
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 
 

 



คํานํา 
 
   ดวยแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2565 ไดจัดทําขึ้นเพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินงานตามพันธ
กิจและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันตามการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด ดังนั้น คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2565 และวางแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์พ.ศ. 2566-2570 วันที่ 20-22 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเป้าหมายให้อาจารย์ และบุคลากร
คณะครุศาสตร์ทุกท่านร่วมกันจัดทําแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2565 รวมถึงแผนย่อยต่าง ๆ โดยมี
การปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดใหม่ของแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หลักการในการดําเนินงานใน
ครั้งนี้ได้ศึกษาจากแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563-2565 2) 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) มาประกอบการวิเคราะห์เพ่ือกําหนดเป้าหมายการพัฒนาคณะครุศาสตร์ 
 คณะครุศาสตร์ขอขอบคุณคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหาร อาจารย์ บุคลากร 
และผเูกี่ยวของทุกทานที่ให้ความรวมมือในการบริหารงานดวยดีตลอดมา      
                                                                      
 
 
                 (อาจารย์ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์)                                                                              
                             คณบดีคณะครุศาสตร์
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  1 แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2565 

 

ส่วนที่ 1 
หลักการและกรอบในการวางแผนกลยุทธ์ 

 

1. หลักการของแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2565 
การวางแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2565 กําหนดขึ้นภายใต้บริบทและสถานการณ์

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาคน และ
การพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการการจัดทําแผนกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาคณะครุศาสตร์สู่
ความเป็นเลิศวันที่ 15-17 สิงหาคม 2560 ณ บ้านปลาทับทิมแม่กลอง รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม โดยมีเป้าหมาย
ให้อาจารย์ทุกสาขาวิชาและกลุ่มวิชาในคณะครุศาสตร์ทุกท่านร่วมกันจัดทําแผนกลยุทธพัฒนาคณะครุศาสตร์ 4 
ปี (2561-2564) รวมถึงแผนย่อยต่าง ๆ และได้ทําการปรับแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2561 ณ ธารามันตรา รีสอร์ท จ.เพชรบุรี โดยมีการปรับตัวชี้วัด
ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดใหม่ของแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นได้ส่งร่างแผนกลยุทธ์พัฒนา   
คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปรับปรุงให้กับคณาจารย์ทุกท่านเพ่ือให้ได้ทบทวนความถูกต้องเหมาะสม
และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และได้นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือให้แผนกลยุทธ์พัฒนา
คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2561-2565 มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

หลังจากนั้นได้ทําการปรับแผนกลยุทธ์ครั้งที่ 2 เมื่อ วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ แปซิฟิก ซอเวอร์
เรน รีสอร์ท แอนด์ สปา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทาง
การศึกษาและของแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลง หลักการในการดําเนินงานในครั้งนี้ได้
ศึกษาจาก แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2564 1) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  3) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
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 มาประกอบการวิเคราะห์เพ่ือกําหนด
เป้าหมายการพัฒนาคณะ เป็นแนวทางขับเคลื่อนไป สู่เป้าหมายได้อย่างรูปธรรม โดยเฉพาะเกิดประโยชน์ต่อ
นักเรียน นักศึกษา ผู้รับบริการ รวมถึงชุมชนท้องถิ่น   

คณะครุศาสตร์ได้จัดทําโครงการปรับแผลกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาคณะครุศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ   
ครั้งที่ 3 แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2563-2565 เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2563 ณ เอฟเว่น แคว    
รีสอร์ท อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ  

คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2565 
และวางแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2566-2570 วันที่ 20-22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมภูวนาลี      
รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา   

 
 
 



  2 แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2565 

 

ส่วนที่ 2 
บริบทคณะครุศาสตร ์

 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงเป็น
วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง โดยรับนักศึกษาทั่วไปที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนหลักสูตร 2 
ปี  เมื่อสําเร็จแล้วจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาอีกส่วนหนึ่งด้วย ในปีเดียวกันนี้ได้เริ่มเปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง โดยรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาหรือเทียบเท่าเข้าเรียนหลักสูตร 2 ปี มีฐานะเป็นหมวดวิชาการศึกษา  

พ.ศ. 2521 วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรสภาการฝึกหัดครู  
ในระยะแรกได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี โดยรับนักศึกษาที่สําเร็จประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
หรือเทียบเท่าเข้าเรียน ในปีเดียวกันนั้น ได้เริ่มเปิดสอนตามโครงการการศึกษาอบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประจําการ (อคป.) ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างกรมการฝึกหัดครูและหน่วยงานผู้ใช้ครู โดยมุ่งที่จะ
พัฒนาวิทยาฐานะครูให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
เข้ารับการอบรมตามโครงการนี้จะได้รับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงและ
หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี หรืออนุปริญญาหมวดวิชาการศึกษาได้ยกฐานะข้ึนมาเป็นสาขาครุศาสตร์ 

พ.ศ. 2523 วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามหลักสูตรของสภาการ
ฝึกหัดครูโดยรับผู้สําเร็จการศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าเรียน เมื่อสําเร็จแล้วจะได้รับวุฒิปริญญาครุศาสตร
บัณฑิต เช่นเดียวกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วไป สาขาครุศาสตร์ได้ยกฐานะขึ้นมาเป็นคณะวิชาครุศาสตร์ 

พ.ศ. 2526 วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงได้เริ่มเปิดสอน หลักสูตรเทคนิคการอาชีพตามหลักสูตรสภา
การฝึกหัดครู พ.ศ. 2519 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2525 โดยรับนักศึกษาที่สําเร็จชั้นมัธยมการศึกษาตอนปลาย เข้าเรียน
ในภาคสมทบ เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง อย่างไรก็ตามวิทยาลัย
เปิดสอนนักศึกษาภาคสมทบได้เพียงรุ่นเดียวก็มิได้เปิดอีก 

พ.ศ. 2527 วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงได้เปิดสอนเทคนิคการอาชีพสําหรับนักศึกษา ภาคปกติ
ผู้สําเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรนี้เพียงรุ่นเดียว
เท่านั้น 

พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงได้ปฏิบัติตามนโนบายของกรมการฝึกหัดครู คือ งดรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง และงดสอนตามโครงการการศึกษาอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจําการ (อคป.) และได้เริ่มเปิดสอนตามโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 
(กศ.บป.) 

