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ส่วนที่ 1 
หลักการและกรอบในการวางแผนกลยุทธ์ 

1. หลักการของแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 
การวางแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 นี้  ก าหนดขึ้นภายใต้บริบทและสถานการณ์

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาคน และการ
พัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการการจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาคณะครุศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
วันที่ 15-17 สิงหาคม 2560 ณ บ้านปลาทับทิมแม่กลอง รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม โดยมีเป้าหมายให้อาจารย์ทุก
สาขาวิชาและกลุ่มวิชาในคณะครุศาสตร์ทุกท่านร่วมกันจัดท าแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ 4 ปี (2561-2564) 
รวมถึงแผนย่อยต่างๆ หลักการในการด าเนินงานในครั้งนี้ได้ศึกษาจาก แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-
25641) 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) แผนยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมรา
โชบายระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2560-2579) และ 6) แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2556-2560 มาประกอบการ
วิเคราะห์เพื่อก าหนดเป้าหมายการพัฒนาคณะ เป็นแนวทางขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างรูปธรรม โดยเฉพาะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา 
ผู้รับบริการ รวมถึงชุมชนท้องถิ่น  โดยปรากฏสาระส าคัญและประเด็นความเชื่อมโยง ดังนี้  
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แผนภาพ : กรอบหลักการของกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2561-256 

 
 
 
 
 
 
 
. 

ผลผลติ/ผลลัพธ์ 
ตามยุทธศาสตร ์

ของกลยุทธ์พัฒนาคณะ 

กรอบหลัก ส าหรับการวิเคราะห์ 
1) แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลยั พ.ศ. 2561-2564 5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)   
2) ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)    6) แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2556-2560 
3) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560- 2579        
4) แผนยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

กรอบรอง  ส าหรับการวิเคราะห์ 
1 ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของคณะครุศาสตร ์
2. ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดจากการประกันคุณภาพการศกึษา  
3. สภาพแวดล้อมในมิติตา่งๆ ที่มผีลกระทบต่อการจัดการศึกษาและการ
บริหารจดัการ 

ยุทธศาสตร์ 
ของกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสคร์ 

 
1  : การผลิตและพัฒนาคร ู
2  : พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
3  : การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
4  : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสบืสาน
โครงการตามพระราชด าร ิ
5 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อ
การศึกษา 
6 : การบริหารจดัการองค์กรด้วยคุณภาพ 

ผลกระทบต่อ นักเรยีน 
นักศึกษา ผู้รับบริการ
และชุมชนในท้องถิ่น 

การด าเนินงานของคณะ  
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ส่วนที่ 2 
บริบทคณะครุศาสตร ์

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ตั้งอยู่เลขที่ 46 หมู่ที่ 3 ต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง  
จังหวัดราชบุรี  ในบริเวณเดียวกับที่ตั้งมหาวิทยาลัย มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและถือว่าเป็นคณะต้นก าเนิดของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  กล่าวคือ ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่  1 มีนาคม  พ.ศ. 2497  ตามแนวคิดการตั้ง
สถานศึกษารูปแบบวิทยาลัยหมู่บ้าน  (village Institute) ในท้องถิ่นทุรกันดารของประเทศตุรกีใช้ชื่อในระยะนั้นว่า 
วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง  (Chombung Village Institute) และมีจุดมุ่งหมายส าคัญ 4 ประการ คือ(1) แก้ปัญหาขาด
แคลนครูในชนบทโดยคัดเลือกนักเรียนจากท้องถิ่นทุรกันดารมาเรียนและกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเมื่อจบ
การศึกษา  (2)  ปลูกฝังให้นักศึกษารักอาชีพครูด้วยกระบวนการศึกษาเล่าเรียนและฝึกงานหลายรูปแบบจนสามารถ
น าความรู้ความช านาญไปปฏิบัติได้ (3) ให้รู้จักปฏิบัติตนในสังคมประชาธิปไตยโดยให้อยู่ร่วมกันเคารพนับถือกัน
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และใช้สติและปัญญาในการแก้ปัญหา  และ  (4)  ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในท้องถิ่นใกล้เคียง 

ในระยะเวลาอันยาวนาน  สถานศึกษาแห่งนี้ ได้เติบโตขึ้นและผ่านการปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรมาหลายครั้ง 
เริ่มตั้งแต่ เป็นวิทยาลัยครู ในปี พ.ศ.2513  เป็นสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ.2537 จนกระทั่ง ปี พ.ศ.2547 ได้ปรับ
เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และด ารงอยู่จวบจนถึงปัจจุบัน 

ปัจจุบันคณะครุศาสตร์ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) 
 1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 3. สาขาวิชาพลศึกษา  
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา  
 ระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
 1. สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
 2. สาขาวิชาการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและการประเมินผลทางการศึกษา 
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ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดี 

อาจารย์ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ 

รองคณบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักตวรรณ ศิริถาพร 

ฝ่ายงานบริหารและงานวิชาการ 

 

รองคณบดี 

อาจารย์ดร.วนิดา สาระติ 

ฝ่ายการวางแผนและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

รองคณบดี 

อาจารย์นิตยา เรืองมาก 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 

ผู้ช่วยคณบดี 

อาจารย์การญ์พิชชา กชกานน 

ฝ่ายวิจัยและการพัฒนาการศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดี 

อาจารย์ประภาส วิวรรธมงคล 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ประชาสัมพันธ์ 

 

