ส่งเสริมความเป็นผู้น า และเสรมิสร้างสุขภาพ 

2.5.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมจติอาสา 
 

80 80 85 90  
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เป้าหมาย (ผลผลิต/ผลลพัธ์)    
 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนอง และแก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น น าไปสู่
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ/แนวทางการด าเนินงาน  

กลยุทธ์/โครงการ/แนวทางการด าเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
 
กลยุทธ์ที่ 3.1 :  ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยเพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     

2561 2562 2563 2564 
3.1.1 มีระบบบริหารจัดการ

งานวิจัย 
1 1 1 1 แนวทางการด าเนินงาน     

1) จัดท าระบบและกลไกบริหารจดัการงานวิจัย 
2) ร่วมทุนกับส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 

(สกว.) หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนา
เชิงพื้นที่   

3) สนับสนุนผลักดันโครงการ 1 อาจารย์ 1 
งานวิจัย 

4) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที ่
5) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม ่
6) ส ารวจความต้องการและสภาพปัญหาของ

ชุมชนท้องถิ่น 
7) ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์เพื่อผลิตผลงาน

วิชาการรับใช้สังคม 
8) ส่งเสริมให้อาจารย์เขา้ร่วมการประชุมวิชาการ

3.1.2 จ านวนอาจารย์ทีไ่ดร้ับ
การยกย่องจากการตีพิมพ์ 
เผยแพร่งานวิจยัทั้งในระดับชาติ 
ฐานข้อมูล TCI  กลุ่ม  2 ข้ึนไป
หรือนานาชาติ   

2 2 3 4 

3.1.3 จ านวนทุนวิจัยที่ไดร้ับทั้ง
ภายในและภายนอก 

5 5 6 7 

3.1.4 จ านวนภาคเีครือข่ายใน
การร่วมประชุมวิจัยระดับชาต ิ

1 1 2 3 

3.1.5 ผลงานการวิจัยเฉพาะ
สาขาวิชาชีพครูที่ไดร้ับตีพิมพ์

1 1 1 1 

ยทุธศาสตรท์ี ่3  :  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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กลยุทธ์ที่ 3.1 :  ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยเพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด 

ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     
2561 2562 2563 2564 

เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนา
ครูเพิ่มขึ้น 

ระดับชาต/ินานาชาต ิ
9) ยกย่องนักวิจัยที่มีการน าเสนอหรือเผยแพร่

ผลงาน 
10) สนับสนุนให้อาจารยไ์ด้ขอทุนวิจัย 
11) การท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับภาคี

เครือข่าย 
โครงการ/กิจกรรม 
1) อบรมเชิงปฏิบตัิการเขียนโครงร่างงานวิจัย 
2) อบรมเทคนิคการเขียนบทความเพื่อน าเสนอ

ระดับชาติและนานาชาต ิ
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 3.2 :  สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการ การวิจัยและ/หรือการวิจัยเชิง 
                    พื้นที่เพื่อสร้างรายได้ให้กับคณะครุศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     

2561 2562 2563 2564 
3.2.1 จ านวนโครงการบริการ

วิชาการที่สร้างรายได้ให้กับคณะ 
2 2 3 3 แนวทางการด าเนินงาน     

1) สนับสนุนให้สาขาจดัโครงการบริการวิชาการ 
2) สนับสนุนให้สาขาสร้างหลักสตูรที่ไดม้าตรฐาน

และผา่นการรับรองจากสถาบันคุรพุัฒนา 
โครงการ/กิจกรรม 
1) เข้ารับการอบรมการพัฒนาหลกัสูตรมาตรฐาน 
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เป้าหมาย (ผลผลิต/ผลลพัธ์)    
 1.  ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  ภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงาม 
และความเป็นไทย 
 2.  สืบสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 3.  อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่น 
 4.  บูรณาการด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการจัดการเรียนรู้ 
 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ/แนวทางการด าเนินงาน  

กลยุทธ์/โครงการ/แนวทางการด าเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
 

กลยุทธ์ที่ 4.1 : สนับสนุน ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานความเป็นไทย 
ตัวช้ีวัด 

ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     
2561 2562 2563 2564 

4.1.1 จ านวนโครงการที่ด าเนิน 
การเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมสืบ

สานศิลปวัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร ์

 

1 2 2 2 แนวทางการด าเนินงาน     
1) ส่งเสริมและจดัการเรียนรู้เรื่องศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรมของท้องถิ่น/ชุมชน   
     - สอดแทรกในการจัดการเรียนรู้ 
     - ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วัฒนาธรรมท้องถิ่น 
2) จัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3) อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และ

ท านุบ ารุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
-  อนุรักษ์และสืบสานเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม 

  4.1.2  ร้อยละของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และความเป็น
ไทย 

80 80 85 85 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 :  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานโครงการตาม
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กลยุทธ์ที่ 4.1 : สนับสนุน ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานความเป็นไทย 
ตัวช้ีวัด 

ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     
2561 2562 2563 2564 

4.1.3  จ านวนหลักสูตรของคณะ
ครุศาสตร์ที่บูรณาการการเรียน
การสอนกับศลิปวัฒนธรรม   

4 4 4 4 และวันส าคัญของไทย 
- สร้างความตระหนักในคณุค่าของศิลปวัฒนธรรม

และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
- จัดท าระบบฐานข้อมลูทางด้านศลิปวัฒนธรรม 

และประวัติศาสตร ์
โครงการ/กิจกรรม 
- โครงการครุศาสตร์พร้อมใจใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร ์
- โครงการส่งเสรมิกีฬาไทย (ตะกรอ้ลอดห่วง) 
 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 4.2 : การสนับสนุน ส่งเสริม และสืบสานโครงการตามพระราชด าริ 
ตัวช้ีวัด 

ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     
2561 2562 2563 2564 

4.2.1 จ านวนโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

1 1 1 1 แนวทางการด าเนินงาน  
1)  สนับสนุนให้อาจารยเ์ข้าร่วมโครงการ  อัน

เนื่องมาจากพระราชด าร ิ
โครงการ/กิจกรรม 
1) โครงการพัฒนาโรงเรียนในโครงการพระราชด าร ิ
2) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

ท้องถิ่นโดยใช้ระบบ Coaching and Mentoring 
3) โครงพัฒนาการอ่านออกเขยีนได้ 
4) โครงการครูของแผ่นดินท าดีตามรอยพ่อ : สาน

ต่อความพอเพียง 
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เป้าหมาย (ผลผลิต/ผลลพัธ์)    
 1. คณะครุศาสตร์มีธรรมาภิบาลในการบริหาร 
 2. บริหารและพัฒนาบุคลากร 
 3. ความร่วมมือเครือข่ายและความเป็นเลิศขององค์กร  

  4. คณะครุศาสตร์มีเทคโนโลยีดิจิทัลและฐานข้อมูลเพ่ือการศึกษาและบริการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ   
 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ/แนวทางการด าเนินงาน  

กลยุทธ์/โครงการ/แนวทางการด าเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
 
กลยุทธ์ที่ 5.1 :  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใส  

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     

2561 2562 2563 2564 
5.1.1 ผลการประเมินประกัน

คุณภาพ การศึกษาในเรื่องการ
บริหารจดัการ 

ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก แนวทางการด าเนินงาน  
1)  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
       2) จัดท าระบบการประกันคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
5.1.2 ผลการประเมินด้านการ

บริหารงานของผู้บริหาร 
ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 : การบรหิารจดัการองคก์รดว้ยคณุภาพ  
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กลยุทธ์ที่ 5.1 :  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใส  

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     

2561 2562 2563 2564 
1)  อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานประเมิน

ตนเองประจ าปีการศึกษา 2561 
2) ทวนสอบผลสมัฤทธ์ิรายวิชาคณะครุศาสตร์

  
5.1.3 จ านวนระบบบริหาร

จดัการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- - 1 1 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

5.1.4ระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

- - ด ี ด ี 1) พัฒนาระบบการบริหารให้มีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

 
กลยุทธ์ที่ 5.2 :  พัฒนาระบบบริหารการเงินและการพัสดุให้มีประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     

