1
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
คณะครุศาสตร์
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารวจตระเวนชายแดน
พระราชบัญญัติ
Objective and Key result
รัฐมนตรี
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ก

สำรบัญ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนภำยใต้เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรดำเนินกำรที่เป็นเลิศ
คณะครุศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ปีกำรศึกษำ 2563

สำรบัญ
คำย่อ
สำรบัญ
สำรบัญภำพ
สำรบัญตำรำง
บทนำ : โครงร่ำงองค์กร
P.1 ลักษณะองค์กร
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
P.2 สถำนกำรณ์ขององค์กร
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
หมวด 1 กำรนำองค์กร
1.1 กำรนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง
ก. วิสัยทัศน์และค่านิยม
ข. การสื่อสาร
ค. พันธกิจและผลการดาเนินการขององค์กร
1.2 กำรกำกับดูแลองค์กรและกำรสร้ำงประโยชน์ให้สังคม
ก. การกากับดูแลองค์กร
ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม
ค. การสร้างประโยชน์ให้สังคม
หมวด 2 กลยุทธ์
2.1 กำรจัดทำกลยุทธ์
ก. กระบวนการจัดทากลยุทธ์
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
2.2 กำรนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ก. การจัดทาแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
หมวด 3 ลูกค้ำ
3.1 ควำมคำดหวังของลูกค้ำ
ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ข. การจาแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และการกาหนดหลักสูตรและบริการฯ
3.2 ควำมผูกพันของลูกค้ำ
ก. ความสัมพันธ์และการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ
ข. การค้นหาความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ค. การใช้ข้อมูลเสียงของลูกค้าและตลาด
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หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้
4.1 กำรวัด วิเครำะห์ และปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรขององค์กร
ก. การวัดผลการดาเนินการ
ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินการ
ค. การปรับปรุงผลการดาเนินการ
4.2 กำรจัดกำรสำรสนเทศ และกำรจัดกำรควำมรู้
ก. ข้อมูล และสารสนเทศ
ข. ความรู้ของสถาบัน
หมวด 5 บุคลำกร
5.1 สภำวะแวดล้อมด้ำนบุคลำกร
ก. ขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร
ข. บรรยากาศการทางานของบุคลากร
5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร
ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร
ข. วัฒนธรรมองค์กร
ค. การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา
หมวด 6 กำรปฏิบัติกำร
6.1 กระบวนกำรทำงำน
ก. การออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ
และกระบวนการ
ข. การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ
ค. การจัดการเครือข่ายอุปทาน
ง. การจัดการนวัตกรรม
6.2 ประสิทธิผลของกำรปฏิบัติกำร
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
ข. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์
ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน
หมวด 7 ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และบริกำรที่ตอบสนองต่อลูกค้ำกลุ่มอื่น
และด้ำนกระบวนกำร
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า
ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทางาน
ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน
7.2 ผลลัพธ์ด้ำนลูกค้ำ
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
7.3 ผลลัพธ์ด้ำนบุคลำกร
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
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7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรนำองค์กรและกำรกำกับดูแลองค์กร
ก. ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กร การกากับดูแลองค์กร และการสร้างประโยชน์ให้สังคม
7.5 ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน ตลำด และกลยุทธ์
ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
ข. ผลลัพธ์ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
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สำรบัญภำพ
หน้ำ
รูปที่ OP1ก-1 จานวนหลักสูตรและนักศึกษา
รูปที่ OP1ก-2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
รูปที่ OP1ข-1 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของคณะฯ

สำรบัญตำรำง
หน้ำ
ตารางที่ OP1ก-1 หลักสูตรและการบริการที่สาคัญ
ตารางที่ OP1ก-2 ประเภทของบุคลากร คุณวุฒิและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ตารางที่ OP1ก-3 ข้อกาหนดด้านคุณวุฒิทางการศึกษา ปัจจัยความผูกพัน
และข้อกาหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ตารางที่ OP1ก-4 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก
ที่สาคัญของคณะฯ
ตารางที่ OP1ก-5 กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับสาคัญในการกากับการดาเนินงานของคณะฯ
ตารางที่ OP1ข-1 ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน
ตารางที่ OP1ข-2 ผู้ส่งมอบ
ตารางที่ OP1ข-3 คู่ความร่วมมือ
ตารางที่ OP2ก-1 คู่เทียบ
ตารางที่ OP2ก-2 การเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อการแข่งขัน
ตารางที่ OP2ข-1 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบของคณะฯ

โครงร่ำงองค์กร
คณะครุศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ปีกำรศึกษำ 2563
ภำยใต้เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรดำเนินกำรที่เป็นเลิศ

โครงร่ำงองค์กร
P.1 ลักษณะองค์กร
ก. สภำพแวดล้อมขององค์กร
คณะฯ เริ่ ม เปิ ด สอนในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รครู ป ระถมสามั ญ (ป.ป.) ในปี พ.ศ. 2475 ต่ อ มา
พ.ศ. 2515 ได้ย้ายนักเรียนฝึกหัดครูทั้งหมดออกมาเรียนที่วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ อาเภอคลองหลวง
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี โดยด าเนิ น งานด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต วิ จั ย บริ ก ารวิ ช าการ ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ตามพันธกิจของคณะฯ และทาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา
การจัดการเรีย นการสอน การนาเสนอผลงานวิจัย ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับปรุงหลั กสู ตร
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เพื่อยกระดับการผลิตครูให้มีคุณภาพและเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในการเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น โดยปรั บ เป็ น หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี 4 ปี จ านวน 11 สาขาวิ ช า
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโท ปริญญาเอก ระดับละ 3 สาขาวิชา และหลักสูตรประกาศนียบัตรบั ณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
(1) หลักสูตรและกำรบริกำรที่สำคัญ
คณะฯ มี ก ารให้ บ ริ ก ารทั้ ง การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ า นการวิ จั ย ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการ และท านุ บ ารุ ง
ศิ ลปวั ฒนธรรม ในปี ก ารศึ ก ษา 2563 มี ก ารจั ด การศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 11 สาขาวิ ช า ระดั บ
บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท 3 หลักสูตร ปริญญาเอก 3 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
ดั ง รู ป ที่ OP1ก-1 โดยเน้ น กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง ผลิ ต ภาพ (Productive Learning) กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนแบบ ABCD และกระบวนการ Coaching เพื่อยกระดับการผลิตและพัฒนาครู

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 18 หลักสูตร

จำนวนนักศึกษำทั้งหมด 2,182 คน

รูปที่ OP1ก-1 จำนวนหลักสูตรและนักศึกษำ
ตำรำงที่ OP1ก-1 หลักสูตรและกำรบริกำรที่สำคัญ
หลักสูตรและบริกำร
ผู้รับบริกำร
ควำมสำคัญต่อควำมสำเร็จ
กลไกกำรส่งมอบ
ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
หลั กสู ตรระดับปริญญา นักศึกษาไทย 1. บั ณ ฑิ ต ครู มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง 1. หลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ตรี จานวน 11 สาขาวิชา และนักศึกษา ประสงค์ของนักศึกษาให้เป็นไปตาม ระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่3) พ.ศ. 2558 และ
ระดับบัณฑิตศึกษา
ต่างชาติ
สมรรถนะ มาตรฐานวิชาชีพครู และ มาตรฐานวิชาชีพครู
ปริญญาโท 3 หลักสูตร
เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. จัดการเรียนการสอนโดยคกก.บริหารหลักสูตร
ปริญญาเอก 3 หลักสูตร
2. บัณฑิตครูมีจิตวิญญาณความเป็น 3. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
และหลักสูตร
ครูและสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะคน สาคัญ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ไทยที่พึงประสงค์ตามพระราโชบาย 4. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้
สาขาวิชาชีพครู
ด้านการศึกษา 4 ประการ คือ
เชิงผลิตภาพ
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หลักสูตรและบริกำร