หัวหน้าส านักงาน 

นางสาววัลภา วภิาตะพันธุ์ 
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คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ 
1. อาจารย์ดร.เกรียงวุธ    นีละคุปต์ คณบดี   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักตวรรณ ศิริถาพร  รองคณบดี  รองประธาน 
3. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  งามสุขสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
4. นายชาญชัย   ใช่รุ่งเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
5. นางปิยะวรรณ   นันทชัยพร 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.ชวน  ภารังกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า กรรมการ 
10. นางสาววลัภา  วิภาตะพันธุ์ หัวหน้าส านักงานคณบดี เลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ 
 1. อาจารย์ดร.เกรียงวุธ    นีละคุปต์ คณบดี     ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รักตวรรณ ศิริถาพร  รองคณบดี   กรรมการ 
 3. อาจารย์นิตยา   เรืองมาก รองคณบดี   กรรมการ 
 4. อาจารย์ ดร.วนิดา  สาระติ  รองคณบดี   กรรมการ 
 5. อาจารย์การญ์พิชชา  กชกานน ผู้ช่วยคณบดี   กรรมการ 
 6. อาจารย์ประภาช  วิวรรธมงคล ผู้ช่วยคณบดี   กรรมการ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์อุทัยวรรณ ดอกพรม ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กรรมการ 
 8. อาจารย์อินธิรา  เกื้อเสนาะ ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  กรรมการ 
 9. อาจารย์วัฒนพงศ์  อ่อนนุ่ม  ประธานสาขาวิชาพลศึกษา  กรรมการ 
 10. อาจารย์สุจิตตรา  จันทร์ลอย ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีฯ  กรรมการ 
 11. อาจารย์ภุมรินทร์  ชวนชม  ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา กรรมการ 
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.วรลักษณ์ กรรณวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มวิชาจิตวิทยาฯ    กรรมการ 
 13. อาจารย์ ดร.พรศักดิ์  สุจริตรักษ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาบริหารการศึกษา  กรรมการ 
 14. อาจารย์สมภัสสร  บัวรอด  หัวหน้ากลุ่มวิชาวัดผลฯ    กรรมการ 
 15. อาจารย์ก าธร  ไพจิตต์  หัวหน้ากลุ่มวิชาหลักสูตรฯ  กรรมการ 
 16. อาจารย์ ดร.สงวนศรี  โทรอค  ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษฯ   กรรมการ 
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวรส ชูศรี  ผู้ประสานงานโรงเรียนสาธิตฯ  กรรมการ 
 18. นางสาววัลภา  วิภาตะพันธุ์ หัวหน้าส านักงานคณบดี   กรรมการและเลขานุการ 
 19. นางสาวปุญญาพัฒน์  จันทร์เพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 20. นางสาวสิริกร  อินทะคง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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กรรมการบริหารหลักสูตร/กลุ่มวิชา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทัยวรรณ  ดอกพรม  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รักตวรรณ    ศิริถาพร   กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์เสาวรส  ชูศรี   กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณี  เอ่ียมพงษ์ไพฑูรย์  กรรมการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจิตรา    เงินบาท   กรรมการและเลขานุการ 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา 
 1. อาจารย์สุจิตตรา   จันทร์ลอย  ประธานกรรมการ 
 2. อาจารย์ดร.เกรียงวุธ     นีละคุปต์  กรรมการ 
 3. อาจารย์การญ์พิชชา   กชกานน  กรรมการ 
 4. อาจารย์ประภาช   วิวรรธมงคล  กรรมการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจารณ์   สงกรานต์  กรรมการ 
 6. อาจารย์สุธิดา     ปรีชานนท์  กรรมการและเลขานุการ  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา (ปิดสาขา) 
 1. อาจารย์ภุมรินทร์   ชวนชม   ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์  ปริปุรณะ  กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สกล  เที่ยงแท้   กรรมการ 
 4. อาจารย์เบญจา   แก้วกระจ่าง  กรรมการ 
 5. อาจารย์ดร.จรินทร์    งามแม้น   กรรมการและเลขานุการ 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 1. อาจารย์อินธิรา   เกื้อเสนาะ  ประธานกรรมการ 
 2. อาจารย์ชญานี    ชุนฟ้ง   กรรมการ 
 3. อาจารย์จิรวัฒน์   หวังประกอบกุล  กรรมการ 
 4. Mr. David Paul    Utke   กรรมการ 
 5. Mr.Raymun    Palayon  กรรมการ 
 6. อาจารย์กิตติภา   หิมพานต์  กรรมการและเลขานุการ 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา  
 1. อาจารย์วัฒนพงศ์   อ่อนนุ่ม   ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.สรุีย์  พันธ์รักษ์  กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แชล่ม  บุญลุ่ม   กรรมการ 
 4. อาจารย์สุวรรนีย์   ธุระแพง   กรรมการ 
 5. อาจารย์พงษ์พันธ์   พันธ์พงษ์  กรรมการ 
 6. อาจารย์นิตยา    เรืองมาก  กรรมการ   
 7. อาจารย์สารัช    ดีงาม   กรรมการและเลขานุการ 
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 หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 1. อาจารย์ดร.พรศักดิ์     สุจริตรักษ์    ประธานกรรมการ 
 2. อาจารย์ดร.ชวน    ภารังกูล   กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัชราวลัย       สังข์ศร ี   กรรมการ 
 4. อาจารย์ดร.นิมิตร     มั่งมีทรัพย์  กรรมการ 
 5. อาจารย์ดร.อนงค์   สระบัว   กรรมการและเลขานุการ 
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและการประเมินผลทางการศึกษา 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช   ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิวรรธ ์  จันทร์เทพย์  กรรมการ 
 3. อาจารย์ดร.เกศินี    โสขุมา   กรรมการและเลขานุการ 
  