ปีการศึกษา 2530 วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงได้เปิดสอนนักศึกษาโครงการคุรุทายาท ซึ่งเป็นโครงการ
ร่วมระหว่างสํานักงานการประถมศึกษาแห่งชาติกับกรมการฝึกหัดครูให้เรียนในระดับปริญญาตรี โปรแกรม
วิชาการศึกษาปฐมวัย และโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ต่อมาในปีการศึกษา 2534 กรมสามัญได้เข้าร่วม
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โครงการนี้ วิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้สอนนักศึกษาคุรุทายาทสายมัธยมศึกษา โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ และอุตสาหกรรมศิลป์ (สาขาก่อสร้างและอิเล็กทรอนิกส์) 

พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2534 วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงได้ปฏิบัติตามนโยบายของกรมการฝึกหัดครู
และเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ คือ ลดปริมาณการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาสาขาวิชาชีพ
ครูลง และเพ่ิมปริมาณการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา และนักศึกษาระดับอนุปริญญาสาขาวิชาการอ่ืนให้มากขึ้น
ในหลาย 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 คณะวิชาครุศาสตร์ได้ยกฐานะขึ้นมาเป็นคณะครุศาสตร์ตําแหน่งผู้บริหารเปลี่ยนจาก 
“หัวหน้าคณะ” เป็น “คณบดี” 

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

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

ปีการศึกษา 2545 จากการตรวจเยี่ยมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันประธาน
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม โดย ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย ให้คําแนะนําว่าเพื่อให้การบริหารจัดการผลิต
บัณฑิตสาขาครุศาสตร์มีเอกภาพ สถาบันควรย้ายโปรแกรมวิชาสาขาครุศาสตร์ (ค.บ.) ซึ่งสังกัดในคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสังกัดคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์จึง
ได้เสนอสถาบันพิจารณาย้ายสังกัดของโปรแกรมวิชาสาขาครุศาสตร์จึ งทําให้ระดับปริญญาตรีจากเดิมมี 4 
โปรแกรมวิชาเพ่ิมขึ้นเป็น 11 โปรแกรมวิชาคือ โปรแกรมวิชาประถมศึกษา โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
โปรแกรมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา โปรแกรม
วิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับปริญญาโทได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาหลักสูตร
และการสอน 
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ปีการศึกษา 2546 คณะครุศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา และเปิดระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

ปีการศึกษา 2547 คณะครุศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์ 5 ปี เพื่อสนองต่อพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 จํานวนทั้งสิ้น 5 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โปรแกรม
วิชาการประถมศึกษา  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
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
หมู่บ้านจอมบึงมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาปี
การศึกษา 2549 คณะครุศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และหลักสูตรพลศึกษา–เทคโนโลยีผู้สื่อข่ายกีฬา ในระดับปริญญาโทเปิดสอนสาขาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ และในปีเดียวกันนี้ ราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับให้สาขาครุศาสตร์
เปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาการศึกษา 

ปีการศึกษา 2550 คุรุสภาประกาศรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญา ครุ
ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา พ.ศ. 2547 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 
จํานวน 5 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชาศิลปกรรม
ดนตรี 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 
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และในปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 4ปี) 

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
3. สาขาวิชาพลศึกษา  
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคณิตศาสตร์ 
 
ระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
1. สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
2. สาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
ระดับปริญญาเอก ครุศาสตดุษฏีบัณฑิต 
1. สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

 
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ 
     1. อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ       นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา  รองคณบดีฝ่ายแผนและวิชาการ 
     3. อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์     พันธ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
     4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เรืองมาก รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา 
 
คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ 

1. อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ    นีละคุปต์ คณบดี   ประธาน 
2. อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์  พันธ์ทอง รองคณบดี  รองประธาน 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
4. ดร.ปัจมาภรณ์   พุทธพรพิสุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
5. นางสาวลักษิกา  เนตรสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ ผู้แทนประธานสาขาวิชา กรรมการ 
7. อาจารย์อินธิรา  เกื้อเสนาะ ผู้แทนประธานสาขาวิชา กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรนิทร์ งามแม้น  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
10. นางสาววัลภา  วิภาตะพันธุ์ หัวหน้าสํานักงานคณบดี เลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ 
1. อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ    นีละคุปต์ คณบดี     ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เรืองมาก รองคณบดี   กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา รองคณบดี   กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์  พันธ์ทอง รองคณบดี   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวรส ชูศรี  ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กรรมการ 
6. อาจารย์อินธิรา  เกื้อเสนาะ ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
7. อาจารย์วัฒนพงศ์  อ่อนนุ่ม  ประธานสาขาวิชาพลศึกษา กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.ปุญญาพัฒน์ จันทร์เพชร ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีฯ กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ ประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา  กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กําธร  ไพจิตต์  ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา เงินบาท  ผู้ประสานงานโรงเรียนสาธิตฯ กรรมการ 
12. นางสาววัลภา  วิภาตะพันธุ์ หัวหน้าสํานักงานคณบดี            กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวสิริกร  อินทะคง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

อาจารย์คณะครุศาสตร์ 
 ข้าราชการ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรลักษณ์ กรรณวัฒน์ 
 2. อาจารย์ ดร.อนงค์  สระบัว   
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา   เงินบาท    
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักตวรรณ   ศิริถาพร   
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ดอกพรม     
 6. อาจารย์ ดร.ถาวร  เส้งเอียด 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวรส ชูศรี    
  

พนักงานมหาวิทยาลัย     
 1. อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์  พันธ์ทอง 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภัสสร  บัวรอด  

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงเกียรติ    อิงคามระธร      
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์  สุจริตรักษ์   
 6. อาจารย์วาสิฎฐ ี  สายสุดใจ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กําธร  ไพจิตต์  
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรนิทร์  งามแม้น  
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 9. อาจารย์วันทกานต์  ปิติชนกนันท์ 
 10. อาจารย์ ดร.สุจิตตรา  จันทร์ลอย   
 11. อาจารย์ชญานี  ชุนฟ้ง    
 12. อาจารย์อินธิรา  เกื้อเสนาะ 

13. อาจารย์สุวรรนีย์  ธุระแพง 
 14. อาจารย์วัฒนพงศ์  อ่อนนุ่ม    
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นติยา เรืองมาก   
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สาระติ    
 17. อาจารย์ภุมรินทร์  ชวนชม    
 18. อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ   นีละคุปต์      
 19. อาจารย์ ดร.สุธิดา   ปรีชานนท์   
 20. อาจารย์กิตติภา  หิมพานต์ 
 21. อาจารย์ ดร.นพดล  ทุมเชื้อ 
 22. อาจารย์ธนกฤต  สาขะจันทร์  
 23. อาจารย์ ดร.การญ์พิชชา กชกานน   
 24. อาจารย์ต้นสาย  แก้วสว่าง 
 25. อาจารย์ ดร.ปุญญาพัฒน์ จันทร์เพชร 
 26. อาจารย์สุชาติ  เพชรเทียนชัย 
 27. อาจารย์ภาณุพงศ์  รุ่งมิตรจรัสแสง 
   

อาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางค์  มันยานนท์  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แชล่ม บุญลุ่ม 
3. อาจารย์จิระวัฒน์  หวังประกอบกุล   

 4. อาจารย์พงษ์พันธ์  พันธ์พงษ์ 
5. อาจารย์ ดร.วิวัฒน์  วรวงษ ์   
6. อาจารย์กันยาพร   สกุลกิจบรรจง   

 7. อาจารย์ประภาช  วิวรรธมงคล 
 8. อาจารย์ดรุณี   ร่ํารวย 
 9. อาจารย์จารุพรรณ  พ่ึงรัตน์ 
 

อาจารยป์ระจําตามสัญญาจ้างชาวต่างประเทศ 
Mr.Raymund  T.Palayon   
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คณะครุศาสตร์  มีอาจารย์ทั้งสิ้น  จํานวน  44  คน จําแนกตามประเภทดังนี้ 
ข้าราชการ     จํานวน 7  คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย    จํานวน  27  คน 
อาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง   จํานวน  9  คน 
อาจารย์ประจําตามสัญญาจ้างชาวต่างประเทศ จํานวน  1  คน 
 

อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  ดังนี้ 
ระดับปริญญาเอก  จํานวน  17  คน 
ระดับปริญญาโท   จํานวน  27  คน 
 

อาจารย์คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน  13  คน 
อาจารย์    จํานวน  31  คน 

 

บุคลากรประจําโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา เงินบาท  ผู้ประสานงานโรงเรียนสาธิตฯ 

2. นางสาวศรีวิมล   พุดหอม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ครูผู้สอนชั้นอนุบาล 3/1) 
3. นางสาวอุมาพร  ขาวผ่องใส นักวิชาการศึกษา (ครูผู้สอนชั้นอนุบาล 3/2) 

 4. นางสาวธนพร   อุทัต   นักวิชาการศึกษา (ครูผู้สอนชั้นอนุบาล 2) 
 5. นางสาวชุติมา   เอ็นสันเทียะ นักวิชาการศึกษา (ครูผู้สอนชั้นอนุบาล 1) 
 6. นายอธิพงษ์   สร้อยสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา (ครูผู้สอนชั้นบริบาล) 
 7. นางโสภ ี   พรหมประสิทธิ์ ครูพ่ีเลี้ยงชั้นบริบาล 3/1 
 8. นางสาวไพลิน   อาจสัญจร ครูพ่ีเลี้ยงชั้นอนุบาล 1 
 9. นางพร   ฟักเขียว  ครูพ่ีเลี้ยงชั้นบริบาล 
   

ฝ่ายสนับสนุนคณะครุศาสตร์ 
1. นางสาววัลภา   วิภาตะพันธุ์   หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
2. นางบุญมา   หลิมลํายอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3. นางสาวสิริกร   อินทะคง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
4. นางกมลลักษณ์  ประมาณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
5. นางสาวธราวรินทร ์ ขวัญสุขวรวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
6. นางคณิตา   กังไช่ง้วน  นักวิชาการศึกษา 
7. นางสาวทัศนีย์  จันทร  นักวิชาการศึกษา 
8. นางสาวอนงค์  มูลสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา 
9. นายตะวัน  พิมพ์เพ็ชร นักวิชาการศึกษา 
10. นางสาวกชพร สุขแสวง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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ปรัชญา (Philosophy) 
 ครุศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
ปณิธาน (Determination) 

คณะครุศาสตร์น้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ผลิตบัณฑิตสู่ครูมืออาชีพ บนฐานสมรรถนะ
วิชาชีพครู เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน มีจิตวิญญาณในวิชาชีพครู มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างสรรค์
งานวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของครู บุคลากร
ทางการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน  
  
อัตลักษณ์  :  ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  สู้งาน มีความเป็นนวัตกร  

โดยคําสําคัญมีความหมายดังนี้ 
     ใฝ่ดี ประกอบด้วย  6 ประกอบ คือ  

    1)  มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ และสามารถถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  
    2)  มีความซื่อสัตย์              
    3)  แต่งกายดี  
    4)  มีจิตวิญญาณความเป็นครู  
    5)  มีทักษะสมองเพ่ือชีวิตที่สําเร็จ  
    6)  มีสัมมาคารวะ 

     ใฝ่รู้ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ  
           1)  รอบรู้ในศาสตร์  

    2)  พร้อมเรียนรู้ (ผู้นําการเปลี่ยนแปลง)  
    3)  จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning      
    4)  ใช้เทคโนโลยี วิทยาการคํานวณ และภาษาในการทํางานและการจัดการเรียนรู้  
    5)  ประยุกต์ใช้ Generic Skills และทักษะในศตวรรษที่ 21 สําหรับการประกอบวิชาชีพและการทํางาน 

     สู้งาน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ  
              1)  มีความอดทน  

    2)  มีความรับผิดชอบ  
    3)  สามารถประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทํางานและดํารงชีวิต  
    4)  เป็นนักปฏิบัติสามารถเข้าไปมี่ส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน 

 
เอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ :  

จัดการเรียนรู้บนฐานนวัตกรรม 
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วิสัยทัศน์ (Vision) : คณะครุศาสตร ์
 “เป็นองค์กรที่มุ่งผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่เชี่ยวชาญศาสตร์และศิลป์สู่มาตรฐานสากล” 
  
พันธกิจ (Mission) : คณะครุศาสตร์ 
 1.  ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ 
 2.  พัฒนางานวิจัยสู่การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา 
 3.  สร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาด้วยการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย 
 4.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย และสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการพระราชดําริ  
 5.  บริหารจัดการองค์กรด้วยคุณภาพ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาครูและการศึกษาในท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การผลิตบัณฑิตครู 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  :  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย และสืบสาน รักษา  

      ต่อยอดโครงการตามพระราชดําริ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การบริหารจัดการองค์กรด้วยคุณภาพ 

 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง  จุดอ่อน 
S1. มีโครงการผลิตครูระบบปิด (ครูรักษ์ถิ่น)   
S2. อาจารย์ส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์         

     และมีประสบการณ์ในการสอน   

S3. ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีคุณภาพและเป็นที่ 
     ต้องการและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพให้แก่ 
     โรงเรียนในท้องถิ่น     