ด้ำนกำรวิจัย
งานวิจัยด้าน
สังคมศาสตร์

ผู้รับบริกำร

ควำมสำคัญต่อควำมสำเร็จ
1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่งคงเข้มแข็ง
3. มีงานทา มีอาชีพสุจริต
4. เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย

กลไกกำรส่งมอบ
5. จัดการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการ
วิชาการที่มุ่งเน้นการทางานร่วมกับชุมชน
6. พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
ให้เป็นไปตามสมรรถนะ มาตรฐานวิชาชีพครู
7. พัฒนานักศึกษาให้มีจิตวิญญาณความเป็น
ครูและสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะคนไทยที่พึง
ประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา

แหล่งทุนวิจัย
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน
ทั้งภายใน
และภายนอก

1. นาไปบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอนและต่อยอดงานวิจัย
2. มีแหล่งทุนจากภายในและ
ภายนอก
3. พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดม
ปัญญา

1. ดาเนินการวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การ
แก้ปัญหาท้องถิ่น
2. สร้างผลงานวิจัยให้ได้รับการเผยแพร่หรือ
อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ผ่านการเห็นชอบจากคกก.กองทุ น วิ จั ย
และงานสร้างสรรค์

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การบริการวิชาการ
ชุมชนใน
1. สร้างความร่วมมือระหว่างครูในจังหวัด
และทานุบารุง
จังหวัด
ปทุ มธานี และสระแก้ วในการร่ วมกั น
ศิลปวัฒนธรรม
ปทุมธานีและ พัฒนานักเรียนให้อ่านออก เขียนได้
จังหวัด
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สระแก้ว
(O-NET) ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย น
หน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมายให้สูงขึ้น
ภาครัฐ/
3. สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อ
เอกชน
ร่วมกันศึกษา แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้ องถิ่ น เสริ มพลั งให้ ชุมชน ท้ องถิ่ น
สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน
4. สร้ างเครื อข่ ายและแก้ ปั ญหาด้ าน
การศึ กษาของนั กเรี ยนในเขตพื้ นที่
เป้าหมายจังหวัดปทุมธานีและสระแก้ว
5. มุ่ ง เน้ น ให้ บั ณ ฑิ ต มี ทั ก ษะเป็ น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
6. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์ ตราสินค้า เรื่องเล่าผลิตภัณฑ์
การวิเคราะห์จัดทาแผนธุรกิจให้แก่
ผู้ ป ระกอบการในจั งหวั ด ปทุ ม ธานี
และสระแก้ว
7. เผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
ส่งเสริมให้ชุมชนสร้างรายได้
8. ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มให้ นั ก ศึ ก ษาได้
พั ฒนาภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ นและมี ส่ วน
ร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

ดาเนินโครงการที่ได้รับมอบหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. โครงการพัฒนาทักษะอ่านออกเขียนได้
2. โครงการพั ฒ นาครู เ พื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพ
นั ก เรี ย นเพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรียน (O-NET)
3. โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
4. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา การ
ผลิ ต และพั ฒ นาครู เสริ ม พลั ง ให้ ชุ ม ชน
ท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ได้แก่
4.1 กิ จ กรรมพั ฒ นาโรงเรี ย นให้ เ ป็ น
โรงเรียนสอนดี
4.2 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนสีเขียว
4.3 กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนพอเพียง
5. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิต มีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up)
6. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP
7. โครงการอบรมระยะสั้น “การประดิษฐ์
หางหงส์ธงตะขาบ”
8. โครงการนาฏศิลป์จิตอาสาสู่ท้องถิ่น
9. กิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
“รักพ่อไม่มีวันพอเพียง”