 กลุ่มวิชาจิตวิทยา 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรลักษ์  กลัดแก้ว  หัวหน้ากลุ่มวิชา 
 2. อาจารย์ดร.วิวัฒน ์   วรวงศ ์   กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรางค์    มันยานนท์  กรรมการ 
 กลุ่มวิชาวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 
 1. อาจารย์สมภัสสร   บัวรอด   หัวหน้ากลุ่มวิชา 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช   กรรมการ 
 3. อาจารย์ดร.เกศินี   โสขุมา   กรรมการ 
 4. อาจารย์ทรงเกียรติ     อิงคามระธร    กรรมการ 
 5. อาจารย์กันยาพร    สกุลกิจบรรจง  กรรมการ 
 6. อาจารย์เทวเดช   ห้วยหงส์ทอง  กรรมการ 
 กลุ่มวิชาบริหารการศึกษา 
 1. อาจารย์ดร.พรศักดิ์     สุจริตรักษ์    หัวหน้ากลุ่มวิชา 
 2. อาจารย์ดร.นิมิตร     มั่งมีทรัพย์  กรรมการ 
 3. อาจารย์.ดร.อนงค์      สระบัว        กรรมการ 
 4. อาจารย์ดร.สมบูรณ์   ด าริห์    กรรมการ 
 5. รศ.ดร.ปิยนาถ     บุญมีพิพิธ  กรรมการ 
 6. อาจารย์ดร.ชวน    ภารังกูล   กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัชราวลัย  สังข์ศรี    กรรมการ 
 กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 
 1. อาจารย์ดร.ก าธร    ไพจิตต์   หัวหน้ากลุ่มวิชา 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฐพงษ์ชัย ไทรพงษ์พันธุ์  กรรมการ 
บุคลากรประจ าโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวรส  ชูศรี   ผู้ประสานงานโรงเรียนสาธิตฯ 
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2. นางสาวศรีวิมล    พุดหอม   ครูผู้สอนชั้นอนุบาล 3 
 3. นายธนกฤต    สาขะจันทร์  ครูผู้สอนชั้นอนุบาล 2 
 4. นางสาวธนพร    อุทัต    ครูผู้สอนชั้นอนุบาล 1 
 5. นายอธิพงศ์    สร้อยสวัสดิ์  ครูผู้สอนชั้นบริบาล 
ฝ่ายสนับสนุนคณะครุศาสตร์ 

1. นางสาววัลภา     วิภาตะพันธุ์    หัวหน้าส านักงาน 
2. นางสาวปุญญาพัฒน์    จันทร์เพชร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3. นางบุญมา     หลิมล ายอง  นักวิชาการศึกษา 
4. นางสิริกร      อินทะคง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
5. นางคณิตา     กังไช้ง่วน   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
6. นางกมลลักษณ์    ประมาณ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
7. นางสาวทัศนีย์    จันทร   นักวิชาการศึกษา 
8. นางสาวอนงค์    มูลสวัสดิ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
9. นางร าไพ     ชมหมู่   นักวิชาการศึกษา 

 

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. คณะครุศาสตร์มีห้องเรียนมาตรฐานเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ 
4. คณะครุศาสตร์ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีคุณภาพและ
เป็นที่ต้องการและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพให้แก่
โรงเรียนในท้องถิ่น  
5. คณะครุศาสตร์มีความเข้มแข็งในการพัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิตวิชาชีพครู 

1. อาจารย์ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
โท ซึ่งอาจารย์บางท่านอยู่ในช่วงก าลังศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกจึงยังไม่สามารถท าคุณวุฒิทางการศึกษา
มาใช้เพ่ือการจัดการคุณภาพหลักสูตรในช่วงเวลา
เร่งด่วนในปัจจุบันได้ 
2. สัดส่วนของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการมี
จ านวนน้อย  
3.อาจารย์ส่วนใหญ่มีคุณสมบัติที่สามารถก้ าวสู่
ต าแหน่งทางวิชาการครบตามเกณฑ์ แต่ยังไม่ได้
ด าเนินการหรืออยู่ในช่วงด าเนินการ ซึ่งอาจไม่ทันต่อ
ในช่วงเวลาเร่งด่วนในปัจจุบันได้ 
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จุดแข็ง  จุดอ่อน 
6. หลักสูตรมีผลการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
7. คณะครุศาสตร์ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในองค์กร
วิชาชีพทางด้านพลศึกษาในการส่งเสริมพัฒนาบัณฑิตจน
ได้รับการยอมรับ     ในกลุ่มราชภัฏระดับแนวหน้าใน
ภูมิภาคตะวันตก 
8. คณะมีโรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งฝึกทดลองประสบการณ์
วิชาชีพครูให้แก่นักศึกษา 

