
 

 

หนา้ที่ 1 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควร

พัฒนา ข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการฯ และข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมจากผู้สัมภาษณ ์

ประจ าปีการศึกษา 2559 

กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ

ประเมิน 

ปีการศึกษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ผู้

จัดเก็บข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 

1. ควรมีการสรุปผลการด าเนนิงานที่

แท้จรงิของทุกหลักสูตรเพื่อ

ประกอบการพิจารณาการบรหิาร

จัดการหลักสตูรร่วมกับผลการ

ประเมินหลักสูตร (ระดับ

มหาวิทยาลัย) 

1.ก าหนดแนวทางการบรหิาร

หลักสูตร 

     1.1 วิเคราะห์ผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร 

     1.2 เปรียบเทียบผลคะแนนของ

หลักสูตร 

     1.3 ก าหนดแนวปฏิบัตใินการ

บรหิารหลักสตูร 

     1.4 เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

     1.5 สื่อสารแนวทางปฏิบตัิใน

การบรหิารหลักสตูร 

ส.ค. 60 

– 

ก.ค. 61 

 

- ร้อยละของหลักสูตรที่

มี แ น ว โ น้ ม ผ ล ก า ร

ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ

ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น

เพิ่มขึน้ 

รอ้ยละ 85.71 รอ้ยละ 86 รองคณบดีฝ่ าย

วิ ช า ก า ร / ร อ ง

ค ณ บ ดี ฝ่ า ย

แผนงานฯ 

* * ฝ่ า ย บ ริ ก า ร

กา รศึ กษ า แล ะ

ฝ่ายแผนงานฯ 

2. มหาวิทยาลัยควรมีระบบและกลไก

ในการส่งเสรมิสนับสนุนการจดัการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning 

จัดตั้งกลุ่มการจัดการความรู้ KM 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

กลุ่ม การจัดการเรียนรู้แบบ Active 

ต.ค. 60 

– 

ก.ค. 61 

- 

 

 

จ านวนของรายวิชาที่

จัดการเรียนการสอน

แบบ Active Learning 

- 

 

 

25 รายวิชา 

 

 

รองคณบดีฝ่ าย

วิ ช า ก า ร / ร อ ง

ค ณ บ ดี ฝ่ า ย



 

 

หนา้ที่ 2 

แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควร

พัฒนา ข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการฯ และข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมจากผู้สัมภาษณ ์

ประจ าปีการศึกษา 2559 

กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ

ประเมิน 

ปีการศึกษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ผู้

จัดเก็บข้อมูล 

ให้กับนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตรช์าต ิ(ไทย

แลนด ์4.0) และเปา้หมายของ

มหาวิทยาลยัที่เนน้ความเป็น

นานาชาติ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลยั (ระดับมหาวิทยาลัย) 

Learning (สายวิชาการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานฯ 

* * ฝ่ า ย บ ริ ก า ร

กา รศึ กษ า แล ะ

ฝ่ายแผนงานฯ 

3. มหาวิทยาลัยควรผลักดนัให้

หลักสูตรเพิ่มรายวิชาทีส่ามารถ

น าไปใช้ในการท างานได้จริงให้มากขึ้น 

และควรผลักดันให้หลักสูตรเน้น

ภาคปฏิบัติให้มากขึน้ เพื่อจะได้

น าไปใช้ประโยชน์ในการท างาน 

(ระดับมหาวิทยาลัย) 

4. คณะควรส่งเสริมให้คณาจารย์

ศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอกทัง้แบบ

ในเวลาและนอกเวลา (ระดับคณะ) 

ส่งเสริมให้คณาจารย์ศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาเอก ตามแผนพัฒนา

บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ต.ค. 60 

- 

ก.ค. 61 

- ร้อยละของอาจารย์

ป ร ะ จ า ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ

ปรญิญาเอก  

รอ้ยละ 34.43 รอ้ยละ 35 รองคณบดีฝ่ าย

บรหิาร 

**ฝ่ายบรหิารงาน

ทั่วไป 



 

 

หนา้ที่ 3 

แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควร

พัฒนา ข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการฯ และข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมจากผู้สัมภาษณ ์