2

(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยม

รูปที่ OP1ก-2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ค่ำนิยม ของคณะฯ T-VALAYA
T : Teacher Professional สอนดี สอนเก่ง
V : Visionary เป็นผูร้ อบรู้ และมีวิสัยทัศน์
A : Activeness ทางานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
L : Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง A : Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนาการเปลี่ยนแปลง
Y : Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
A : Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
(3) บุคลำกร
บุคลากรของคณะฯ รวมทั้งสิ้น 87 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2564) แบ่งกลุ่มบุคลากรตามลักษณะ
การปฏิบัติงานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. สายวิชาการ มีจานวน 71 คน ร้อยละ 90.14 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และร้อยละ 9.86 เป็นข้าราชการ
2. สายสนับสนุน มีจานวน 16 คน ร้อยละ 43.75 เป็นลูกจ้างชั่วคราว ร้อยละ 25 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 12.50 เป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ร้อยละ 6.25 เป็นข้าราชการ ร้อยละ 6.25 เป็นพนักงานราชการ ร้อยละ
6.25 เป็นลูกจ้างประจา
คณะฯ ดาเนิ น การวัดความสุ ขและความผู กพันของบุคลากรต่อ องค์ ก ร พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยระดั บ
ความสุขและความผูกพันมากที่สุด คือ ความพึงพอใจในการทางาน หัวข้อ ความพึงพอใจในการทางานต่อเพื่อน
ร่วมงาน รองลงมาเป็นหัวข้อ ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการทางานต่อ
การพัฒนาและการเติบโตในอาชีพ
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สาหรับปัจจัยที่ส่งผลความผูกพันของสายวิชาการและสายสนับสนุนที่เหมือนกัน คือ 1. ความภาคภูมิใจ
และจงรักภักดีต่อองค์กร 2. ความมั่นคงในสายอาชีพ 3. อัตราค่าตอบแทน 4. สวัสดิการและสิ่งอานวยความ
สะดวก 5. ขวั ญ และก าลั ง ใจ 6. เพื่ อ นร่ ว มงาน โดยมี ปั จ จั ย ที่ ส ายวิ ช าการแตกต่ า งจากสายสนั บ สนุ น คื อ
ทุนสนับสนุนการทาวิจัยและศึกษาต่อ
สาหรับความคาดหวัง พบว่า บุคลากรคณะฯ มีความคาดหวัง เกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นอันดับแรก
ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการได้รับการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
ตำรำงที่ OP1ก-2 ประเภทของบุคลำกร คุณวุฒิและควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
คุณวุฒิกำรศึกษำ
อำยุ (Generation)
ประเภทกำรปฏิบัติงำน ต่ากว่า ป.ตรี ป.โท ป.เอก (Z) (Y) (X) (BB)
ควำมก้ำวหน้ำ
ป.ตรี
สำยวิชำกำร (71 คน)
ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ข้าราชการ
1
6
6
1 รองศาสตราจารย์ = 5 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ = 20 คน
พนักงามหาวิทยาลัย
45
19
42 14 8
อาจารย์ = 46 คน
สำยสนับสนุน (16 คน)
ควำมก้ำวหน้ำของสำยงำน
ข้าราชการ
1
1
- ชานาญการ = 1 คน
ลูกจ้างประจา
1
1
พนักงานราชการ
1
1
พนักงานมหาวิทยาลัย
2
2
2
2
พนักงานตามสัญญาจ้าง
2
1
1
ลูกจ้างชั่วคราว
7
7
รวม 8
5
49
25
1 46 31 9
ตำรำงที่ OP1ก-3 ข้อกำหนดด้ำนคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ปัจจัยควำมผูกพัน และข้อกำหนดด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัย
ข้อกำหนด
กลุ่มทีจ่ ัดตั้งให้ทำ
ข้อกำหนดด้ำน
ประเภท
ด้ำนคุณวุฒิ
ปัจจัยควำมผูกพัน
หน้ำที่ต่อรองกับ
สุขภำพและ
ทำงกำรศึกษำ
สถำบัน
ควำมปลอดภัย
สายวิชาการ ต้องสาเร็จ
1. ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร 1. ผู้บริหารคณะฯ
1. การตรวจ
การศึกษาไม่ 2. ความมั่นคงในสายอาชีพ
นาเสนอข้อเสนอแนะ สุขภาพประจาปี
ต่ากว่าระดับ 3. อัตราค่าตอบแทน
ต่างๆจากมหาวิทยาลัย 2. แผนป้องกัน
ปริญญาโท
4. ทุนสนับสนุนการทาวิจัยและศึกษาต่อ
2. มีสภาคณาจารย์ทา อัคคีภัย
5. สวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวก
หน้าที่เป็นตัวแทนของ 3. ระบบรักษา
6. ขวัญและกาลังใจ
อาจารย์และบุคลากร ความปลอดภัย
7. เพื่อนร่วมงาน
ในการให้คาปรึกษา
โดยติดตั้งกล้อง
สายสนับสนุน คุณวุฒิตาม
1. ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร และให้ข้อเสนอแนะต่อ วงจรปิด
สภามหาวิทยาลัยและ
เกณฑ์
2. ความมั่นคงในสายอาชีพ
อธิการบดี
มาตรฐาน
3. อัตราค่าตอบแทน
กาหนด
4. สวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวก
ตาแหน่งของ 5. ขวัญและกาลังใจ
แต่ละระดับ
6. เพื่อนร่วมงาน
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(4) สินทรัพย์
คณะฯ มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกที่สาคัญ ดังตารางที่ OP1ก-4
ตำรำงที่ OP1ก-4 อำคำรสถำนที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่สำคัญของคณะฯ
อำคำรสถำนที่ อาคารเรียน 6 อาคารเรียน 7 อาคารกิจการนักศึกษา โรงจอดยานพาหนะ
เทคโนโลยี
1. ระบบ E-saraban 2. ระบบติดตามงบประมาณ VRU Project Monitoring 3. ระบบการจัดการชั้นเรียน (CMS)
4. Webometrics 5. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต VRU – WiFi และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสารอง VRUOne
อุปกรณ์
1. อุปกรณ์ระบบเครือข่าย 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ 3. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
4. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการ
สิ่งอำนวย
อาคารพยาบาล อาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร หอพักนักศึกษา ศูนย์อาหาร ห้องสมุด ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ควำมสะดวก สนามกีฬากลาง ธนาคาร บริการรถราง ห้องพักอาจารย์ Co-Working ห้องประชุม ห้องเรียนอัจฉริยะและ
ห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค

(5) กฎระเบียบข้อบังคับ
คณะฯ มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังตารางที่ OP1ก-5
ตำรำงที่ OP1ก-5 กฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับสำคัญในกำรกำกับกำรดำเนินงำนของคณะฯ
พันธกิจ
กฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับสำคัญในกำรกำกับกำรดำเนินงำนของคณะฯ
ด้ำนกำรศึกษำ 1. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562
2. กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
3. ระเบียบ VRU ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2563
4. ข้อบังคับ VRU ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
5. ข้อบังคับ VRU ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
6. ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2563
7. มาตรฐานการผลิตบัณฑิตของคุรุสภา
8. ประกาศคุณสมบัติโรงเรียนฝึกประสบการณ์และคุณสมบัติครูพี่เลี้ยง
9. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561, (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561, (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
10. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556
11. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
12. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
พ.ศ. 2563
ด้ำนกำรวิจัย 1. ระเบียบ VRU ว่าด้วยกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2562
2. ระเบียบ VRU ว่าด้วยจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2562
3. ประกาศ VRU เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจยั และตีพิมพ์บทความ
วิจัยในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ พ.ศ. 2562
4. ประกาศเรื่องการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2563
ด้ำนกำร
1. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544
บริหำรจัดกำร 2. ระเบียบสานักงบประมาณว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545
3. พ.ร.บ งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563
4. พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
6. ประกาศ มรวอ. เรื่อง แนวทางและเกณฑ์การผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน เข้าสู่สญ
ั ญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่ สอง-สี่ พ.ศ. 2561
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พันธกิจ

กฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับสำคัญในกำรกำกับกำรดำเนินงำนของคณะฯ
7. ประกาศ มรวอ. เรื่อง แนวทางและเกณฑ์การผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ เข้าสู่สญ
ั ญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่ สอง-สี่ พ.ศ. 2561
8. ประกาศนโยบายจัดการความสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
9. ประกาศ มรวอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
10. ระเบียบ VRU ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2563
11. ระเบียบ VRU ว่าด้วยการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
12. ข้อบังคับ VRU ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
13. พ.ร.บ ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
14. ข้อบังคับสภา VRU ว่าด้วยจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร พ.ศ. 2554
15. หลักการ Green Faculty
16. พ.ร.บ การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2550
17. กฎกระทรวงด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 และการป้องกันสารเคมี
อันตราย พ.ศ. 2556

ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร
(1) โครงสร้ำงองค์กร
คณะฯ แบ่งส่วนงานบริหารออกเป็น สานักงานคณบดี งานบริหารงานทั่วไป งานวิชาการและพัฒนา
นักศึกษา งานวิจัย บริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น งานศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังรูปที่ OP1ข-1
กำรกำกับดูแลกำรบริหำรงำนคณะฯ คณบดีรายงานโดยตรงต่ออธิการบดี มี กบ.คณะฯ ประกอบด้วย
รองคณบดี 3 คน ผู้ช่วยคณบดี 7 คน หัวหน้าสานักงานคณบดี ประธานหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก หัวหน้ากลุ่มวิชา รวมทั้งสิ้น 30 คน ดาเนินงานภายใต้หลักการบริหารงานที่ดี และการกากับนโยบาย
ของคณะฯ ตามพันธกิจ ลงสู่การปฏิบัติผ่านแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณของคณะฯ โดย
คณบดีมอบหมายให้รองคณบดีแต่ละฝ่ายรับผิดชอบ กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัด และมาตรฐานต่างๆ ตามนโยบาย และพันธกิจ ทั้งนี้การบริหารงานอยู่ภายใต้การบริ หารความเสี่ยงของ
คกก.บริหารความเสี่ยงระดับคณะฯ และการตรวจสอบภายในของมรวอ. เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของคณะฯ

รูปที่ OP1ข-1 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนงำนของคณะฯ
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ระบบกำรรำยงำน 1) รายงานผลการดาเนินงานทั้งด้านการศึกษา การวิจัย การใช้จ่ายงบประมาณและ
การบริ การวิช าการ รายงานผลการดาเนิน งานตามแผนปฏิบัติการตัวชี้วั ดเป้าประสงค์ และตัว ชี้วัดโครงการ
รายงาน eMENSCR รายงานผลการดาเนินงานระบบ VRU Project เป็นการรายงานตามไตรมาส และรายงาน
ทุกเดือนในที่ป ระชุม กบ.คณะฯ 2) การเงิน รายงานผลการดาเนินงานการเบิกจ่ายเป็นประจา ทุกเดือนและ
รายไตรมาสจากระบบบัญชี 3 มิติ และ 3) รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ผ่านระบบ
CHE QA Online รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห ารและการประกั น คุ ณ ภาพ รองคณบดี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และผู้ ช่ ว ยคณบดี
รับผิดชอบรายงานที่ประชุมกบ.คณะฯ ทุกเดือน
(2) ผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะฯ ให้ความสาคัญกับผู้เรียนในทุกระดับตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษา
ต่างประเทศ รวมทั้งลูกค้ากลุ่มอื่นโดยเฉพาะท้องถิ่นเชิงพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว โดยได้สารวจ
ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังตารางที่ OP1ข-1
ตำรำงที่ OP1ข-1 ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้เรียน
กลุ่ม
ควำมต้องกำร
ผู้เรียน
นักศึกษา
1. หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์
1. ระดับปริญญาตรี 2. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
- นักศึกษาไทย
3. สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
- นักศึกษาต่างชาติ
4. มีงานทาหลังสาเร็จการศึกษา
2. ระดับบัณฑิตศึกษา 5. มีความรู้และทักษะสามารถนาไปต่อยอดเพื่อ
- นักศึกษาไทย
พัฒนางานในอาชีพ
- นักศึกษาต่างชาติ
6. จั ด การเรีย นการสอนที่มี คุณภาพเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
ลูกค้ำกลุม่ อื่น
ผู้รับบริการวิจัย
1. มีมาตรฐานในการทาวิจัย
ภาครัฐและภาคเอกชน 2. ผลงานวิจัยเสร็จตรงตามเวลาและงบประมาณ
ทั้งภายในและภายนอก เป็นไปตามที่กาหนดไว้
3. ผลงานวิจัยสามารถนาไปแก้ปญ
ั หาได้จริงและ
สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละแหล่งทุน
4. ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
การบริการวิชาการ
1. ได้รับการพัฒนาทักษะอ่านออกเขียนได้ พัฒนา
ชุมชนในจังหวัด
ครู เ พื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพนั ก เรี ย นเพื่ อ ยกระดั บ
ปทุมธานีและจังหวั ด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)
สระแก้ ว หน่ ว ยงาน 2. ได้รับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ภาครัฐ/เอกชน
ยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
3. บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
(Start up) พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP
กลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ปกครอง
1. คณะฯ มีหลักสูตรทีต่ รงตามความต้องการและ
มีมาตรฐานตามเกณฑ์

ควำมคำดหวัง
1. มีทุนสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย
2. มี สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละ
อินเตอร์เน็ตที่พร้อมสาหรับใช้งาน
3. อ า จ า ร ย์ มี ค ว า ม รั ก เ ม ต ต า ต่ อ ศิ ษ ย์ มี
จรรยาบรรณความเป็ น อาจารย์ ส ามารถให้
คาปรึกษา แนะนาทางวิชาการได้ดี
4. มีฐานข้อมูลสนับสนุนการวิจัยและแหล่งเรียนรู้
ที่เพียงพอ
1. มีจริยธรรมในการทาวิจยั ทุกขั้นตอน
2. คณะฯ มีข้อมูลข่าวสารที่สนับสนุนการทาวิจัย
อย่างเพียงพอ
3. มีการบริการที่ดี ความพร้อมของนักวิจัย
เครื่องมือทาวิจัยที่ได้มาตรฐาน
1. การผลิ ต และพั ฒ นาครู เสริ ม พลั ง ให้ ชุ ม ชน
ท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
2. ชุมชนมีรายได้ มีงานทา/เพิ่มรายได้และสร้าง
อาชีพให้คนในชุมชน

1. มีทุนการศึกษา
2. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนที่เพียงพอ
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กลุ่ม

ผู้ใช้บัณฑิต

ศิษย์เก่า

ชุมชน

โรงเรียนเครือข่ายฝึก
ประสบการณ์

ควำมต้องกำร
2. ความเหมาะสมของทาเลที่ตั้งและคมนาคมที่
สะดวก
3. บุตรหลานได้รับการบริการทีด่ ี มีความ
ปลอดภัยทั้งภายในและรอบบริเวณมหาวิทยาลัย
1. คณะฯมีหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการและ
มีมาตรฐานตามเกณฑ์
2. บัณฑิต ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ มีความรู้
ประสบการณ์ที่สามารถนาไปใช้ได้จริง และสร้าง
ความก้าวหน้าให้องค์กร
1. คณะฯเป็นต้นแบบแห่งการผลิตครู มีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับในสังคม
2. มีเครือข่ายในการทางาน
3. ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัย
4. ได้ รั บ ข่ า วสารและการติ ด ต่ อ เพื่ อ ให้ ร่ ว ม
กิจกรรมกับคณะฯ อย่างต่อเนื่อง
1. ได้รับการช่วยเหลือในการพั ฒนาชุม ชนให้ มี
คุณภาพที่ดี
2. มีกิจกรรมที่ช่วยเหลือให้ความรู้ สร้างอาชีพ
และแก้ปัญหาของชุมชน
1. ได้ความรู้ใหม่ไปอบรมให้ครู
2. คุณภาพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์

ควำมคำดหวัง
3. บุตรหลานได้รับความรู้ สาเร็จการศึกษาตาม
เวลา ได้บรรจุรับราชการครู
1. บั ณ ฑิ ต ครู มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วาม
รับผิดชอบ มีทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่นและ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
2. บัณฑิตครูสามารถสร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
ในสังคม
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
2. พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน

1. การผลิ ต และพั ฒ นาครู เสริ ม พลั ง ให้ ชุ ม ชน
ท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
2. ชุมชนมีรายได้/เพิ่มรายได้และสร้างอาชีพให้
คนในชุมชน
1. เป็นโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง
2. ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับคณะฯ ที่
หลากหลาย

(3) ผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือ
ตำรำงที่ OP1ข-2 ผู้ส่งมอบ
ผู้ส่งมอบ
กระบวนกำร
บริษัทเอกชน ร้านค้า
การจัดหาวัสดุ
สถานประกอบการ

ข้อกำหนด
1. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 2. เงื่อนไขในการจัดซื้อ
จั ด จ้ า ง 3. เป็ น ไปตามระเบี ยบการเงิ น และพัสดุ
เบิกจ่ายทันเวลา
บริษัทให้บริการและดูแล ให้บริการและดูแลระบบ ดูแลรักษาและการบริการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
ระบบเครือข่าย Internet เครือข่าย Internet
รวดเร็ว
ตำรำงที่ OP1ข-3 คู่ควำมร่วมมือ
คู่ควำมร่วมมือ
บทบำทที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยที่
ร่วมทา MOU
ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ

1. พัฒนานักศึกษาและบุคลากร เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ
2. การจัดโครงการและทากิจกรรมร่วมกัน
3. ทาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 36 แห่งทั่วประเทศ
4. เป็นประธานเครือข่ายภาคกลางตอนบนในการผลิตและพัฒนาครูของราชภัฏ และ
มหาวิทยาลัยเขตภาคกลางตอนบน
5. โครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน สพฐ. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนและเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนรอบโรงเรียน

กำรสื่อสำร
โทรศัพท์
โทรสาร อีเมล
หนังสือราชการ
การประชุม

ช่องทำงกำร
สื่อสำร
MOU, การ
ประชุมวิชาการ,
สัมมนาวิชาการ,
อีเมล, โทรศัพท์,
ช่องทางออนไลน์,
หนังสือราชการ
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คู่ควำมร่วมมือ

บทบำทที่เกี่ยวข้อง

6. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาสาขา
วิชาชีพครู สภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
โรงเรียน
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา
เครือข่ายฝึก
2. ปฐมนิเทศผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงเพื่อรับทราบแนวทางการฝึกประสบการณ์สอนใน
ประสบการณ์ สถานศึกษาร่วมกัน
3. ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
4. ให้ความรู้กับครูในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์
แหล่งทุนวิจัย 1. จัดหางบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก
ทั้งภายในและ 2. ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ภายนอกและ 3. อบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการวิจัย ผลิตนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์และ/
สถาบันการศึกษา หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
ทั้งภายในและ 4. พัฒนาบทความเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ และส่งเสริมสนับสนุนการไป
ต่างประเทศ
นาเสนอผลงานในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
5. ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูล TCI SJR ISI และ Scopus
6. ส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้ด้านการวิจัยให้กับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยเพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพด้านการวิจัย
7. ส่งเสริมอาจารย์และนักศึกษาผลิตผลงานวิจัย ด้า นการผลิตหรือพัฒนาครู เพื่อให้
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
8. นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครู
มหาวิทยาลัย 1. โครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน สพฐ.
ราชภัฏกลุ่ม
2. โครงการบริการวิชาการโรงเรียน ตชด./เครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์
ภาคกลาง
3. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตอนบนและ
4. จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนในเขต 5. ประกวดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศ
พืน้ ที่จังหวัด
6. สร้างผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่
ปทุมธานี
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
สระแก้ว และ
สระบุรี

ช่องทำงกำร
สื่อสำร
การประชุมวิชาการ,
สัมมนาวิชาการ,
อีเมล, โทรศัพท์,
ช่องทางออนไลน์,
หนังสือราชการ
การประชุม
วิชาการ, สัมมนา
วิชาการ, อีเมล,
โทรศัพท์,
ช่องทางออนไลน์,
หนังสือราชการ

การประชุม
วิชาการ, สัมมนา
วิชาการ, อีเมล,
โทรศัพท์,
ช่องทางออนไลน์,
หนังสือราชการ

P.2 สภำวกำรณ์ขององค์กร
ก. สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน
(1) ลำดับในกำรแข่งขัน คณะฯ ได้กาหนดคู่เทียบ และประเด็นการแข่งขันเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ดังตาราง OP2ก-1
ตำรำงที่ OP2ก-1 คู่เทียบ
ระดับ
คู่เทียบ
เหตุผล
ประเด็นเทียบเคียง
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นมหาวิทยาลัยที่ มีอัตราการมีงานทาของ อัตราการมีงานทาของบัณฑิตครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา
บัณฑิตครู ในกลุ่มราชภัฏอันดับสูงสุด
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลการประเมินความพึง ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจ
พอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตครูมากกว่า ของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตครู
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(2) กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ตำรำงที่ OP2ก-2 กำรเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อกำรแข่งขัน
ปัจจัย
กำรเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อกำรแข่งขัน
การเมือง
- การเมืองในประเทศมีสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน มีความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน
- นโยบายของรัฐด้านการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่ชัดเจนและไม่มีความต่อเนื่องทาให้ส่ งผลกระทบต่อ
การพัฒนาด้านการศึกษาในทุกระดับ
เศรษฐกิจ
- เศรษฐกิจภายในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วโลกทาให้สถาน
ประกอบการหลายแห่งปิดตัว ผู้คนตกงานทาให้ประชาชนไม่มีรายได้และมีหนี้สิน
สังคม
- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและอัตราการเกิดลดลง ส่งผลต่อจานวนนักศึกษาครูอาจมีแนวโน้ม
ลดลงจากเดิมอย่างต่อเนื่อง
- จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคปัจจุบันทาให้ประชาชนเปลี่ยนวิถีในการดาเนินชีวิตที่ขาดความ
เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น สถาบันครอบครัวอ่อนแอลง ไม่มีเวลาอบรม ดูแลบุตรหลาน ทาให้คุณภาพของนักศึกษาที่
เข้ามาเรียนในคณะฯมีคุณภาพน้อยลง
- คนรุ่นใหม่เริ่มให้ความสนใจกับการแสวงหาความรู้ที่ไม่ต้องเรียนจนจบปริญญาตรี
การศึกษา
- แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) การปฏิรูปการศึกษา อว.
เทคโนโลยี
- ความเจริญทางเทคโนโลยี ส่งผลทางด้ านลบต่ อนั กศึ กษาครู เด็ กใช้ เวลาส่วนใหญ่อยู่กั บเทคโนโลยีที่ไม่เกิด
ประโยชน์ ทาให้บางคนเกิดความเครียดและเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อบุคลิกภาพของนักศึกษาครู
- การเรียนออนไลน์แม้ว่าจะมีประโยชน์และประหยัดต้นทุนในการเดินทาง แต่สาหรับการพัฒนาคุณภาพ
ของนักศึกษาครูจาเป็นต้องได้รับการบ่มเพาะและเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูโดยนักศึกษาต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับครู อาจารย์และเพื่อน
สิ่งแวดล้อม
- มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม และเป็นเส้นทางที่มีรถจานวนมากผ่านเพื่อเดินรถสู่ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือทาให้เกิดมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพและทางเดินหายใจ
- เกิดโรคระบาดไวรัสโควิด -19 ทาให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมรวมถึงการ
ดารงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะนักศึกษามีความต้องการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านมากกว่าที่จะเดินทาง
มาเรียนที่มหาวิทยาลัย

(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
คณะฯ มีแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สาคัญ ได้แก่ รายงานประจาปี CHE QA Online โดยมีประเด็น
ที่ต้องการเทียบคือ อัตราการมีงานทาของบัณฑิตครู และผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตครู
ซึ่งมีข้อจากัดของความสมบูรณ์และโอกาสที่จะเข้าถึงข้อมูล
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ
ตำรำงที่ OP2ข-1 ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์และควำมได้เปรียบของคณะฯ
ด้ำน
ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์
พันธกิจ
1. พัฒนาครูที่เป็นศิษย์เก่าของคณะฯ
(หลักสูตร วิจัย 2. พัฒนาครูในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์
บริกำรวิชำกำร 3. ผลิตครูอิงสมรรถนะของหน่วยงานที่รับรองการศึกษา
และ
4. พัฒนาความสามารถด้านภาษาของนักศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม) 5. จัดทาและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั้ง 36 แห่ง