4. สัดส่วนของนักศึกษาที่มีผลการสอบประมวลความรู้
ด้านภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ในครั้งแรกไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
5.จ านวนห้องเรียนไม่ เ พียงพอ ท าให้ต้องไปใช้
ห้องเรียนของคณะอ่ืน  
6. โสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียนมีความเสื่อมสภาพ
ลง ซึ่งส่งผลต่อการอ านวยความสะดวก/ความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอน  
7. คณะได้รับงบประมาณด้านการจัดการบริหารจัด
การศึกษาไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนา
คณะครุศาสตร์ 
8. สัดส่วนระหว่างอัตราก าลังของอาจารย์ผู้สอนกับ
จ านวนนักศึกษาไม่สมดุลตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส อุปสรรค 
1. นโยบายของ รมต.กระทรวงศึกษาธิการที่เน้นเรื่องการ
พัฒนาคนซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการเร่งพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ ของ
สังคมไทย 
2. นโยบายสร้างโอกาสทางการศึกษากระจายโอกาสทาง
การศึกษาในสังคมไทยของรัฐบาลที่เปิดโอกาสให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต จึงท าให้เกิดหลักสูตรในทุกช่วงวัย 
3. ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูเพ่ือยกฐานะครูให้เป็น
วิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริงโดยยกระดับให้ทัดเทียมกับ
นานาชาติสอดรับกับนโยบายของประเทศที่เน้นระบบการ
ผลิตและพัฒนาครู 
4. มีนโยบายพัฒนาครูประจ าการของส านักงานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ท าให้คณะมีแนวทางในการสร้างหลักสูตร
ระยะสั้น/อบรมเพ่ือรองรับการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
5. มหาวิทยาลัยมีนโยบายการสนับสนุนสิ่งการเรียนรู้  โดย
พัฒนาระบบดิจิตอล เพ่ือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม และ

1. นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีจ านวนลดลง ท าให้เกิดสภาวะการแข่งขันทาง
การศึกษา ค่านิยมและการเปิดหลักสูตรที่หลากหลาย
ของสถาบันการศึกษาต่างๆ  
2. สถานที่ตั้งอยู่ไกลจากส่วนกลางของจังหวัดราชบุรี
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจเลือกเรียนคณะครุ
ศาสตร์ ของสถาบันการศึกษาในจังหวัดพ้ืนที่ใกล้เคียง/
กรุงเทพมหานคร หรือในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง
มากกว่า 
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โอกาส อุปสรรค 
ท าข้อตกลงกับกระทรวงดิจิตอล เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 
6. แผนการศึกษาชาติ 2560 – 2579  ที่มีวิสัยทัศน์ คน
ไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ  ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของ
โลกศตวรรษที่ 21 จึงท าให้คณะสามารถปรับปรุง/พัฒนา/
สร้างหลักสูตรที่ตอบสนองกับความต้องการและส่งเสริม
ทักษะการคิดเพ่ือการเรียนรู้ที่ทันสมัยให้แก่นักศึกษาได้ 
7. คณะครุศาสตร์มีการสร้างเครือข่ายกับท้องถิ่น  และ
โรงเรียนทั่วไปเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
8. คณะครุศาสตร์มีแหล่งเรียนรู้ ในชุมชน/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่จะน ามาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 
9. คณะครุศาสตร์ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  เช่น สื่อการเรียน  สถานที่   และวัสดุ
อุปกรณ์ ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาจากองค์กรภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
10. มหาวิทยาลัยมีนโยบาย MCRU PLC ที่ยึดถือเป็น
ต้นแบบแนวทางปฏิบัติที่ดีถ่ายถอดสู่ระดับคณะครุศาสตร์
เพ่ือน าองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วย 
MCRU PLC มาใช้เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และคุณภาพบัณฑิต 

 
ด้านการวิจัย   

 

ปัจจัยภายใน (ด้านการวิจัย) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.ได้รับทุนสนับสนุนด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
อย่างต่อเนื่อง 
2.อาจารย์คณะครุศาสตร์มีทักษะ มีศักยภาพและ
ประสบการณ์ในด้านการท าวิจัย  
3.คณะครุศาสตร์มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียนและชุมชนใน
ท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  

1. การเข้าถึงทุนวิจัยส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่ มีน้อย 

2. ไม่มีแผนการปรับปรุงฟื้นฟูหรือต่อยอดงานวิจัย  

3. ไม่มีระบบฐานข้อมูลงานวิจัยระดับคณะ 

4. ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยเพื่อการ

น าไปใช้ในอนาคต  
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
4.คณาจารย์ของคณะครุศาสตร์มีผลงานวิจัยที่ได้รับการ
จดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ
ศาสตร์ทางเทคโนโลยีการศึกษา 

 

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 

 
ปัจจัยภายนอก  (ด้านการวิจัย) 

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

1.กลุ่ม cluster ที่ให้เสนองานวิจัยไม่สามารถน าบูรณา
การกับศาสตร์งานวิจัยได้ 
2.แนวโน้มการเก็บข้อมูลในมนุษย์ อาจมีผลกระทบกับ
จริยธรรมของแต่ละสถานที่ที่ไปเก็บข้อมูล 
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โอกาส อุปสรรค 
3.ความซับซ้อนด้านจริยธรรมในการเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการของการเก็บข้อมูล  
4.คณาจารย์ไม่มีเวลาในการท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
เนื่องการภาระงานสอน และภาระงานด้าน อ่ืน
ค่อนข้างมาก 

 
ด้านการบริการวิชาการ 

 
ปัจจัยภายใน (ด้านการบริการวิชาการ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ได้รับงบประมาณการบริการวิชาการจาก

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
3. มีโครงสร้างด้านการบริการวิชาการท่ีชัดเจน 
4. สร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย 
5. งานบริการวิชาการมีการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 
6. นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการมีส่วนร่วมใน