ประจ าปีการศึกษา 2559 

กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ

ประเมิน 

ปีการศึกษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ผู้

จัดเก็บข้อมูล 

5. คณะควรส่งเสรมิให้คณาจารย์ท า

ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย หนังสือ 

ต ารา (ระดับคณะ) 

6. อาจารย์ที่มีต าแหนง่ทางวชิาการ

จ านวนนอ้ยทุกคณะ/วิทยาลัย  

(ระดับมหาวิทยาลัย) 

7. มหาวิทยาลัยและคณะ ควรเพิ่มกล

ยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการเพื่อเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ

ของอาจารย์อย่างชัดเจน โดยส่งเสรมิ

การสรา้งผลงานวิจยัที่สามารถน าไป

ขอต าแหน่งทางวิชาการ (ระดับ

มหาวิทยาลัย) 

1. โครงการเพิ่มต าแหน่งทาง

วิชาการ 

พ.ค. – มิ.ย. 

61 

 

100,000 

 

 

 

ร้อยละของอาจารย์

ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการ  

รอ้ยละ 29.51 รอ้ยละ 30 รองคณบดีฝ่ าย

วิชาการ 

* * ฝ่ า ย บ ริ ก า ร

การศึกษา 

 

8. คณะควรเพิ่มจ านวนอาจารย์

ประจ าใหม้ีสดัส่วนเหมาะสมตาม

เกณฑม์าตรฐาน (ระดับคณะ) 

1. จัดท ากรอบอัตราก าลังของ

บุคลากรสายวิชาการ  

2. จัดท าแผนการรับนักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2561 

ต.ค. 60 

– 

ก.ค. 61 

- จ านวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทยีบเทา่ต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ า 

1:34 1:30 รองคณบดีฝ่ าย

บ ริ ห า ร /ร อ ง

ค ณ บ ดี ฝ่ า ย

วิชาการ 



 

 

หนา้ที่ 4 

แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควร

พัฒนา ข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการฯ และข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมจากผู้สัมภาษณ ์

ประจ าปีการศึกษา 2559 

กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ

ประเมิน 

ปีการศึกษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ผู้

จัดเก็บข้อมูล 

**ฝา่ยบรหิารงาน

ทั่ ว ไ ป แล ะ ฝ่ า ย

บรกิารการศึกษา 

9. จ านวนนักศึกษา มีผลกระทบต่อ

รายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสว่นใหญ่

มาจากค่าธรรมเนยีมการศึกษา และ

งบประมาณประจ าปี 2559 ของ

มหาวิทยาลยั เปน็เงินรายได้ถึงรอ้ยละ 

52 ในขณะที่จ านวนนักศึกษาที่ออก

กลางคันรวมถงึนักศึกษาที่คา้งช าระ

คา่ลงทะเบยีน มีสดัส่วนสงู มากกว่า

รอ้ยละ 30 (เมื่อสิน้ปีที่ 4) แมว้่าจะ

สามารถรับนักศึกษาใหมไ่ดต้ามแผน

เป็นส่วนใหญ่ก็ตาม ดังนั้น การวจิัย

สถาบันหาสาเหตุของการออก

กลางคัน เพือ่ก าหนดกลยุทธใ์นการ

ธ ารงรักษานักศึกษาไว้ใหม้ากที่สุดจึง

9. จัดท าแนวทางในการธ ารง

รักษาจ านวนของนักศึกษา 

  9.1 วิเคราะห์สาเหตุการลาออก

ของนักศึกษา 

  9.2 ก าหนดแนวทางในการรักษา

จ านวนของนักศึกษา 

  9.3 เสนอผู้บรหิารเพื่อให้ความ

เห็นชอบ 

  9.4 สือ่สารใหห้ลักสตูรน าไป

ปฏิบัต ิ

   

ธ.ค. 60  

-  

ม.ค. 61 

- รอ้ยละของนักศึกษาที่

ลาออกกลางคันและ

พ้นสภาพ 

 รอ้ยละ 5.13 ≤ รอ้ยละ 5.13 รองคณบดีฝา่ย

วิชาการ 

**ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา 



 

 