ควำมได้เปรียบ
1. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการผลิตครู
2. พระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 และ
ยุทธศาสตร์ของรัฐที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตครู
3. ความร่ ว มมื อ กั บ โรงเรี ย นเครื อ ข่ า ยฝึ ก
ประสบการณ์องค์กรต่างๆ และมหาวิทยาลัยใน
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ด้ำน

ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์
ควำมได้เปรียบ
6. เพิ่มร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทางานในท้องถิ่น ต่างประเทศในการเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
7. เพิ่มจานวนร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านใบ
วิชาชีพ
ประกอบวิชาชีพ
4. มีครูที่เป็นศิษย์เก่า สามารถติดต่อประสานงาน
ได้ง่าย
กำรปฏิบัติกำร 1. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 1. มี น โยบายที่ ส นั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการ
2. จัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ สอนที่ มุ่ ง เน้ น การเรี ย นรู้ เ ชิ ง ผลิ ต ภาพอย่ า ง
ที่มุ่งเน้นการทางานร่วมกับชุมชน
ชัดเจน
3. พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาให้เป็นไป 2. มี กร อบ ม า ต รฐา นวิ ช า ชี พครู ที่ มุ่ ง เน้ น
ตามสมรรถนะ มาตรฐานวิชาชีพครู
สมรรถนะความเป็นครูอย่างชัดเจน
3. มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของคณะฯ อย่างชัดเจน
4. มีคณาจารย์และบุคลากรให้ความร่วมมื อใน
การปฏิบัติงานและการปรับปรุงงานด้านต่างๆ
5. มี คกก.นักศึกษาที่เข้มแข็งในการดาเนินงาน
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค์ของคณะฯ
ควำมรับผิดชอบ 1. การผลิตบัณฑิตครูให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไป 1. นโยบายที่ชัดเจนของมรวอ.เกี่ยวกับการเป็น
ต่อสังคม
ตามสมรรถนะ มาตรฐานวิ ชาชี พ ครู ตอบสนองความ ต้นแบบการผลิตครู
ต้องการของสังคม และชุมชน
2. นโยบายที่ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งาน
2. พัฒนาคณะฯให้สอดคล้องกับนโยบายของมรวอ. ได้แก่ อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
การด าเนิ น งานอย่ า งมี คุ ณ ธรรมและโปร่ ง ใส และการ 3. นโยบายของมรวอ.ในยุทธศาสตร์การพัฒนา
พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
ท้องถิ่น
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนของท้องถิ่นให้ดีขึ้น
ทรัพยำกรบุคคล 1. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของ 1. มีงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
คณะฯให้มีสมรรถนะในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. นโยบายของมรวอ.ที่ ส นั บ สนุ น การพั ฒ นา
2. การพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีตาแหน่งทางวิชาการ
ศักยภาพของบุคลากร
3. การสร้างผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มี 3. คณะฯ และมรวอ.มี น โยบายสนั บ สนุ นการ
คุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร
ส่วนประกอบที่สาคัญของระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการของคณะฯ
คณะฯ มีการปรับปรุงผลการดาเนินงานในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การควบคุมคุณภาพ
ด้านการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม ดังนี้
1. การบริหารจัดการ โดยมีกระบวนการปฏิบัติงานมุ่งเน้นพัฒ นาระบบการประเมินผลแบบประเมิน
เชิงวัตถุประสงค์ (OKRs) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการควบคุมภายใน
2. การควบคุมคุณภาพ ในระดับ หลั กสู ตรใช้เกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558
และในระดับคณะใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)
3. การเรียนรู้และนวัตกรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดการดาเนินงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ในแต่ละหลักสูตรผ่านระบบการจัดการความรู้ (KM) ของคณะฯ
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หมวดที่ 1 กำรนำองค์กร (Leadership)
1.1 กำรนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง
ทีมผู้บริหารได้มีการปฏิบัติ โดยการกาหนดทิศทางการนาองค์กร ถ่ายทอดทิศทางขององค์กรไปสู่ การ
ปฏิบัติ มีการกากับดูแล ติดตาม และประเมินผล ให้มีความโปร่งใส โดยคานึงถึงลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดังรูปที่ 1.1ก-1