การจัดโครงการบริการวิชาการ 

1.การประชาสัมพันธ์มีน้อย 
2.ขั้นตอนในการท าหลักฐานในการเบิกจ่ายมีความ

ยุ่งยาก ซับซ้อน 
3.ในบางครั้งการจัดอบรมไม่ตรงกับความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมาย 
4. อาจารย์มีภาระงานหลายด้านมาก 
5. อุปกรณ์โสตที่ต้องใช้ในการจัดการอบรมมีไม่

เพียงพอและไม่พร้อมใช้งาน 

 
ปัจจัยภายนอก (ด้านการบริการวิชาการ) 

โอกาส อุปสรรค 
1. มีกลุ่มเป้าหมายที่แน่นอนคือครู 
2. เครือข่ายส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่า 
3. คุรุสภาก าหนดชั่วโมงให้ครูทุกคนต้องเข้ารับการอบรม
ทุกปี 
4. คุรุพัฒนาให้งบประมาณในการอบรมแก่ครูจ านวน 
10,000 ต่อคน ต่อปี 

1.มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ห่างไกล อาจจะท าให้ไม่สะดวก
ในการเดินทาง 
2. บางครั้งผู้เข้าอบรมลงชื่อเข้าอบรมแต่เมื่อถึงเวลา
อบรมไม่เข้าร่วม ท าให้เสียค่าด าเนินการ 
3.ผู้รับบริการบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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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 
4.รับรู้วัฒนธรรมของไประเทศเพ่ือนบ้านอย่างรวดเร็ว 
5.มีกฎระเบียบชัดเจน มาตรการ 
6.วัฒนธรรมของสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการส่งเสริมท านุ
บ ารุง 

1.ขาดการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
2.ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน 
3.การเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม (ไม่สามารถ
ควบคุมการใช้สื่อได้) 
4.การรับทราบข้อมูลไม่ทั่วถึง 
5.การเข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นเรื่องล้าสมัย 

 
ด้านการบริหารจัดการคณะ 

 

ปัจจัยภายใน (ด้านการบริหารจัดการคณะ) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1 มีโครงสร้างมีการบริหารที่ชัดเจน  ทั้งระดับคณะ  ระดับ
สาขา  และสายสนับสนุน 
2 มีคณะกรรมการประจ าคณะที่ มี ความสามารถที่
หลากหลาย 
3  บุคลาการสายวิชาการมีทักษะและความเชี่ยวชาญตรง
ตามสายงาน 

1 ระบบสื่อสารให้ข้อมูลข่าวสารในคณะยังไม่ทั่วถึง 
2  ขาดการ พัฒนาตนเอง ให้ สอดคล้ องกั บ การ
บริหารงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
3 บุคลการบางส่วนให้ความส าคัญในการบริหาร
จัดการคณะน้อย 
4 การบริหารจัดการงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
4 การบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล 
5 มีความเชี่ยมโยงผสมผสานแนวคิดแนวปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสม 
6 บุคลากรสายสนับสนุนสามารถปฏิบัติในต าแหน่งที่ได้รับมี
ประสิทธิภาพ 

5 คุณสมบัติบุคลากรสายสนับสนุนบางส่วนไม่ตรงตาม
มาตรฐานที่ก าหนดต าแหน่ง 

 

ปัจจัยภายนอก (ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย) 
โอกาส อุปสรรค 

1. พระบรมราโชบายของ ร 10 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเป็นสถาบันหลักในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการ
ผลิตคร ู
3 . การเปลี่ ยนแปลงระบบเศรษฐกิจไทยแลนด์  4 .0 
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารค่อนข้างก้าวหน้า 
4. สังคมให้การยอมรับในวิชาชีพครูมากยิ่งขึ้น 
5. สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การศึกษาเล่าเรียนไม่มีสิ่งยั่วยุ 
6. ค่าครองชีพในการด ารงชีวิตของนักศึกษาค่อนข้างต่ า 

1. นโยบายด้านการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย 
2. มีลิงรบกวนท าลายข้าวของเสียหาย 
3. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีไม่เสถียร 
4. นักศึกษามีฐานะยากจน 
5. เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร
จัดการในคณะและการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร ์

พ.ศ. 2561-2564 
 

แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ.2561-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดท าขึ้นนี้  
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)   แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  แผน
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ 
พ.ศ. 2556-2560  โดยสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ.2561-2564 นี้ ประกอบด้วย ปรัชญา 
ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  

ปรัชญา (Philosophy) 
 สร้างครูมืออาชีพ เพ่ือการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
 

ปณิธาน (Determination) 
คณะครุศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตสู่ครูมืออาชีพ ที่มีคุณลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน มีจิตวิญญาณในวิชาชีพครู    มี

ความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัยและการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
  

อัตลักษณ์ :  ใฝ่ด ี  ใฝ่รู้   สู้งาน  
โดยค าส าคัญมีความหมายดังนี้ 
ใฝ่ดี หมายถึง มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
ใฝ่รู้ หมายถึง ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ตลอดเวลา ให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในศาสตร์วิชา และมีไหวพริบ

ปฏิภาณทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
สู้งาน หมายถึง มีความขยัน อดทน และมีทักษะการท างานเป็นทีม 

 

เอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ :  
สร้างครูมืออาชีพที่เชี่ยวชาญศาสตร์การสอน 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) : คณะครุศาสตร ์
 คณะครุศาสตร์เป็นองค์กรชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ทางด้านการผลิตครูมืออาชีพ และพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
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พันธกิจ (Mission) : คณะครุศาสตร์ 