หนา้ที่ 5 

แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควร

พัฒนา ข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการฯ และข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมจากผู้สัมภาษณ ์

ประจ าปีการศึกษา 2559 

กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ

ประเมิน 

ปีการศึกษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ผู้

จัดเก็บข้อมูล 

เป็นเรื่องที่จ าเป็น (ระดับ

มหาวิทยาลัย) 

10. คณะควรผลิตบัณฑติใหไ้ด้รับการ

ยอมรับทัง้ระดับชาติและนานาชาติ 

(ระดับคณะ) 

11. คณะควรสนับสนุนการท า

กจิกรรมพัฒนานักศึกษาอยา่ง

ต่อเนื่อง (ระดับคณะ) 

12. คณะควรพัฒนาทิศทางของ

กจิกรรมพัฒนานักศึกษาใหมุ้ง่สู่

บัณฑติในศตวรรษที่ 21 (ระดับคณะ) 

1. โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่

เอตทัคคะ (Agenda) 

 

2. โครงการสนับสนุนการส่งผลงาน

ของนักศึกษาเข้าประกวด 

 

ม.ค. – ก.ค. 

61 

 

พ.ย. 60 

– 

ก.ค. 61 

150,000 

 

 

50,000 

 

รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการยกยอ่งหรือ

ยอมรับในระดับชาติ

และ/หรอืนานาชาตใิน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับอัตลักษณ ์

- 

 

 

 

 

 

รอ้ยละ 0.20 

 

 

 

 

รองคณบดีฝา่ย

กจิการนักศึกษา/

รองคณบดีฝา่ย

วิชาการ 

**ฝ่ายกจิการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม/

ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา 

 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาการสร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเอง (Start-up) 

ม.ค. 61 20,000 รอ้ยละของกจิกรรม

นอกหลักสูตรที่บูรณา

การกับพันธกจิการ

เรียนการสอน การวิจัย 

การบรกิารวิชาการ 

และการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

- รอ้ยละ 70 



 

 

หนา้ที่ 6 

แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควร

พัฒนา ข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการฯ และข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมจากผู้สัมภาษณ ์

ประจ าปีการศึกษา 2559 

กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ

ประเมิน 

ปีการศึกษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ผู้

จัดเก็บข้อมูล 

13. มหาวิทยาลัยควรมีระบบการ

ประเมินผลกจิกรรมพัฒนานกัศึกษา

ในเชิงคุณภาพที่สามารถน าผลมา

ปรับปรุงพัฒนานักศึกษาให้มคีวาม

สอดคลอ้งกับอตัลักษณแ์ละ

เอกลักษณอ์ย่างชัดเจน โดยเฉพาะ

การพัฒนาเรื่องทักษะการสือ่สารและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย (ระดับ

มหาวิทยาลัย) 

1. กจิกรรมทบทวนระบบ

ประเมินผลการจดักจิกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

 

ต.ค. 60 

- 

ก.ค. 61   

 - คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมการส่งเสรมิ 

หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา  

4.26 4.30 รองคณบดีฝา่ย

กจิการนักศึกษา 

**ฝ่ายกจิการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

 

14. มหาวิทยาลยัควรจัดสรรการใช้

ห้องเรียนและจดัหาอุปกรณท์ี่ใชใ้น

การจัดการเรียนการสอนในหอ้งเรียน

ที่ทันสมยั เพยีงพอกับความตอ้งการ

ของนักศึกษา (ระดับมหาวิทยาลัย) 

15. มหาวิทยาลัยควรเพิ่ม

ห้องปฏิบตัิการในแต่ละหลักสตูรที่

เก่ียวข้องให้มากขึ้น  

โครงการปรับปรุงอาคารกายภาพ

และภูมิทศัน์ ที่เปน็มิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

70,000 ระดับความพึงพอใจ

ของนักศึกษาและ

บุคลากรที่มีต่ออาคาร

สถานที่และสิง่อ านวย

ความสะดวก 

 

- 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 4.40 

 

 

 

 

 

 

รองคณบดีฝา่ย

บรหิาร 

**ฝ่ายบรหิารงาน

ทั่วไป 



 