S4. มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในองค์กรวิชาชีพ 
     ทางการศึกษา  
S5. อาจารย์ในคณะมีจิตวิญญาณความเป็นครูสูง  
     และมุ่งพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
   
 

W1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยังไม่เอ้ืออํานวยต่อ 
      การสอน      
W2. สัดส่วนของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
      มีจํานวนน้อย     

W3. ระบบการบริหารศูนย์ครูยังไม่ชัดเจน   

W4. สัดส่วนของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับ 
      ปริญญาเอกมีจํานวนน้อย  
W5. ขาดการจัดการและการเปิดโอกาสให้บุคลากร 
      มีส่วนรว่มในการคิดและดําเนินการอย่างเป็น 
      รูปธรรม  
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จุดแข็ง  จุดอ่อน 
S6. หลักสูตรในระดับปริญญาตรีได้รับการปรับปรุงเป็น 
     หลักสูตรอิงสมรรถนะและจัดการเรียนรู้ 
     แบบ MCRU model     

S7. มีโรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
     ให้กับนักศึกษา     

S8. คณะมีความเข้มแข็งในการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต 
     วชิาชีพครู     

S9. มีทุนสนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเนื่องจากภายนอก 

S10. นักศึกษาสามารถประยุกต์องค์ความรู้และนําไปใช้ 
      ในการจัดกิจกรรมระดับชาติ เช่น จอมบึงมาราธอน 
S11. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและมีความ 

     เป็นกัลยาณมิตร     

W6. สัดส่วนระหว่างอัตรากําลังของอาจารย์ผู้สอน 

      กับจํานวนนักศึกษาไม่สมดุลตามเกณฑ์มาตรฐาน
W7. ขาดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 

      บุคลากรภายในคณะ    

W8. การบริหารจัดการงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
      ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการสํานักงาน 
      

  

 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส อุปสรรค 
O1. นโยบายของกระทรวงอุดมศึกษาฯ เน้นเรื่องการ 
      พัฒนาคนซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการเร่ง 
      พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ 
      ของสังคมไทย     

O2. มีภาคีเครือข่ายด้านการบริหารการศึกษา  
O3. นโยบายของกระทรวงอุดมศึกษาฯ เน้นเรื่องการ 

      ปฏริูปการผลิตและพัฒนาครูเพ่ือยกฐานะครูให้เป็น 
      วิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริงให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 
O4. พระบรมราโชบาย ร.10 สนับสนุนให้ราชภัฏ 
      เป็นผู้พัฒนาท้องถิ่นและให้ความสําคัญในการผลิตครู 
      และพัฒนาครู     
O5. มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จะนํามา  

      บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและ 
      การบริหารวิชาการ  
O6. มีนโยบายพัฒนาครูประจําการของสํานักงาน 

     การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทําให้คณะมีแนวทางในการ 
     สร้างหลักสูตรระยะสั้น/อบรมระยะสั้น  
  

T1. นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
     ตอนปลายมีจํานวนลดลง   
T2. ค่านิยมและการเปิดหลักสูตรที่หลากหลาย 
     ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ   
T3. ความซับซ้อนด้านจริยธรรมในการเก็บข้อมูล 
     ที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ เนื่องจากมีการ 
     เปลี่ยนแปลงกระบวนการของการเก็บข้อมูล  
T4. ผู้รับบริการบางส่วนขาดความสามารถในการ 
     เข้าถึงข้อมูลการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ    
     อิเล็กทรอนิกส์   
T5. นโยบายด้านการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย 
T6. มีลิงรบกวน     
T7. นักศึกษาได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 
     ที่ตกต่ํา    
T8. เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
     เปลี่ยนแปลงบ่อย               
T9. สถานที่ตั้งอยู่ไกลจากส่วนกลางของจังหวัดราชุบรี 
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O7. แผนการศึกษาชาติ 2560 – 2579 ให้คนไทยทุกคน 

      ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
      ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ 
      เศรษฐกจิ  พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก 
      ศตวรรษท่ี 21   
O8. นโยบายของกระทรวงอุดมศึกษาฯ เน้นเรื่องการจัด 
      การศึกษาตลอดชีวิต เช่น การสะสมหน่วยกิต  
      หลักสูตรระยะสั้น บล็อคคอรส์   

O9. องค์กรภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนให้การ 

      สนับสนุนด้านทรัพยากรที่เอ้ือต่อการ 
      เรียนรู้ เช่น สื่อการเรียน สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ 
      ให้แก่อาจารย์ และนักศึกษา 
O10. สถานการณ์โควิดส่งผลในเชิงบวกทําให้มีการใช้ 
       เทคโนโลยีมาปรับรูปแบบการสอนที่หลากหลาย  
       เช่น การสอนออนไลน์ การศึกษาด้วยตนเอง  
       การบริหารหลักสูตรแบบออนไลน์   
O11. มีแหล่งทุนภายนอกให้การสนับสนุนงบประมาณ 

       เพ่ือการผลิตและพัฒนาครู    

T10. การเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม             
       (ไม่สามารถควบคุมการใช้สื่อได้)   
T11. การเข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นเรื่องล้าสมัย  
T12. ระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 
       ไม่เสถียร  
T13. ภาระงานสอนมีมากทําให้อาจารย์ไม่สามารถ 
       ลาศึกษาต่อ หรือทําผลงานเพื่อขอกําหนด 
       ตําแหน่งทางวิชาการได้   
T14. การบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษายังไม่ชัดเจน  
T.15 ปัญหาการว่างงาน ทําให้กลุ่มเป้าหมายหันไป 
       ประกอบธุรกิจส่วนตัว   
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ส่วนที่ 3 
แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร ์พ.ศ. 2565 

 
แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้จัดทําขึ้นนี้ 

เป็นไปตามบทบาทและภาระหน้าที่ ในมาตรา 7 และ มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
พ.ศ. 2547  โดยมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพ.ศ.2563-2565 ยุทธศาสตร์
ชาติ 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) แผนยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย แผน
กลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2556-2560 โดยสาระสําคัญของแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 
2565 นี้ ประกอบด้วย มีรายละเอียดดังนี้ 
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาครูและการศึกษาในท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การผลิตบัณฑิตครู 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  :  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย และสืบสาน รักษา 

      ต่อยอดโครงการตามพระราชดําริ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  :  การบริหารจัดการองค์กรด้วยคุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาครูและการศึกษาในท้องถิ่น 
 
เป้าหมาย (ผลผลิต/ผลลัพธ์)    
 1. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 2. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 3. ยกระดับการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนพ้ืนที่ชายแดนในจังหวัดราชบุรี 
 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน  