2561 2562 2563 2564 
5.2.1 มีแนวปฏิบัติในการจัดซื้อ
จัดจ้างของ คณะ 

1 
เล่ม 

1 
เล่ม 

ปรับปรุง 

1 
เล่ม 

ปรับปรุง 

1 
เล่ม 

ปรับปรุง 

แนวทางการด าเนินงาน 
1) จัดท าคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของคณะ 
2) ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปฏบิัติงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและพสัดุ 
โครงการ/กิจกรรม 

 
กลยุทธ์ที่ 5.3 :  พัฒนาคณะครุศาสตร์ตามนโยบายส านักงานสีเขียว  

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     

2561 2562 2563 2564 
5.3.1 จ านวนโครงการตาม

นโยบายส านักงานสีเขยีว 
1 1 1 1 แนวทางการด าเนินงาน 

1) จัดท าโครงการส านักงานสีเขยีว 
2) รณรงค์การรักษาทรัพยากรของคณะ 
โครงการ/กิจกรรม 
1) โครงการส านักงานสีเขียว 
 

 
กลยุทธ์ที่ 5.4 :  บริหารอัตราก าลังบุคลากรในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     

2561 2562 2563 2564 
5.4.1 ร้อยละบุคลากรที่เข้า

รับการพัฒนาตนเองตามสาย
วิชาชีพ 

5.4.2 ร้อยละความส าเร็จใน
การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 

 

60 
 
 

80 
 
 

65 
 
 

80 
 
 

70 
 
 

80 
 
 

75 
 
 

80 
 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
1) ก ากับติดตามงานของบุคลากรเพื่อการ

ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ส่งเสริมสนับสนุนบคุลากรให้เขา้รับการพัฒนา

ตนเองตามสายวิชาชีพ 
     3) จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual  
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กลยุทธ์ที่ 5.4 :  บริหารอัตราก าลังบุคลากรในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด 

ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     
2561 2562 2563 2564 

5.4.3 ร้อยละของบุคลการที่
ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 

90 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

Development Plan) 
โครงการ/กิจกรรม 
1) ศึกษาดูงานการประชุม EDUCA 
2) อบรมเชิงปฏิบตัิการเขียนโครงร่างงานวิจัย 

     3) อบรมเทคนิคการเขียนบทความเพื่อน าเสนอ
ระดับชาติและนานาชาต ิ
     4) โครงการพัฒนาตนเองตามสายงาน 

 
กลยุทธ์ที่ 5.5 :  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการด าเนินงาน     

2561 2562 2563 2564 
5.5.1 มีระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาการบริการ
วิชาการที่บูรณาการด้านการ
จัดการเรียนรู้  การวิจัย และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 1 1 1 แนวทางการด าเนินงาน 
1) จัดท าระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม 
1)  อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานประเมิน

ตนเองประจ าปีการศึกษา 2561 
5.5.2 ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในทุกระดับผ่าน
เกณฑ์อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 

ระดับ 
ด ี

ระดับ 
ด ี

ระดับ 
ด ี

ระดับ 
ดมีาก 

แนวทางการด าเนินงาน 
1) จัดท าแผนพัฒนางานประกันคณุภาพการศึกษา 

ตามผลการประเมินทุกระดับ พร้อมทั้งติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน ตามวงรอบงานประกันคณุภาพการศึกษา 

2)  อบรมให้ความรู้กับบุคลากรดา้นการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3)  จัดการความรู้งานประกันคณุภาพ 
โครงการ/กิจกรรม 
1)  อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานประเมิน

ตนเองประจ าปีการศึกษา 2561 
5.5.3 ระดับผลการประเมิน

ตามระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

- - 4.51 4.55 1) วางแผนด้านงานประกันและด าเนินการตามแผน 
2) ติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่ 5.6 :  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     

2561 2562 2563 2564 
5.6.1 ร้อยละของอาจารย์ที่

มีความเช่ียวชาญด้านการจดัการ
เรียนการสอนแบบ active 
learning 

30 60 80 95 
 
 
 
 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
1) ศึกษาสภาพการสอนจากช้ันเรยีนของผู้สอนแบบ 