 

หนา้ที่ 7 

แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควร

พัฒนา ข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการฯ และข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมจากผู้สัมภาษณ ์

ประจ าปีการศึกษา 2559 

กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ

ประเมิน 

ปีการศึกษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ผู้

จัดเก็บข้อมูล 

(ระดับมหาวิทยาลัย) 

16. สนับสนนุอุปกรณ ์สื่อการเรียน

การสอน การสร้างบรรยากาศการ

เรียนรู ้และการสนับสนุนเทคโนโลยีที่

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายวิสยัทัศน์ของ

มหาวิทยาลยัได้อย่างแท้จรงิ (ระดับ

มหาวิทยาลัย) 

17.มหาวิทยาลัยควรเพิ่มพืน้ทีใ่นการ

จัดกจิกรรมให้กับนักศึกษาใหเ้พยีงพอ

กับความต้องการของนักศึกษา 

(ระดับมหาวิทยาลัย) 

18. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีเขต

ปลอดบหุรี่ และรณรงคก์ารงดสูบ

บุหรี ่(ระดับมหาวิทยาลัย) 

1. กจิกรรมรณรงค์การลดการสูบ

บุหรี่ในสถานศึกษา 

 1.1. จัดท าสื่อประชาสัมพนัธ ์การ

รณรงคก์ารงดสูบบุหรี่ในสถานที่ 

 1.2. จัดกจิกรรมสรา้งความรูค้วาม

ต.ค. 60 

- 

ก.ค. 61   

- รอ้ยละความรู้ความ

เข้าใจของนักศึกษา

เก่ียวกับพิษภัยของบหุรี่ 

- รอ้ยละ 70 รองคณบดีฝา่ย

กจิการนักศึกษา 

**ฝ่ายกจิการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 



 

 

หนา้ที่ 8 

แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควร

พัฒนา ข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการฯ และข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมจากผู้สัมภาษณ ์

ประจ าปีการศึกษา 2559 

กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ

ประเมิน 

ปีการศึกษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ผู้

จัดเก็บข้อมูล 

เข้าใจเก่ียวกับพิษภัยของบุหรี ่

 1.3. สื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับ

นักศึกษาเกี่ยวกับ “เขตปลอดบุหรี่” 

19. มหาวิทยาลยัควรเพิ่มทักษะใน

เรื่องการน าเสนอผลงาน ความมั่นใจ

ในการสื่อสาร การสรุปความ  

(ระดับมหาวิทยาลัย) 

20. ในบางหลักสูตรรายวิชาทีใ่ช้

จัดการเรียนการสอนน ามาใชใ้นการ

ท างานได้ค่อนข้างน้อย ดังนัน้

มหาวิทยาลยัควรมุ่งเนน้การพัฒนา

หลักสูตรให้สามารถน าไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้จริง  

(ระดับมหาวิทยาลัย) 

21. บัณฑติยงัขาดทักษะในการแก้ไข

ปัญหา/ การน าเสนอ/ ความเข้าใจใน

อาชีพที่เก่ียวข้องกับศาสตรข์องตนเอง

การจัดท าแนวทางการปรับปรุง

หลักสูตรหรอืแนวปฏิบัติเกีย่วกับ

การปรับปรุงหลักสูตร 

  1. แต่งตัง้คณะกรรมการ

ด าเนินการจัดท าแนวทางการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

  2. ประชุมคณะกรรมการฯ 

  3. จดัท าแนวทางการด าเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

  4. น าเสนอแนวทางการ

ด าเนินงานฯ ต่อผู้บริหารคณะ 

  5. ประกาศใช้แนวทางการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

 

ธ.ค. 60  

- 

ก.ค. 61 

 

- รอ้ยละของหลักสูตรที่

ครบรอบการปรับปรุง

หลักสูตรทีด่ าเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 

- รอ้ยละ 100 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

**ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา 

 



 

 

หนา้ที่ 9 

แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควร

พัฒนา ข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการฯ และข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมจากผู้สัมภาษณ ์