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมการดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
 
กลยุทธ์ที่ 1.1 : พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ 

ตัวช้ีวัดภายใต้กลยุทธ์(รอง) 
ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

โครงการ/กิจกรรมการดําเนนิงาน 

1.1.1 ร้อยละของบุคลากรทาง
การศึกษาในท้องถิ่นที่เป็นเครือข่าย
ได้รับการพัฒนาจาก คณะและ/หรือ
ได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น 

20 1. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่  
    บริการผ่านการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรม   
2. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาในโครงการ  
    พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ 
    พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จ.ราชบุรี) 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา 
    ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง 
4. โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน  
    และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้น  
    พ้ืนฐาน 
5. โครงการพัฒนานักศึกษาตามรูปแบบ MCRU Model 

1.1.2 จํานวนสถานศึกษาใน พื้นที่ซึ่ง
คณะเป็นพี่เลี้ยง หรือมหาวิทยาลัยไป
พัฒนา 

20 
 

1. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่  
    บริการผ่านการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรม   
2. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาในโครงการ 
    พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ 
    พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จ.ราชบุรี) 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา   
    ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง  
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กลยุทธ์ที่ 1.1 : พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ (ต่อ) 

ตัวช้ีวัดภายใต้กลยุทธ์(รอง) 
ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

โครงการ/กิจกรรมการดําเนนิงาน 

  4. โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน  
    และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐาน 
5. โครงการพัฒนานักศึกษาตามรูปแบบ MCRU Model 

1.1.3 จํานวนโรงเรียนที่นักเรียนมี
ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ผ่านเกณฑ์
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ของ 
สพฐ.ระดับช่วงชั้นที่ 1 ร้อยละ 65 

25 1. โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน  
    และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐาน  

1.1.4 อัตราร้อยละการอ่านออกเขียน
ได้ของจํานวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ระดับประถมศึกษา พื้นที่จังหวัด
ราชบุรี 

70 1. โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน  
    และการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับการศึกษา     
    ขั้นพ้ืนฐาน 

 

กลยุทธ์ที่ 1.2 : สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0 

ตัวช้ีวัดภายใต้กลยุทธ์(รอง) 
ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

โครงการ/กิจกรรมการดําเนนิงาน 

1.2.1 จํานวนนวัตกรรม/ผลงานการ
วิจัย เฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การผลิตและพัฒนาครูเพ่ิมข้ึน 

5 
 

1. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพืนที่บริการ  
    ผ่านการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรม   
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา  
    ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง 
 

1.2.2 จํานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มี
การนํานวัตกรรม/ผลการวิจัยไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ 

5 
 

1. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพืนที่บริการ 
    ผ่านการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรม   
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา 
    ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง 
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กลยุทธ์ที่ 1.3 : บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นให้มีความ
เป็นมืออาชีพ 

ตัวช้ีวัดภายใต้กลยุทธ์(รอง) 
ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

โครงการ/กิจกรรมการดําเนนิงาน 

1.3.1 จํานวนโครงการพันธกิจสัมพันธ์
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

5 1. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพืนที่บริการ 
    ผ่านการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรม   
2. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาในโครงการ 
    พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ 
    พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จ.ราชบุรี) 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา 
    ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง 
4. โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน   
    และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐาน 
5. โครงการพัฒนานักศึกษาตามรูปแบบ MCRU Model 

1.3.2 จํานวนโครงการบริการวิชาการ
ที่บูรณาการกับการวิจัยและการเรียน
การสอน 

5 1. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพืนที่บริการ 
    ผ่านการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรม   
2. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาในโครงการ 
    พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ   
    พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จ.ราชบุรี) 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา 
    ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง 
4. โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และ  
    การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

กลยุทธ์ที่ 1.4 : พัฒนาการบริการวิชาการสู่โรงเรียนพื้นที่ชายแดนในจังหวัดราชบุรี ตามพระราชดําริ  

ตัวช้ีวัดภายใต้กลยุทธ์(รอง) 
ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

โครงการ/กิจกรรมการดําเนนิงาน 

1.4.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการ
สู่โรงเรียนพ้ืนที่ชายแดนในจังหวัด
ราชบุรี ตามพระราชดําริ 

3 1. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาครูในโครงการ     
    พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
    พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จ.ราชบุรี) 

 



  17 แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2565 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตครู 
 
เป้าหมาย (ผลผลิต/ผลลัพธ์)    
 1. ผลิตบัณฑิตครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภารับรอง และ MCRU Model 
 2. ผลิตบัณฑิตครูให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามมาตรฐานสากล  
 3. ผลิตบัณฑิตครูในระบบปิด (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน  

กลยุทธ์/โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
 
กลยุทธ์ที่ 2.1 : ผลิตบัณฑิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครูและสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

โครงการ/กิจกรรมการดําเนนิงาน 

2.1.1 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่าน
มาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู   

75 1. โครงการพัฒนานักศึกษาตามรูปแบบ MCRU Model 

2.1.2 ร้อยละบัณฑิตครูที่ได้รับการ
บรรจุเข้าทํางานในภูมิภาค 

50 จัดเก็บข้อมูลการสอบบรรจุครูของนักศึกษาท่ีขึ้นบัญชีตาม
ภูมิลําเนาของนักศึกษา 

2.1.3 ร้อยละอัตราการได้งานทํา/
ประกอบอาชีพอิสระของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

80 สํารวจการมีงาน/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สําเร็จ
การศึกษา โดยนําผลการประเมินมาวิเคราะห์ 

2.1.4 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน
การสอบ Exit Exam  

100 
 

1. โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือส่งเสริมความเป็นครู  
    อย่างมืออาชีพในศตวรรษที่ 21   

2.1.5 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตาม
เงื่อนไข 

100 
 

1. โครงการพัฒนานักศึกษาตามรูปแบบ MCRU Model  
     1.1 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาความเป็นครู  
          MCRU Model 
     1.2 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู  
          (อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย) 

2.1.6 ร้อยละความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตร์ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทางความสามารถทาง

15 
 

1. โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือส่งเสริมความเป็นครู  
    อย่างมืออาชีพในศตวรรษที่ 21   
2. โครงการติวภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม 
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กลยุทธ์ที่ 2.1 : ผลิตบัณฑิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครูและสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

โครงการ/กิจกรรมการดําเนนิงาน 

ภาษาอังกฤษ TOEIC 400/CEFR 
ระดับ B1 หรือเทียบเท่ากับมาตรฐาน
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
2.1.7 ผลการประเมินสมรรถนะ
นักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พร้อม
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและ
คุณลักษณะ 4 ประการ 