1. ผลิตบัณฑิตครูมืออาชีพ 
2. การพัฒนางานวิจัยสู่การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา 
3. การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานโครงการพระราชด าริ  

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : การผลิตครู 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  : การพัฒนาครู 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานโครงการตาม

พระราชด าริ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการองค์กรด้วยคุณภาพ 
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เป้าหมาย (ผลผลิต/ผลลพัธ์)    
  1. ผลิตครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพที่ครุสภารับรอง 
  

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ/แนวทางการด าเนินงาน  
กลยุทธ์/โครงการ/แนวทางการด าเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 

 
กลยุทธ์ที่ 1.1 : ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพมีความเชี่ยวชาญและมีจิตวิญญาณความเป็นครูและสอดคล้องกับ
ความต้องการ  
                   ของท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     

2561 2562 2563 2564 
1.1.1 ร้อยละของบัณฑิตครู 
ที่สอบผ่านมาตรฐาน 
ใบประกอบวิชาชีพครู   

- 90 95 100 1) ร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมลูสนบัสนุนการผลติ
และพัฒนาคร ู

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

การท าหนังสือราชการ 
4) ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
    - ส่งเสริมศักยภาพด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ 
    - ส่งเสริมศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีทันสมยั 
   - การจัดการเรยีนเรยีนรู้แบบ Active learning 
   - พัฒนาการจัดการเรยีนตามแนว PLC 
   - โครงการเตรยีมความพร้อมเพือ่ทดสอบตาม

มาตรฐาน ความสามารถทางภาษาอังกฤษ exit exam 

1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตครู 
ที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ที่สอบขึ้นบัญชีในครั้งแรก 

30 35 40 45 

1.1.3 ร้อยละของบัณฑิตครูที่
ได้รับการบรรจุเข้าท างานใน
ท้องถิ่น 

30 35 40 45 

1.1.4 อัตราการได้งานท า/
ประกอบอาชีพอิสระของผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

100 100 100 100 

1.1.5 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
สอบผ่านมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ exit exam 

85 90 95 100 

1.1.6 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
สอบผ่านมาตรฐานความสามารถ
ทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

100 100 100 100 

1.1.7 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
ผ่านกิจกรรมส่งเสริมความเป็นคร ู

100 100 100 100 

ยุทธศาสตร์ที ่1 :  การผลิตครู 
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กลยุทธ์ที่ 1.1 : ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพมีความเชี่ยวชาญและมีจิตวิญญาณความเป็นครูและสอดคล้องกับ
ความต้องการ  
                   ของท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     

2561 2562 2563 2564 
กลยุทธ์ที่ 1.2 :  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     

2561 2562 2563 2564 
1.4.1 ร้อยละของนักศึกษา

ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะ
การจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ภ า ย ใ ต้ ก า ร ส ร้ า ง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

80 85 90 95 1) พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2) กิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจเป้าหมายของการ
เรียนและการใช้ชีวิต 

3) พัฒนานักศึกษาแต่ละชั้นปีตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของแตล่ะสาขา 

4) สร้างภาคีเครือข่ายแหล่งฝึกปฏบิัติงานให้กับ
นักศึกษา 

5) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทุกช้ันป ี

6) จัดนิทรรศการและแสดงผลงานทางวิชาการของ
ทุกคณะในมหาวิทยาลัย 

 
 

กลยุทธ์ที่ 1.3 :  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและคุณภาพการบริการทรัพยากรการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 

ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     
2561 2562 2563 2564 

1.5.1 จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่
ได้รับการพัฒนาให้สามารถจดั
การศึกษา/จดักิจกรรมการเรยีนรู้
ตลอดชีวิตที่มีคณุภาพเพิ่มขึ้น) 

 

2 2 3 3 1) จัดหาและเพิม่ประสิทธิภาพทรพัยากรสนับสนุน
การเรยีนรู ้

2) พัฒนาแหล่งเรยีนรู้ที่มมีาตรฐาน อาทิ ห้องสมุด 
สอดคล้องกับความสนใจของผู้รบับริการ  

3) พัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่างๆ  ท่ีมคีุณภาพ  
4) โครงการพัฒนาเครือข่าย 1.5.2  ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการที่มตี่อทรัพยากรการ
เรียนรู้ในคณะเพิ่มขึ้น 

 

มาก มากที่สุด
  

มากที่สุด
  

มากที่สุด
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กลยุทธ์ที่ 1.4 :  พัฒนานักศกึษาให้มีร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์และคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     

2561 2562 2563 2564 
1.6.1 ร้อยละของโครงการ/

กิจกรรมบรรลุความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

 

90 90 95 95 1) จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่การท างาน 

2) ก ากับติดตามให้โครงการ/กิจกรรมด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) จัดระบบการให้ค าปรึกษาท้ังดา้นวิชาการและ
การด าเนินชีวิต 

4) ก ากับติดตามระบบการให้ค าปรึกษา 

1.6.2 ระดับความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

มาก มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 

1.6.3 จ านวนทุนการศึกษาท่ี
นักศึกษาได้รบั 

 

20 20 20 20 

1.6.4 ผลการตรวจประเมินการ
ให้ค าปรึกษา   

 