ประจ าปีการศึกษา 2559 

กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ

ประเมิน 

ปีการศึกษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ผู้

จัดเก็บข้อมูล 

ให้กว้างมากขึ้น/ หาตัวตนในระหว่าง

เรียน/ ควรมีการฝึกงานทุกป ี 

(ระดับมหาวิทยาลัย) 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

1. คณะควรมีการสร้างเครอืข่ายพันธ

กจิมหาวิทยาลยัวิจัย (Research 

University Network) (ระดับคณะ) 

สร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ต.ค. 60 

– 

ก.ค. 61 

- จ านวนเครือข่ายพันธ

กิจมหาวิทยาลัยวิจัย 

(Research University 

Network) 

- 2 เครอืข่าย รองคณบดีฝ่ าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

**ฝ่ ายวิจั ย และ

บรกิารวิชาการ 

2. ถงึแม้คณาจารย์จะมีงบประมาณ

สนับสนุนงานวิจยัเป็นจ านวนมาก โดย

มีสัดส่วนงบประมาณสนับสนนุการ

วิจัยจากแหลง่ทุนภายใน : ภายนอก 

(84.1 : 80.7 ล้านบาท = 1 : 1) 

มหาวิทยาลยัควรผลักดันใหส้รา้ง

คณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทาง และสง่เสริมให้คณาจารย์

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย 

โดยอาศัยเครอืข่าย 

 

ต.ค. 60 

– 

ก.ค. 61 

50,000 รอ้ยละของงบประมาณ

สนับสนุนงานวิจยัหรือ

งานสรา้งสรรคจ์าก

แหล่งทุนภายนอกที่

เพิ่มมากขึ้น 

รอ้ยละ 77.73 รอ้ยละ 80 รองคณบดีฝ่ าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

**ฝ่ ายวิจั ย และ

บรกิารวิชาการ 



 

 

หนา้ที่ 10 

แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควร

พัฒนา ข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการฯ และข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมจากผู้สัมภาษณ ์

ประจ าปีการศึกษา 2559 

กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ

ประเมิน 

ปีการศึกษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ผู้

จัดเก็บข้อมูล 

แสวงหาแหลง่ทุนวิจัยภายนอกให้มาก

ขึน้ ตลอดจนหาแนวทางการใช้

ประโยชน์ หรือ สรา้งรายได้จาก

สิทธิบัตรที่มหาวิทยาลัยถอืครอง 

(ระดับมหาวิทยาลัย) 

3. คณะควรมีการเพิ่มระดับคุณภาพ

ผลงานตีพมิพ์ของอาจารยใ์น

วารสารวชิาการที่มีค่าน้ าหนักสูง และ

อยู่ในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม 2 ขึน้ไป 

(ระดับคณะ) 

4. มหาวิทยาลยัควรหาแนวทางสรา้ง

ความเข้าใจให้คณาจารย์ผลิต

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพใหม้ากขึน้ 

ทั้งนีผ้ลงานวิจยัปัจจุบันส่วนใหญ่ยังมี

น้ าหนักคุณภาพประเภท Proceedings 

จากที่ประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ จงึสง่ผลให้ผลงานน าไปใช้

1. โครงการพัฒนาทักษะการเขียน

บทความวิจัยเพื่อตีพมิพ์เผยแพรใ่น

วารสารวชิาการ 

 

 

 

 

 

ต.ค. 60 

– 

ก.ค. 61 

 

 

200,000 

 

 

 

 

รอ้ยละของบทความที่

ตีพมิพ์เผยแพร่ลง

วารสารระดับชาติหรอื

นานาชาติตอ่ผลงาน

ทางวิชาการทั้งหมด 

 

รอ้ยละ 10.15 รอ้ยละ 15 รองคณบดีฝ่ าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

**ฝ่ ายวิจั ย และ

บรกิารวิชาการ 



 

 

หนา้ที่ 11 

แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควร

พัฒนา ข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการฯ และข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมจากผู้สัมภาษณ ์

ประจ าปีการศึกษา 2559 

กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ

ประเมิน 

ปีการศึกษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ผู้

จัดเก็บข้อมูล 

ประโยชน์ รวมถึงการเสนอขอ

ต าแหนง่ทางวิชาการท าได้ยาก 

(ระดับมหาวิทยาลัย) 