ระดับดี 
 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์  
    1.1 สาขาวิชาพลศึกษา 
    1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
    1.3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
    1.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการศึกษาและ 
         คณิตศาสตร์ 
    1.5 สาขาวิชาการประถมศึกษา 
2. โครงการพัฒนานักศึกษาตามรูปแบบ MCRU Model 

2.1.8 จํานวนโครงการที่บัณฑิตครู
ได้รับการ Reskill/Upskill 

4 1. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพืนที่บริการผ่าน 
    การพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรม   
2. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาในโครงการพระราชดําริ 
    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ   
    รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จ.ราชบุรี) 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา 
    ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง 
4. โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และ 
    การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.1.9 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบ
บรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ 
ทัง้ภาครัฐ และเอกชนภายในเวลา 1 
ป ี

80 
 

1. โครงการพัฒนานักศึกษาตามรูปแบบ MCRU Model 
    1.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมใน 
         การสอบใบประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ  
         ครู และเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย 
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กลยุทธ์ที่ 2.2 :  ยกระดับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

โครงการ/กิจกรรมการดําเนนิงาน     

2.2.1 จํานวนบทความวิชาการหรือ
บทความวิจัยของนักศึกษาที่ได้
นําเสนอในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  

4 1. โครงการพัฒนานักศึกษาตามรูปแบบ MCRU Model  
     1.1 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาความเป็นครู  
          MCUU Model 
     1.2 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู  
          (อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย) 

2.2.2 จํานวนกิจกรรมที่นักศึกษา
สามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ใน
การพัฒนาระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ 

3 1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
   1.1 กิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาเด็กปฐมวัย 
2. สาขาวิชาพลศึกษา 
   2.1 กิจกรรมการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกีฬา 
   2.2 กิจกรรมการเป็นผู้นําทางพลศึกษา 
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
   3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ English Camp 
4. สาขาวิชาการประถมศึกษา 

 

กลยุทธ์ที่ 2.3 :  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

โครงการ/กิจกรรมการดําเนนิงาน     

2.3.1 จํานวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการ
พัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้มี
มาตรฐาน  

3 
 

1. ศูนย์ปรึกษาจิตวิทยา  
2. เครือข่ายโรงเรียนนักคิดเชิงระบบ  
3. โรงเรียนเครือข่ายพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
    วิชาชีพครู 

 

กลยุทธ์ที่ 2.4 : พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาใหส้อดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

โครงการ/กิจกรรมการดําเนนิงาน     

2.4.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 

5 1. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
    1.1 สาขาวิชาพลศึกษา 



  20 แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2565 

 

กลยุทธ์ที่ 2.4 : พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาใหส้อดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

โครงการ/กิจกรรมการดําเนนิงาน     

    1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
    1.3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
    1.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการศึกษาและ  
         คณิตศาสตร์ 
    1.5 สาขาวิชาการประถมศึกษา 
2. โครงการพัฒนานักศึกษาตามรูปแบบ MCRU Model 

2.4.2 จํานวนสาขาวิชาที่ได้รับการ
พัฒนาด้านบุคลิกภาพของครูก่อนออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
สถานศึกษา 

15 1. โครงการพัฒนานักศึกษาตามรูปแบบ MCRU Model  
    กิจกรรม 7.6 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์  
    วิชาชีพระหว่างเรียน 1 , 2 Practicum 1 หลักสูตร 
    ครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี (School Integrater Learning :    
    SIL1 , SIL2)  

2.4.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 

90 1. โครงการพัฒนานักศึกษาตามรูปแบบ MCRU Model  
    กิจกรรม 7.6 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์  
    วิชาชีพระหว่างเรียน 1 , 2 Practicum 1 หลักสูตร 
    ครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี (School Integrater Learning :    
    SIL1 , SIL2)  

2.4.4 ระดับความพึงพอใจของบัณฑิต
ที่เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีกับ
บัณฑิต 

NA โปรแกรมแสดงความยินดีผ่านเว็ปไซด์คณะครุศาสตร์ 

2.4.5 จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพให้กับนักศึกษา 

5 
 

1. โครงการพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ : สาขาวิชาพล
ศึกษา  
     1.1 พัฒนาสมรรถภาพทางกายสร้างคุณลักษณะ 
          นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 
     1.2 ผู้นําบูรณาการเรียนโดยจักรยาน 
2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
3. โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 
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กลยุทธ์ที่ 2.5 :  พัฒนานักศึกษาให้มีจิตสาธารณะและทําประโยชน์ต่อส่วนร่วม 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

โครงการ/กิจกรรมการดําเนนิงาน     

2.5.1 นักศึกษาทุกสาขาวิชานําความรู้
เฉพาะศาสตร์ไปเผยแพร่ และร่วม
พัฒนาศูนย์ความรู้ให้กับท้องถิ่น 

4 1. โครงการพัฒนานักศึกษาตามรูปแบบ MCRU Model  
     1.1 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาความเป็นครู  
          MCUU Model 
     1.2 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู  

2.5.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา 

80 โครงการจิตอาสาพัฒนาคณะครุศาสตร์ 

 
กลยุทธ์ที่ 2.6 :  พัฒนานักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน ให้มีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น  

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

โครงการ/กิจกรรมการดําเนนิงาน     

2.6.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเสริม
หลักสูตรครูรัก(ษ์)ถิ่น 

5 1. การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ทักษะวิชาชีพ และ 
    คุณลักษณะความเป็นครูของชุมชน ผ่านกิจกรรม  
    ส่งเสริมการเรียนรู้ (Enrichment program) 
2. การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ และการให้ 
    คําปรึกษานักศึกษาผู้รับทุน 
3. การพัฒนาทักษะการศึกษาวิจัยชุมชน และทักษะการ 
    พัฒนาชุมชนให้แก่นักศึกษาผู้รับทุน 
4. พัฒนาทักษะวิชาชีพครูผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    ร่วมกับการพัฒนาแหล่งฝึก ประสบการณ์และโรงเรียน 
    ในชุมชน 
5. การยกระดับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
    โดยรวมของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการ 
    ครูรัก(ษ์)ถิ่น 

2.6.2 ร้อยละของนักศึกษาที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในสภาพจริง 

85 1. โครงการการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างการแก้ไขปัญหาแบบ 
    ร่วมมือของนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถ่ิน 
2. โครงการการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือเสริมสร้าง 
    ทักษะทางการเงินของนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดําเนินชีวิต 
    ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ 
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กลยุทธ์ที่ 2.7 :  พัฒนาโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน  