3.5 
คะแนน 

3.5 
คะแนน 

3.5 
คะแนน 

3.5 
คะแนน 
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เป้าหมาย (ผลผลิต/ผลลพัธ์)    
 1. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 2. พัฒนานวัตกรรมการพัฒนาครู 
 3.  มีส่วนร่วมในการพัฒนาครูพ้ืนที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ในเขตอ าเภอ สวนผึ้งและอ าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี 
 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ/แนวทางการด าเนินงาน  
กลยุทธ์/โครงการ/แนวทางการด าเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 

 

กลยุทธ์ที่ 2.1 : พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ  
ตัวช้ีวัด 

ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     
2561 2562 2563 2564 

2.1.1 ร้อยละของบุคลากรทาง
การศึกษาในท้องถิ่นทีเ่ป็น
เครือข่ายได้รับการพัฒนาจาก 
คณะและ/หรือได้รับวิทยฐานะที่
สูงขึ้น 

80 85 90 95 1) พัฒนาความรู้ ทักษะ ของนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- ศูนย์พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาใน
ท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดว้ยระบบ Coaching 
and Mentoring  

- เตรียมความพร้อมสู่ครมูืออาชีพ  
- สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) 
- จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นพัฒนาครูใหม้ี

ความช านาญในวิชาชีพเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
- โครงการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพครูพลศึกษา 

สพฐ. 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษ    

      - การพัฒนาครูสู่การส่งเสริมทักษะการเรยีนรู้ให้กับ
เด็กปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21 
      - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อการ
สอน ส าหรบัคร ู

2) พัฒนาสถานศึกษา 
      - โรงเรียนต้นแบบพัฒนาทักษะการคิด 
      - โครงการพัฒนาทักษะการคดิขั้นสูง  ของโรงเรียน
ต้นแบบ เครือข่ายที่ 1-2 จังหวัดราชบุรี 
      - พัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาแบบ 
Active Learning 

2.1.2 จ านวนของนักเรียนที่
ได้รับบริการทางการศึกษา 

1,000 1,500 2,000 2,500 

2.1.3 จ านวนสถานศึกษาท่ี
ได้รับการพัฒนา 

 
 

3 4 5 6 

ยุทธศาสตร์ที ่2 :  การพัฒนาครู 
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กลยุทธ์ที่ 2.1 : พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ  
ตัวช้ีวัด 

ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     
2561 2562 2563 2564 

 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2.2 : สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0 
ตัวช้ีวัด 

ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     
2561 2562 2563 2564 

2.2.1 จ านวนงานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0 

1 2 3 4 1) ส่งเสริมงานวิจัยทีเ่กี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

 

2.2.1 จ านวนโรงเรียนใน
ท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมไปใช้
ในการจัดการ 

1 2 3 4 

 

กลยุทธ์ที่ 2.3 : บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นให้มี
ความเป็นมืออาชีพ 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     

2561 2562 2563 2564 
2.3.1 จ านวนโครงการพันธ

กิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
2 2 2 2 1. โครงการพัฒนาโรงเรี ยนเครือข่ายร่วมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
2. โครงการโรงเรียนนักคิด 

2.3.2 จ า น ว น โ ค ร ง ก า ร
บริการวิชาการที่บูรณาการกับ
การวิจัยและการเรียนการสอน 

 

2 2 3 3 1) บูรณาการการให้บริการวิชาการกับการวิจัยและ
การเรียนการสอน 

- ส ารวจปัญหาและความต้องการในการรับบริการ 
วิชาการของชุมชนท้องถิ่น 
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กลยุทธ์ที่ 2.3 : บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นให้มี
ความเป็นมืออาชีพ 

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     

2561 2562 2563 2564 
- บริการวิชาการโดย บูรณาการกับการวิจัยและการ

เรียน การสอนเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  

- ติดตามและประเมินผล ความส าเร็จของการจัดท า
โครงการให้บริการวิชาการโดยบูรณาการกับ การวิจัย
และการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น     

 
 

กลยุทธ์ที่ 2.4 : พัฒนาบริการวิชาการสู่พื้นที่ชายแดน ไทย – เมียนมาร์ ในเขตอ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุร ีตามพระบรมราโชบาย  

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     

2561 2562 2563 2564 
3.2.1 จ านวนโครงการบริการ

วิชาการสู่ชายแดน 
80 85 90 95 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษตามกรอบ

มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจาก
ประเทศในกลุม่สหภาพยุโรป 
2. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับศตวรรษท่ี 21 

 

กลยุทธ์ที่ 2.5 : บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาสังคม กีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
สุขภาพ  

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     

2561 2562 2563 2564 
3.3.1 จ า น ว น โ ค ร ง ก า ร

พัฒนาสุขภาวะของชุมชน 
 
3.3.2 จ านวนแหล่ งสร้ าง

เสริมสุขสุขภาวะของ ชุมชน
ท้องถิ่น 
 

 

2 
 
 
1 
 
 
 
 

  2 
 
 
1 
 
 
 
 

3 
 
 
2 

3 
 
 
2 
 
 
 
 

1) พัฒนาโครงการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนใน
ท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

- กิจกรรมการออกก าลังกาย(เต้นแอโรบิค) 
- ให้บริการสถานท่ีออกก าลังกาย (ฟิตเนส) 
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เป้าหมาย (ผลผลิต/ผลลพัธ์)    
 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนอง และแก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น น าไปสู่การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
 

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

ตัวช้ีวัด 
ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     

2561 2562 2563 2564 
3.1.1 จ านวนโครงการวิจัย 5 7 9 11 1) ร่วมทุนกับส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 