5. คณะควรเพิ่มองคค์วามรู้และทักษะ

การเขยีนบทความวิจัยใหอ้าจารย์ 

เพื่อน าไปสู่การตีพิมพใ์น

วารสารวชิาการ (ระดับคณะ) 

6. คณะควรเพิ่มองคค์วามรู้และทักษะ

ในการท าวิจัย เช่น การท าวิจยัแบบ 

Mixed Methods หรือการสรา้งโมเดล

และน าโมเดลไปประยุกตใ์ช้ไดจ้รงิใน

เชิงปฏิบัติและเชิงพาณิชย ์(ระดับ

คณะ) 

 

 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

ท าวิจั ยแบบผสมผสาน (Mixed 

Methods) ส าหรับอาจารย์คณะครุ

ศาสตร์ 

ต.ค. 60 

– 

ก.ค. 61 

200,000 รอ้ยละผลงานวิจยัหรือ

งานสรา้งสรรคไ์ด้รับ

การน าไปใช้ประโยชน์

ต่อผลงานวิจยัหรืองาน

สรา้งสรรคท์ั้งหมด 

 รอ้ยละ 66.67 ≥ รอ้ยละ 67 

 

รองคณบดีฝ่ าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

**ฝ่ ายวิจั ย และ

บรกิารวิชาการ 



 

 

หนา้ที่ 12 

แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควร

พัฒนา ข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการฯ และข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมจากผู้สัมภาษณ ์

ประจ าปีการศึกษา 2559 

กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ

ประเมิน 

ปีการศึกษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ผู้

จัดเก็บข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 

1. คณะควรให้แต่ละหลักสูตรจัดท า

โครงการบรกิารวิชาการที่สอดคล้อง

กับการน าศาสตรข์องแต่ละหลักสูตร 

เพื่อให้บริการวชิาการที่ตอบสนอง

ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

(ระดับคณะ) 

2. การประเมินความส าเร็จตามตัว

บ่งชี้ของแผนและโครงการบรกิาร

วิชาการแก่สังคม ให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงคข์องแผนและโครงการ 

(ระดับคณะ) 

1. ก าหนดแนวทางในการบรกิาร

วิชาการของหลักสูตร  

1.1 ประสานงานกับหลักสูตรในการ

จัดท าโครงการบรกิารวิชาการให้

สอดคลอ้งกับศาสตรข์องแตล่ะ

หลักสูตร และตอบสนองความ

ต้องการของชุมชนและทอ้งถิน่ โดย

ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนิน

โครงการ 

1.2 ก าหนดค่าเป้าหมายในการ

ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ส า เ ร็ จ ต า ม

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง แ ผ น แ ล ะ

วัตถุประสงค์ของโครงการบริการ

วิ ชาการแก่สั งคมอย่ าง ชัด เจน 

พร้อมทั้งระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ

ด้านการบริการวิชาการ ประจ าปี

ต.ค. 60 

– 

ก.ค. 61 

- รอ้ยละของโครงการ

บรกิารวิชาการที่

นักศึกษามีส่วนรว่ม 

รอ้ยละ 6.25 รอ้ยละ 20 รองคณบดีฝ่ าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

**ฝ่ ายวิจั ย และ

บรกิารวิชาการ 



 

 

หนา้ที่ 13 

แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควร

พัฒนา ข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการฯ และข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมจากผู้สัมภาษณ ์

ประจ าปีการศึกษา 2559 

กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ

ประเมิน 

ปีการศึกษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ผู้

จัดเก็บข้อมูล 

งบประมาณ 2561 

องค์ประกอบที่ 4 การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. การประเมนิความส าเร็จตามตัว

บ่งชี้ของแผนและโครงการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมใหส้อดคล้องกับ

วัตถุประสงคข์องแผนและโครงการ 

(ระดับคณะ) 

2. คณะควรพัฒนารูปแบบกจิกรรมให้

ส่งเสรมิอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยัใน

ฐานะที่คณะครุศาสตรต์ัง้อยู่ใกล้แหล่ง

ศิลปะและวัฒนธรรม (ระดับคณะ) 