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

โครงการ/กิจกรรมการดําเนนิงาน     

2.7.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเสริม
พัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาล
ทานตะวัน 

7 1. โครงการบัณฑิตน้อย 
2. โครงการเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จ 
    พระเจ้าอยู่หัว 
3. โครงการวันแม่แห่งชาติ 
4. โครงการทัศนศึกษา 
5. โครงการหนูน้อยพอเพียง 
6. โครงการสํานึกในพระบารมี ราชสดุดีรัชกาลที่ 9 
7. โครงการทานตะวันสัมพันธ์  

2.7.2 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

90 1. โครงการบัณฑิตน้อย 
2. โครงการเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จ 
    พระเจ้าอยู่หัว 
3. โครงการวันแม่แห่งชาติ 
4. โครงการทัศนศึกษา 
5. โครงการหนูน้อยพอเพียง 
6. โครงการสํานึกในพระบารมี ราชสดุดีรัชกาลที่ 9 
7. โครงการทานตะวันสัมพันธ์  

2.7.3 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับ
อาหารกลางวันและนม 

100 1. โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตอนุบาล 
    ทานตะวัน  
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
    โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา 
 

เป้าหมาย (ผลผลิต/ผลลัพธ์)    
 1. สร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 2. สร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน  

กลยุทธ์/โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
 
กลยุทธ์ที่ 3.1 :  ส่งเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

โครงการ/กิจกรรมการดําเนนิงาน     

3.1.1 มีระบบบริหารจัดการงานวิจัย 1 กิจกรรม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างระบบบริหาร
จัดการงานวิจัย 

3.1.2 จํานวนทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่ง
ทุนภายใน 

2 1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบันต้นแบบสําหรับการผลิต   
    และพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน ปี 2564  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
2. โครงการวิจัยการพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียน 
    รู้แบบ Active Learning(วิจัยเชิงปฏิบัติการ) 

3.1.3 จํานวนงบประมาณวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ตามท่ี 
มหาวิทยา 
ลัยกําหนด 

1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบันต้นแบบสําหรับการผลิต 
    และพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน ปี 2564  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง งบประมาณท่ีได้รับ   
    จํานวน 1,000,000 บาท แหล่งงบประมาณ กองทุนเพ่ือ  
    ความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) 
2. โครงการวิจัยการพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
    แบบ Active Learning(วิจัยเชิงปฏิบัติการ) 
    งบประมาณท่ีได้รับ จํานวน 7,999,730  บาท แหล่ง    
    งบประมาณ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
    (กสศ.) 

3.1.4 จํานวนงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ ทั้งในระดับชาติ ในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่ม 2 ขึ้นไปหรือนานาชาติ   

5 1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบันต้นแบบสําหรับการผลิต 
    และพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน ปี 2564  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง งบประมาณท่ีได้รับ   
    จํานวน 1,000,000 บาท แหล่งงบประมาณ กองทุนเพ่ือ  
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กลยุทธ์ที่ 3.1 :  ส่งเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

โครงการ/กิจกรรมการดําเนนิงาน     

    ความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) 
2. โครงการวิจัยการพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
    แบบ Active Learning(วิจัยเชิงปฏิบัติการ) 
    งบประมาณท่ีได้รับ จํานวน 7,999,730  บาท แหล่ง    
    งบประมาณ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
    (กสศ.) 
3. โครงการพัฒนานักศึกษาตามรูปแบบ MCRU Model  

3.1.5 จํานวนภาคีเครือข่ายในการร่วม
ประชุมวิจัยระดับชาติ 

3 1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบันต้นแบบสําหรับการผลิต 
    และพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน ปี 2564  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง งบประมาณท่ีได้รับ   
    จํานวน 1,000,000 บาท แหล่งงบประมาณ กองทุนเพ่ือ  
    ความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) 
2. โครงการวิจัยการพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
    แบบ Active Learning(วิจัยเชิงปฏิบัติการ) 
    งบประมาณท่ีได้รับ จํานวน 7,999,730  บาท แหล่ง    
    งบประมาณ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
    (กสศ.) 
3. โครงการพัฒนานักศึกษาตามรูปแบบ MCRU Model  

3.1.6 จํานวนการจดทะเบียน/การใช้
ประโยชน์เชิงประจักษจ์ากทรัพย์สิน
ทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร 
สิทธิบัตร 

3 1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบันต้นแบบสําหรับการผลิต 
    และพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน ปี 2564  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง งบประมาณท่ีได้รับ   
    จํานวน 1,000,000 บาท แหล่งงบประมาณ กองทุนเพ่ือ  
    ความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) 
2. โครงการวิจัยการพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
    แบบ Active Learning(วิจัยเชิงปฏิบัติการ) 
    งบประมาณท่ีได้รับ จํานวน 7,999,730  บาท แหล่ง    
    งบประมาณ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
    (กสศ.) 
3. โครงการพัฒนานักศึกษาตามรูปแบบ MCRU Model  

 



  25 แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2565 

 

กลยุทธ์ที่ 3.2 :  ส่งเสริมสนับสนุนการทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

โครงการ/กิจกรรมการดําเนนิงาน     

3.2.1 จํานวนงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อตอบสนองและแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น  

3 1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบันต้นแบบสําหรับการผลิต 
    และพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน ปี 2564  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง งบประมาณท่ีได้รับ   
    จํานวน 1,000,000 บาท แหล่งงบประมาณ กองทุนเพ่ือ  
    ความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) 
2. โครงการวิจัยการพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
    แบบ Active Learning(วิจัยเชิงปฏิบัติการ) 
    งบประมาณท่ีได้รับ จํานวน 7,999,730  บาท แหล่ง    
    งบประมาณ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
    (กสศ.) 
3. โครงการพัฒนานักศึกษาตามรูปแบบ MCRU Model  

3.2.2 จํานวนงานวิจัยเพื่อตอบสนอง
และนําไปใช้ประโยชน์ 

3 1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบันต้นแบบสําหรับการผลิต 
    และพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน ปี 2564  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง งบประมาณท่ีได้รับ   
    จํานวน 1,000,000 บาท แหล่งงบประมาณ กองทุนเพ่ือ  
    ความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) 
2. โครงการวิจัยการพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
    แบบ Active Learning(วิจัยเชิงปฏิบัติการ) 
    งบประมาณท่ีได้รับ จํานวน 7,999,730  บาท แหล่ง    
    งบประมาณ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
    (กสศ.) 
3. โครงการพัฒนานักศึกษาตามรูปแบบ MCRU Model  