(สกว.) หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนา
เชิงพื้นที่   

2) 1 อาจารย์ 1 งานวิจัย 
3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที่ 
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม ่
5) ส ารวจความต้องการและสภาพปัญหาของ

ชุมชนท้องถิ่น 
6) ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์เพื่อผลิตผลงาน

วิชาการรับใช้สังคม 
7) ส่งเสริมให้อาจารย์เขา้ร่วมการประชุมวิชาการ

ระดับชาต/ินานาชาต ิ
 
 

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 1) สนับสนุนใหส้าขาจดัโครงการบริการวิชาการ 

 
3.2.2 จ านวนหลักสูตรการ

พัฒนาข้าราชการครูทีผ่่านเกณฑ์
รับรองรองโดยสถาบันครุพัฒนา 

5 6 7 8 2) สนับสนุนให้สาขาสร้างหลักสตูรที่ไดม้าตรฐาน 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  พฒันางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 
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เป้าหมาย (ผลผลิต/ผลลพัธ์)    
 1.  อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

 
 

กลยุทธ์ที่ 4.1 : สนับสนุน ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
ตัวช้ีวัด 

ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     
2561 2562 2563 2564 

4.1.1 จ านวนโครงการที่ด าเนิน 
การเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมสืบ

สานศิลปวัฒนธรรม 
 

5 6 7 7 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 

และวันส าคัญของไทย 
- สร้างความตระหนักในคณุค่าของศิลปวัฒนธรรม

และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
- โครงการครุศาสตร์พร้อมใจใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร ์

     

 

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 

2 2 2 3 1) ค่ายอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนในพระราชด าริ 
2) โครงการพัฒนาโรงเรียนในโรงการพระราชด าริ 
 
 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 :  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานโครงการตามพระราชด าริ  
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เป้าหมาย (ผลผลิต/ผลลพัธ์)    
 1. ทุกหน่วยงานมีธรรมภิบาลในการบริหาร 
 2. บริหารและพัฒนาบุคลากร 
 3. ความร่วมมือเครือข่ายและความเป็นเลิศขององค์กร  

4. คณะครุศาสตร์มีเทคโนโลยีดิจิทัลและฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาและบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพ   
 

 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ/แนวทางการด าเนินงาน  

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 1)  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
  

5.1.2 ผลการประเมินด้านการ
บริหารงานของผู้บริหาร 

ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก 

 
 

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 

1) จัดท าคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของคณะ 
2) ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปฏบิัติงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและพสัดุ 
 

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 1) ส านักงานสีเขียว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการองค์กรดว้ยคุณภาพ  
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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 

 
5.4.3 ผลการประเมินการ

ปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

60 
 
 

80 
 
 

90 

65 
 
 

80 
 
 

90 

70 
 
 

80 
 
 

95 

75 
 
 

80 
 
 

95 

1) ก ากับติดตามงานของบุคลากรเพื่อการ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ส่งเสริมสนับสนุนบคุลากรใหเ้ขา้รับการพัฒนา
ตนเองตามสายวิชาชีพ 
     3) จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan) 

 

กลยุทธ์ที่ 5.5 :  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 

ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการด าเนินงาน     
2561 2562 2563 2564 

5.5.1 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในทุกระดับผ่าน
เกณฑ์อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับ 
ด ี

ระดับ 
ด ี

ระดับ 
ด ี

ระดับ 
ดมีาก 

1) จัดท าแผนพัฒนางานประกันคณุภาพการศึกษา 
ตามผลการประเมินทุกระดับ พร้อมทั้งติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน ตามวงรอบงานประกันคณุภาพการศึกษา 

2)  อบรมให้ความรู้กับบุคลากรดา้นการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3)  จัดการความรู้งานประกันคณุภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ 5.6 :  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ 
ตัวช้ีวัด 

ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     
2561 2562 2563 2564 

5.6.1 ร้อยละของอาจารย์ที่
มีความเช่ียวชาญด้านการจัดการ
เ รี ย น ก า ร สอน แ บ บ  Active 
learning 

30 60 95 95 1) ปลูกฝังอดุมการณ์และจิตวญิญาณของความเป็นคร ู
2) 1 อาจารย์ 1 ต ารา หรือเอกสารประกอบการ

สอนคุณภาพ 
3) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ

เรียนรู้แบบ Active Learning 
4) สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้
5) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสื่อสารเป็น

ภาษาอังกฤษท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
6) สนับสนุนให้อาจารยร์่วมท ากิจกรรมกับนักศึกษา 
7) สนับสนุนการท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อหารูปแบบ

การจัดการเรยีนรู้แบบ Active Learning  ของแต่ละ
วิชา 

5.6.2 ร้อยละของ
ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการตีพมิพ์
ระดับชาต ิ

10 15 20 25 
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กลยุทธ์ที่ 5.6 :  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ 
ตัวช้ีวัด 

ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     
2561 2562 2563 2564 

8) ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่อาจารย ์

 

กลยุทธ์ที่ 5.7 :  พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา 
ตัวช้ีวัด 

ภายใต้กลยุทธ์(รอง) 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณพ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการด าเนนิงาน     
2561 2562 2563 2564 

     1) พัฒนาเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการศึกษารองรับการ
เรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีความยดืหยุ่นหลากหลาย สามารถ
เข้าถึงได้ โดยไมจ่ ากัดเวลาและสถานท่ี 

5.7.1 มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

 
 
 
 
 
 