3. คณะควรจัดกิจกรรมด้านท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหม้ีความ

หลากหลายมากขึน้ เช่น กจิกรรมลอย

กระทงในมหาวิทยาลยั (ระดบัคณะ) 

4. คณะควรปรับช่วงเวลาในการจัด

กจิกรรม ให้เหมาะสมกับการเปิด-ปิด 

ทบทวนแผนท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมและการประเมินผล 

ต.ค. 60 

– 

ก.ค. 61 

- รอ้ยละของตัวชี้วัดที่

บรรลุตามวัตถุประสงค์

ของแผน 

- รอ้ยละ 80 รองคณบดีฝ่ าย

กจิการนักศึกษา 

**ฝ่ า ย กิ จ ก า ร

นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ

ศิลปวัฒนธรรม 



 

 

หนา้ที่ 14 

แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควร

พัฒนา ข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการฯ และข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมจากผู้สัมภาษณ ์

ประจ าปีการศึกษา 2559 

กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ

ประเมิน 

ปีการศึกษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ผู้

จัดเก็บข้อมูล 

ภาคเรยีน และวันหยดุต่อเนื่อง 

(ระดับคณะ) 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

1. คณะควรน าแนวปฏิบัติทีด่จีาก

ความรู้ทั้งที่อยูใ่นตัวบุคคล ทกัษะของ

ผู้มีประสบการณต์รง และแหล่ง

เรียนรูอ้ื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อยา่ง

น้อยครอบคลุมพนัธกจิด้านการผลิต

บัณฑติและดา้นการวิจยั จดัเก็บอย่าง

เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย

ลักษณอ์ักษรและน ามาปรับใชใ้นการ

ปฏิบัติงานจรงิให้มากขึน้ (ระดับ

คณะ) 

2. คณะควรวเิคราะห์และระบปุัจจัย

เสี่ยงที่ก าหนดโดยสถาบัน วา่เป็น

ความเสี่ยงที่แท้จริงของคณะหรือไม่ 

(ระดับคณะ) 

1. จดัเก็บแนวปฏิบัติทีด่ีจากความรู้

อย่างเป็นระบบพรอ้มเผยแพร่

ข้อมูลผา่นเว็บไซต ์KM ของ

มหาวิทยาลยั และมีการน าองค์

ความรู้ที่ได้มาใช้ในด้านการเรียน

การสอนและดา้นการวิจัย 

2. โครงการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน  

ต.ค. 60 

– 

ก.ค. 61 

- 

 

 

 

 

 

15,000 

จ านวนองค์ความรู้ที่

น า ไปใ ช้ประโยชน์ ใน

ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น จ น

เกิดผลสัมฤทธิ์  

 

 

ร้อยละของประ เด็น

ความเสี่ยงที่ได้รับการ

ควบคุมและลดระดับ

ความเสี่ ยง เทียบกับ

ประ เด็นความ เสี่ ย ง

ทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อ

ป ี

        

2 องคค์วามรู้ 

 

 

 

 

 

- 

≥ 2 องคค์วามรู ้

 

 

 

 

 

รอ้ยละ 100 

รองคณบดีฝา่ย

แผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

**ฝ่ายแผนงานฯ 

 



 

 

หนา้ที่ 15 

แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควร

พัฒนา ข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการฯ และข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมจากผู้สัมภาษณ ์

ประจ าปีการศึกษา 2559 

กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ

ประเมิน 

ปีการศึกษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ผู้

จัดเก็บข้อมูล 

3. ควรน าผลจากการวเิคราะห์ต้นทุน

ต่อหน่วยมาใช้ประโยชน์ในการก าหนด

นโยบายการบรหิารหลักสตูรให้มาก

ขึน้(ระดับมหาวิทยาลัย)  