 

 

 

 

 



  26 แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2565 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย  
และสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการตามพระราชดําร ิ

 
เป้าหมาย (ผลผลิต/ผลลัพธ์)    
 1.  อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 2.  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน  

กลยุทธ์/โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
 

กลยุทธ์ที่ 4.1 : สนับสนุน ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานความเป็นไทย 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

โครงการ/กิจกรรมการดําเนนิงาน     

4.1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ 
พัฒนา และทํานุบํารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

3 1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
   1.1 ศึกษาดูงานนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
   1.2 ศึกษาดูงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาฯ 
   2.1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาสู่การเป็นครู  
        ต้นแบบ 
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
   3.1 ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมของชาติและต่างชาติ 
4. สาขาวิชาการประถมศึกษา 
5. พัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย 

80 1. สาขาวิชาพลศึกษา 
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคณิตศาสตร์ 
5. สาขาวิชาการประถมศึกษา 

4.1.3 จํานวนหลักสูตรของคณะ        
ครุศาสตร์ที่บูรณาการการเรียนการ
สอนกับศิลปวัฒนธรรม   

4 1. สาขาวิชาพลศึกษา 
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคณิตศาสตร์ 



  27 แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2565 

 

กลยุทธ์ที่ 4.1 : สนับสนุน ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานความเป็นไทย 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

โครงการ/กิจกรรมการดําเนนิงาน     

5. สาขาวิชาการประถมศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 4.2 : การสนับสนุน ส่งเสริม และสืบสานโครงการตามพระราชดําริ 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

โครงการ/กิจกรรมการดําเนนิงาน     

4.2.1 จํานวนโครงการพัฒนา
ศักยภาพครูในโรงเรียน อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

1 1. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาในโครงการ 
    พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ    
    พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จ.ราชบุรี) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  :  การบริหารจัดการองค์กรด้วยคุณภาพ  
 
เป้าหมาย (ผลผลิต/ผลลัพธ์)    
 1. คณะครุศาสตร์มีธรรมาภิบาลในการบริหาร 
 2. บริหารและพัฒนาบุคลากร 
 3. ความร่วมมือเครือข่ายและความเป็นเลิศขององค์กร  

  4.  คณะครุศาสตร์มี เทคโนโลยีดิจิทัลและฐานข้อมูลเ พ่ือการศึกษาและบริการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ   
 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน  

กลยุทธ์/โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
 

กลยุทธ์ที่ 5.1 :  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใส  

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

โครงการ/แนวทางการดําเนนิงาน     

5.1.1 ผลการประเมินประกัน
คุณภาพ การศึกษาในเรื่องการ
บริหารจัดการ 

ดีมาก  

5.1.2 ผลการประเมินด้านการ
บริหารงานของผู้บริหาร 

ดีมาก  

5.1.3 จํานวนระบบบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1  

5.1.4 ระดับผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

ดี  

 
กลยุทธ์ที่ 5.2 :  พัฒนาระบบบริหารการเงินและการพัสดุให้มีประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

โครงการ/แนวทางการดําเนนิงาน     

5.2.1 มีแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ คณะครุศาสตร์ 

1 
เล่ม 

1. คู่มือปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของคณะครุศาสตร์ 



  29 แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2565 

 

กลยุทธ์ที่ 5.2 :  พัฒนาระบบบริหารการเงินและการพัสดุให้มีประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

โครงการ/แนวทางการดําเนนิงาน     

ปรับปรุง 
 

กลยุทธ์ที่ 5.3 :  พัฒนาคณะครุศาสตร์ตามนโยบายสํานักงานสีเขียว  

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

โครงการ/แนวทางการดําเนนิงาน     

5.3.1 จํานวนโครงการตามนโยบาย
สํานักงานสีเขียว 

1 1. โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 
    1.1 กิจกรรมสํานักงานสีเขียว  

 
กลยุทธ์ที่ 5.4 :  บริหารอัตรากําลังบุคลากรในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

โครงการ/แนวทางการดําเนนิงาน     

5.4.1 ร้อยละบุคลากรที่เข้ารับการ
พัฒนาตนเองตามสายวิชาชีพ 

80 1. โครงการบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 
    ราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง : พัฒนาบุคลากร 
    คณะครุศาสตร์ 

5.4.2 ร้อยละความสําเร็จในการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล 

80 1. บุคลากรคณะครุศาสตร์ได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  
    คิดเป็นร้อยละ 100 (แผนพัฒนาบุคลากร 
    คณะครุศาสตร์) 

5.4.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับผล
การประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

100 1. ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

 
กลยุทธ์ที่ 5.5 :  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

โครงการ/แนวทางการดําเนนิงาน     

5.5.1 มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาการบริการวิชาการที่บูรณา

1 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานประเมินตนเอง 
    ประจําปีการศึกษา 2564 



  30 แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2565 

 

กลยุทธ์ที่ 5.5 :  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

โครงการ/แนวทางการดําเนนิงาน     

การด้านการ จัดการเรียนรู้  การวิจัย 
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5.5.2 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในทุกระดับผ่านเกณฑ์
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับ 
ดีมาก 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานประเมินตนเอง 
    ประจําปีการศึกษา 2564 

5.5.3 ระดับผลการประเมินตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

4.55 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานประเมินตนเอง 
    ประจําปีการศึกษา 2564 

 
กลยุทธ์ที่ 5.6 :  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

โครงการ/แนวทางการดําเนนิงาน     

5.6.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน
แบบ active learning 

95 1. กิจกรรมการจัดทํา PLC เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
    แบบ Active Learning  
 

5.6.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ทําวิจัยใน
ชั้นเรียน จากจํานวนอาจารย์ที่ทําวิจัย
ทั้งหมด 

25 1. สนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัยในชั้นเรียน 
2. โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัย 

5.6.3 จํานวนหลักสูตรระยะสั้นที่มี
คุณภาพตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ 

4 1. โครงการสร้างหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความ 
    ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (credit bank) 

5.6.4 จํานวนอาจารย์ที่สอนแบบ 
Meta Active Learning ดีเด่น 

3 1. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
    แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC 

 
กลยุทธ์ที่ 5.7 :  พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

โครงการ/แนวทางการดําเนนิงาน     

5.7.1 มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
และฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา  

1  เว็บไซต์คณะครุศาสตร์  



  31 แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2565 

 

กลยุทธ์ที่ 5.7 :  พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

โครงการ/แนวทางการดําเนนิงาน     

5.7.2 จํานวนเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายในหรือต่างประเทศ 

1 เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ 

 