Active Learning และน าแผนการสอนมาท า PLC ใน
ระดับสาขาและระดับคณะ 

2) ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวจิัย Active 
Learning 
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กลยุทธ์ที่ 5.6 :  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ 
ตัวช้ีวัด 

ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     
2561 2562 2563 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3) ติดตามและตรวจสอบ มคอ.3 ให้อยู่ในรูปแบบ 
Active Learning 
     4) สร้างระบบพ่ีเลี้ยงเพื่อสนับสนุนการจดัการเรียนรู้
แบบ Active Learning 
5) คัดเลือกแผนการสอนที่เป็น Good Practice ของ
ระดับสาขาสูค่ณะ 
6) สรา้งระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แบบออนไลน ์
7) สรา้งแนวปฏิบัติร่วมของคณาจารย ์
8) สรา้งช่องทางในการสื่อสารผา่นโซเชียลเนตเวริ์คที่มี
ความเสถยีรในการจดัเก็บข้อมลูเชน่ เฟสบุค ไลน ์
จัดสรรพื้นที่และรวบรวมคลังความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning 

โครงการ/กิจกรรม 
1) โครงการ การจัดท า PLC เกี่ยวกับการจัดการ

เรียนรู้แบบ Active Learning 
2) สร้างเพจจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning ในเฟสบุค 
 
1) ปลูกฝังอุดมการณ์และจิตวญิญาณของความเป็น

คร ู
2) สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้
3) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสื่อสารเป็น

ภาษาอังกฤษท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
4) สนับสนุนให้อาจารยร์่วมท ากิจกรรมกับนักศึกษา 
5) ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้แก่อาจารย ์
6) พัฒนาอาจารย์เป็นอาจารย์ต้นแบบด้าน

การศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม 
1) โครงการ การจัดท า PLC เกี่ยวกับการจัดการ

เรียนรู้และด้านการสร้างความเช่ียวชาญด้านอ่ืนๆ 
2) สนับสนุนให้อาจารย์ท าวจิัยในช้ันเรียน 
3) โครงการ 1 อาจารย์ 1 ต ารา หรือเอกสาร

ประกอบการสอนคุณภาพ 
โครงการ/กิจกรรม 
1) ศึกษาดูงานการประชุม EDUCA 
2) อบรมเชิงปฏิบตัิการเขียนโครงร่างงานวิจัย 

  3) อบรมเทคนิคการเขียนบทความเพื่อน าเสนอ
ระดับชาติและนานาชาต ิ

5.6.2 ร้อยละของอาจารย์ที่
ท าวิจัยในช้ันเรียน จากจ านวน
อาจารย์ที่ท าวิจัยทั้งหมด 

20 20 25 30 
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กลยุทธ์ที่ 5.6 :  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ 
ตัวช้ีวัด 

ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     
2561 2562 2563 2564 

5.6.3 จ านวนหลักสูตรระยะ
สั้นท่ีมีคุณภาพตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มบุคคลและ
หน่วยงานต่าง ๆ 

- 4 4 4        โครงการ/กิจกรรม 
       1) โครงการสร้างหลักสตูรระยะสั้นท่ีตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย (credit bank) 

5.6.4 จ านวนอาจารย์ทีส่อน
แบบ Meta Active Learning ดี่
เด่าน 

- 3 3 3        โครงการ/กิจกรรม 
       1) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการจัดการเรยีนรู้แบบ 
Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC 

 
กลยุทธ์ที่ 5.7 :  พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     

2561 2562 2563 2564 
     แนวทางการด าเนินงาน 

1) พัฒนาเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการศึกษารองรับการ
เรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีความยดืหยุ่นหลากหลาย สามารถ
เข้าถึงได้ โดยไมจ่ ากัดเวลาและสถานท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
1) โครงการพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทลัเพื่อการศึกษา 

5.7.1 มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

1 
โครงการ 

- - - 

5.7.2 จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์กรภายในหรือ
ต่างประเทศ 

- - 1 1 1) โครงการสร้างเครือข่ายภายในหรอื
ต่างประเทศ 
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