4. ข้อมูลจากการวเิคราะห์คา่ใช้จา่ย

ต่อหน่วยของมหาวิทยาลยั พบว่า 

หลักสูตรที่จ านวนนักศึกษานอ้ยกวา่

จุดคุม้ทุนมีถึง 33 หลักสูตร จาก 101 

หลักสูตร เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ส่งผล

ต่อการบรหิารเงินรายได้ 

มหาวิทยาลยัควรพจิารณาตดัสินใจ

ทางเลือกและกลยุทธ์ที่เหมาะสมใน

การด าเนินการเก่ียวกับหลักสตูร หาก

จะรับนักศึกษาในหลักสตูรดังกล่าว

ต่อไป ต้องปรับระบบการแสวงหาและ

การธ ารงรักษานักศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ แตห่ากจ าเปน็ต้องปดิ

1. การวิเคราะห์ความคุ้มทุนของ

หลักสูตร 

  1.1 วิเคราะห์จุดคุม้ทนุของแต่ละ

หลักสูตร 

  1.2 เสนอตอ่ผู้บรหิารคณะ 

  1.3 แจง้หลักสูตรที่เกี่ยวข้องทราบ 

ธ.ค. 60  

- 

ก.ค. 61 

 

- รอ้ยละของหลักสตูรที่

มีความคุม้ทุน 

- รอ้ยละ 50 รองคณบดีฝา่ย

แผนงานและ

ประกันคุณภาพ/

รองคณบดีฝา่ย

วิชาการ 

**ฝ่ายแผนงานฯ

และฝ่ายบรกิาร

การศึกษา 

 



 

 

หนา้ที่ 16 

แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควร

พัฒนา ข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการฯ และข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมจากผู้สัมภาษณ ์

ประจ าปีการศึกษา 2559 

กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ

ประเมิน 

ปีการศึกษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ผู้

จัดเก็บข้อมูล 

บางหลักสูตรที่อาจไม่เหมาะสมกับ

สภาพปัจจุบัน ก็ควรพจิารณาในเรื่อง 

การสรา้งชื่อเสยีงให้มหาวิทยาลัย 

ความคุ้มคา่ ความเป็นสากลของ

หลักสูตร ความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน และความสามารถใน

การแขง่ขันกับมหาวิทยาลัยอืน่ 

แนวทางดงักล่าวจะช่วยให้การบริหาร 

เงินรายได้ของมหาวิทยาลยัมี

ประสิทธิภาพยิง่ขึน้  

(ระดับมหาวิทยาลัย) 

5. ด้วยเป้าหมายการพัฒนา

มหาวิทยาลยัเพื่อสรา้งเอตทัคคะให้ทั้ง

บัณฑติ คณาจารย ์บุคลากรสาย

สนับสนุน รวมถงึการพัฒนาระบบ

การบรหิารจัดการใหต้อบสนองและ

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ

โครงการพัฒนาศักยภาพดา้น

ภาษาองักฤษของบุคลากร 

 ธ.ค. 60  

–  

มิ.ย. 61 

100,000 บาท  รอ้ยละของบุคลากรที่

ผ่านเกณฑม์าตรฐาน

ภาษาองักฤษของ

มหาวิทยาลยั  

รอ้ยละ 26.76 ≥ รอ้ยละ 27 

 

รองคณบดีฝ่ าย

บรหิาร 

**ฝา่ยบรหิารงาน

ทั่วไป 



 

 

หนา้ที่ 17 

แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควร

พัฒนา ข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการฯ และข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมจากผู้สัมภาษณ ์

ประจ าปีการศึกษา 2559 

กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ

ประเมิน 

ปีการศึกษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ผู้

จัดเก็บข้อมูล 

นานาชาติที่บรรจุในเปา้หมายในการ

พัฒนามหาวิทยาลยัทั้ง 4 ข้อ 

มหาวิทยาลยัควรเตรยีมความพรอ้ม

ด้านการพัฒนาการสรา้งบรรยากาศ

ความเป็นสากล โดยเฉพาะดา้นการ

สื่อสารภาษาอังกฤษทั้งเอกสาร

แบบฟอร์มต่างๆ และการสื่อสาร

ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน รวมถึง

การพัฒนานักศึกษารุ่นตอ่รุ่น เพื่อเข้า

สู่เป้าหมายความเป็นสากล  

(ระดับมหาวิทยาลัย) 

6. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มเติมทักษะ

ด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ

ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร (ระดับ

มหาวิทยาลัย) 

 