รูปที่ 1.1ก-1 กำรนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง

ก. วิสัยทัศน์และค่ำนิยม
1.1ก(1) กำหนดวิสัยทัศน์และค่ำนิยม
ที ม ผู้ บ ริ ห ารมี ส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ทบทวนแผนปฏิ บั ติ ก าร ระดั บ
มหาวิทยาลัย และนามาถ่ายทอดให้กับอาจารย์และบุคลากรในคณะฯ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่ว มของ
ทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วยกบ.คณะฯ และบุคลากร และได้กาหนดวิสัยทัศน์ ภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อคณะฯ ในอนาคต เพื่อให้บังเกิดผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตาม
เป้าหมายที่ได้ร่วมกันกาหนดไว้
ทีมผู้บริหารถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่บุคลากรทุกระดับและสายงาน ตลอดจนผู้เรียน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผ่านการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ได้แก่ การประชุมกบ.คณะฯ
เดือนละ 1 ครั้ง การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ของคณะฯ ป้ายประกาศ ป้ายโปสเตอร์ เว็บไซต์ Facebook ช่อง YouTube ของคณะฯ หลังจากการ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจแล้วได้มีการติดตามและประเมินผลการรับรู้ การถ่ายทอดวิสัยทัศน์
ค่านิยม และพันธกิจของบุคลากร ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทีมผู้บริหารมีการติดตามการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด โดยให้ผู้รับผิดชอบรายงาน
ผลการดาเนินการผ่านโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลโครงการ VRU Monitoring Project ในทุกไตรมาส
และนาผลการรายงานเข้าที่ประชุมเพื่อสรุปและวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนา
และการปรับปรุงผลการดาเนินงานให้ดีขึ้น
1.1ก(2) กำรส่งเสริมกำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและอย่ำงมีจริยธรรม
ที ม ผู้ บ ริ ห ารคณะฯ บริ ห ารงานภายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ และบุ ค ลากรเกิ ด
พฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ตามที่ระบุใน
โครงร่างองค์กร (5) กฎระเบียบข้อบังคับ ตำรำงที่ OP1ก-5 ร่วมกับการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
ที่ทาให้ต้องถือปฏิบัติ
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ทีมผูบ้ ริหารมีระบบในการดาเนินงานที่ชัดเจน การทางานทุกด้านต้องผ่าน คกก.ที่แต่งตั้งขึ้นมา โดยให้
คกก.ดาเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะฯ อย่างเคร่งครัด เมื่อมีปัญหา มีคาร้องเกี่ยวกับเรื่องที่
ไม่ถูกต้อง ทีมผู้บริหารจะตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยนาเข้าที่ประชุมเพื่อหารือเบื้องต้น หากพบว่ามีการกระทา
ผิดจะมีการตักเตือนเป็นอันดับแรก และหากมีการประทาผิดซ้าจะดาเนินการตามระเบียบที่กาหนดไว้
ทีมผู้บริหารรับฟังเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยวิธีการร้องเรียนด้วยตนเอง เอกสาร หมายเลขโทรศัพท์
02-529-3099 และผ่าน Facebook คณะฯ (Faculty of Education VRU) โดยได้กาหนดมาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียน การทุจริต วิธีการดาเนินการที่ชัดเจนในการปฏิบัติการ หากเกิดข้อร้องเรี ยน/ร้องทุกข์จะต้อง
รายงานให้ คณบดี ทราบ ภายใน 1 วัน คณบดีสั่ งการแก้ ไ ขปั ญหาหรื อด าเนิ นการสอบสวนหาข้ อเท็ จ จริ ง
รายงานผลการแก้ไขปัญหาหรือชี้แจงผลการสอบสวนให้คณบดีและผู้ร้องรับทราบ โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ
ดังนี้
1. กรณีร้องเรียนทางสายตรงผู้บริหารผ่านช่องผ่านทางเว็บไซต์ของคณะฯ มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1) คณบดีพิจารณาข้อร้องเรียนเพื่อมอบหมายให้รองคณบดี และ/หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
จัดการข้อร้องเรียนดังกล่าว
2) ดาเนินการพิจารณาข้อร้องเรียน โดยการพิจารณาในการประชุมผู้บริหาร หรือการแต่งตั้ง คกก.ขึ้น
เป็นกรณีเฉพาะเพื่อดาเนินการ
3) เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จให้แจ้งผลการพิจารณาผ่านรองคณบดีเพื่อรายงานผลการพิจารณาต่อ คณบดี
4) กรณีการร้องเรียนที่มีการระบุชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจนให้ดาเนินการแจ้ง
ผลการพิจารณาข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ หากไม่มีการระบุชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของผู้ร้องเรียนให้
ตอบข้อร้องเรียนทางเว็บไซต์ที่ร้องเรียนเข้ามา
2. กรณีร้องเรียนผ่านกล่องรับความคิดเห็นและร้องเรียนเป็นจดหมาย มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อร้องเรียนในกล่องรับความคิดเห็นเพื่อเสนอคณบดี
2) คณบดีจะพิจารณาข้อร้ องเรียนและสั่งการไปยัง รองคณบดี และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าว
3) ดาเนินการพิจารณาข้อร้องเรียน โดยการพิจารณาในการประชุมผู้บริหารหรือ การแต่งตั้ง คกก.ขึ้น
เป็นกรณีเฉพาะเพื่อดาเนินการ
4) เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จแจ้งผลการพิจารณาผ่านรองคณบดีที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานผลการพิจารณา
ต่อคณบดี
5) กรณีการร้องเรียนที่มีการระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ของผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจนจะดาเนินการแจ้งผล
การพิจารณาข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ
ข. กำรสื่อสำร
1.1ข กำรสื่อสำร
ทีมผู้ บ ริ ห าร มี การสื่ อสารและสร้ างความผู ก พั นกั บบุ คลากรทั่ว ทั้ง องค์ก รในช่ องทางการสื่ อ สาร
ที่ ห ลากหลายทั้ ง ที่ เ ป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ ได้ แ ก่ การประชุ ม ต่ า ง ๆ เช่ น การประชุ ม คกก.
ชุดต่าง ๆ การประชุมเปิดภาคเรียน เป็นต้น การมอบหมายงาน การพบปะสังสรรค์ สอบถาม ร่วมปรึกษาหารือ
ให้คาแนะนาโดยตรง รวมทั้งการสนทนาผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook , Line หรือโทรศัพท์ เพื่อสื่อสาร
อย่ างตรงไปตรงมาเกี่ ย วกับ การดาเนิ น การขององค์กรและการบริห ารงานและเมื่ อมีปั ญหาหรือ ต้อ งการ
คาปรึกษาต่าง ๆ ทีมผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุ คลากรทุกคนสามารถเข้าพบได้ตลอดเวลา เพื่อพูดคุย -ปรึกษา
ส่งผลให้การสื่อสารมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ทันท่วงที
13

ทีมผู้บริหารมีการสื่อสารกับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ
เช่น การจัดงานวันปฐมนิเทศ งานไหว้ครู งานปัจฉิมนิเทศ การสื่อสารภายในองค์กรผ่านสื่อต่าง ๆ ของคณะฯ
เช่น จอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ และผ่านสื่อออนไลน์ เช่น การเผยแพร่
ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ Facebook Line YouTube
ตำรำงที่ 1.1ข ช่องทำงกำรสื่อสำร
กลุ่ม
เป้ำหมำย

ช่องทำงกำรสื่อสำร
เว็บไซต์ Facebook

Line

YouTube

ประชุม

กิจกรรม

ป้ำย
ประกำศ

บุคลากร
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ทีมผู้บริหารเสริมสร้างให้บุคลากร ลูกค้า รวมทั้งศิษย์เก่า มีความผูกพันและรู้สึกภาคภูมิใจในองค์กร
โดยการสร้างสังคมที่อบอุ่น การดูแล การให้บริการที่ดี การยกย่องชมเชย การให้รางวัลในรูปแบบและวาระ
โอกาสที่เหมาะสมต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อชื่นชมยินดีในความสาเร็จ
ทีมผูบ้ ริหารติดตามการประเมินของกลุ่มลูกค้าหรือผู้มีส่วนไดสวนเสีย จากแบบสอบถามนักศึกษาปี 1
(กิจกรรมปฐมนิเทศ), แบบสอบถามนัก ศึกษาปี 5 (กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ), แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อรายวิชาพื้นฐาน, แบบสอบถามภาวะการมีงานทาของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิส ระภายใน 1 ปี , สายตรงผู้ บ ริ ห าร, ช่องทาง Social media เช่น เพจคณะครุศาสตร์ เพจกิจการ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ กล่องรับความคิดเห็น โดยทางวาจา บันทึกข้อความ และใบประเมินผลงานของ
ผู้บริหารคณะ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ค. พันธกิจและผลกำรดำเนินกำรขององค์กร
1.1ค(1) กำรสร้ำงสภำวะแวดล้อมเพื่อควำมสำเร็จ
ทีมผู้บริหารมีแนวทางการดาเนินงานเพื่อความสาเร็จของคณะฯ ทั้งระยะสั้นและสร้างความมั่นคงใน
ระยะยาว โดยสร้ างสภาพแวดล้ อมเพื่อให้ บรรลุผ ลลั พธ์ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยเป็นผู้ นาในการ
วางแผนปฏิบัติการคณะฯ มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย
และตัวชี้วัดในแต่ละพันธกิจ มีการมอบหมายงานและกระจายอานาจให้กับรองคณบดีแต่ละฝ่ายเป็นผู้กากับ
ติ ด ตามในลั ก ษณะของคกก.ชุ ด ต่ า ง ๆ เป็ น ผู้ ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานตามพั น ธกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
มีการรายงานผลการดาเนินงานในที่ประชุมกบ.คณะฯ ทุกเดือน และมุ่งปรับปรุงผลการดาเนินการเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประสบความสาเร็จตามแผนที่ได้วางเอาไว้ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ใน
ทั้งระดับบุคคลและองค์กร สร้างวัฒนธรรมการทางานของบุคลากรที่ทาให้ผู้เรียนและลู กค้ากลุ่ มอื่นได้รับ
ประสบการณ์ที่ดีอย่างสม่าเสมอ และส่งเสริมให้ลูกค้ามีความผูกพันกับสถาบัน
ทีมผู้บริหารได้มีการถ่ายทอดเป้าหมายของแผนปฏิบัติการคณะฯ ประจาปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายใน 5 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ ABCD และกระบวนการ Coaching เพื่อยกระดับการผลิตและพัฒนา
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ครูและสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ด้านวิจัยและสร้างนวัตกรรม คณะฯ ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปั ญหาของท้องถิ่น และเป็นต้นแบบที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒ นา
คุณภาพชีวิต ความเข้มแข็งของท้องถิ่น
3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์
และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่น
อย่างเป็นรูปธรรม
4. ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึก
ทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
5. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การที่ เ ป็ น เลิ ศ มี ธ รรมาภิ บ าลเพื่ อ เป็ น ต้ น แบบของการพั ฒ นา
คณะครุศาสตร์อย่างยั่งยืน
1.1ค(2) กำรทำให้เกิดกำรปฏิบัติกำรอย่ำงจริงจัง
ทีมผู้บริหารมีส่วนร่วมในการสัมมนาเชิงปฏิบัติ การทบทวนและจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ของคณะฯ โดยมีการทบทวนวิสัย ทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ โครงการ กิจกรรม ตัว ชี้วัดเป้าประสงค์ ตัว ชี้วัด
โครงการ และเป้ า หมายการด าเนิ น การให้ ป ระสบผลส าเร็ จร่ ว มกั น และมี ก ารจั ด ประชุ ม เพื่ อ ชี้ แ จงและ
ทาข้อตกลงในการกาหนดค่าเป้ าหมายในการดาเนิน งานในปี นั้น รวมถึงกาหนดผู้ รับผิ ดชอบด าเนิ น การ
โดยผู้ รั บ ผิ ดชอบจะต้องรายงานผลการดาเนินการผ่ านโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลโครงการ VRU
Monitoring Project ในทุกไตรมาส รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกเดือนในการประชุมกบ.คณะฯ
ทีมผู้บริหาร นาผลการติดตามการดาเนินงานมาพิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงาน
ในตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการปฏิบัติโดยการพิจารณาเรื่องจาเป็นเร่งด่วน ที่อาจจะมี
ผลกระทบต่อองค์กร โดยเฉพาะในกรณีที่ผลการดาเนินการต่ากว่าเป้าหมายและมีผลกระทบสูง เช่น จานวน
นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ

1.2 กำรกำกับดูแลองค์กรและกำรสร้ำงประโยชน์ให้สังคม
ก. กำรกำกับดูแลองค์กร
1.2ก(1) ระบบกำรกำกับดูแลองค์กร
คณะฯ มีการกากับดูแลหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ มีการกากับดูแลโดย กบ.คณะฯ
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 3 คน ผู้ช่วยคณบดี 7 คน หัวหน้าสานักงานคณบดี ประธานหลักสูตรปริญญาตรี
ปริญญาโทและปริญญาเอก หัวหน้ากลุ่มวิชา รวมทั้งสิ้น 30 คน ดาเนินงานภายใต้หลักการบริหารงานที่ดี และ
การกากับนโยบายของคณะฯ ตามพันธกิจ ลงสู่การปฏิบัติผ่านแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณของคณะฯ โดยคณบดีมอบหมายให้รองคณบดีแต่ละฝ่ายรับผิดชอบ กากับ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด และมาตรฐานต่าง ๆ ตามนโยบายและพันธกิจ ทั้งนี้การบริหารงาน
อยู่ภายใต้การบริหารความเสี่ยงของคกก.บริหารความเสี่ยงระดับคณะฯ และการตรวจสอบภายในของ มรวอ.
เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของคณะฯ
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1.2ก(2) กำรประเมินผลกำรดำเนินกำร
สภามหาวิทยาลัย มีคาสั่งแต่งตั้ง คกก. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และ
คณบดี โดยอาศัยอานาจของ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีหน้า ที่ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของคณบดี ประจาปีงบประมาณ โดยการรายงานผลตามเอกสารรายงานผลการประเมินการ
ปฏิ บั ติ ง าน การตอบแบบสอบถาม การลงพื้ น ที่ เพื่ อ ตรวจเยี่ ย มผู้ เ รี ย นและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
การสัมภาษณ์ผู้เรียนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร สัมภาษณ์บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนเรื่องการบริหารจัดการของคณบดี แบ่งเป็นด้าน ๆ ดังนี้ ด้านภาวะผู้นา ด้านการบริหาร
จัดการแผนงานและงบประมาณ ด้านบริหารงานในหน่วยงาน การปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 และภาพรวมต่าง ๆ คกก.จึงรวบรวมและนาผลการประเมินเสนอให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ
และอาจจะมีการให้ทีมบริหารให้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ปัญหาหรืออุปสรรคที่ทาให้ผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุผล
หรื อข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ต้องการให้ พัฒ นา หรือปรับปรุง ผลการดาเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพตรงความ
ต้องการของกลุ่มผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะฯ ได้ดาเนินการตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จั งหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิช าการของผู้ ดารง
ตาแหน่ งอาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2554 เพื่อใช้ส าหรั บ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน พนักงาน
ราชการ ลู ก จ้ า งประจ า และลู ก จ้ า งชั่ ว คราว โดยคณบดี เ ป็ น ผู้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน และแบ่ ง การ
ประเมินผลปฏิบัติงานจานวน 2 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ การประเมิน มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 และการประเมินพฤติกรรม/สมรรถนะ ร้อยละ 20 โดยคณะฯ จัดระบบการ
จั ด เก็ บ ผลการประเมิ น หลั ก ฐานแสดงความส าเร็ จ ของงานและพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง าน และน าไปใช้
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทางาน การมอบหมายงาน การพิจารณาความดีความชอบ
การเลื่อนเงินเดือน และได้มีการปรับเปลี่ยนการดาเนินงานเป็น OKRs มีการเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2564
ข. กำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและอย่ำงมีจริยธรรม
1.2ข(1) กำรประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมระเบียบ
คณะฯ ก าหนดโครงสร้ า งการบริ ห ารที่ มี ก ารก ากั บ ดู แ ล การตรวจสอบย้ อ นกลั บ ที ม ผู้ บ ริ ห ารมี
แนวทางการบริห ารงานโดยยึดหลั กธรรมาภิบาล มีระบบส่งเสริมให้ การดาเนินการทุกพันธกิจของคณะฯ
เป็ น ไปอย่ างถูกต้อง มีจ ริ ย ธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อ ง
โดยมอบหมายให้ ค กก.ชุ ด ต่ า ง ๆ รั บ ผิ ด ชอบก ากั บ ดู แ ลด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน ตั ว อย่ า งเช่ น
หลั กสู ตรได้รับ การรั บ รองจาก อว. และได้รับการรับรองวิช าชี พ จากส านักงานเลขาธิการคุรุส ภา โดยมี
กว.คณะฯ และ กบ.คณะฯ เป็นผู้กากับดูแล อีกทั้งคณะฯ ยังนาระบบการบริหารความเสี่ยงมาดาเนินการกับ
ทุกพัน ธกิจ มีการคาดการณ์ล่ ว งหน้ าเกี่ย วกับความเสี่ ยงที่เป็นกังวลทั้งของลู กค้า และผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย
ในเรื่องต่าง ๆ ด้านการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการและการบริหารผ่านการดาเนินงานของ
คกก.บริหารความเสี่ย งของคณะฯ และยังมีฝ่ายตรวจสอบภายในเข้ามาให้ คาปรึกษา และช่วยตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานอีกด้วย
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1.2ข(2) กำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม
คณะฯ มีการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารบรรลุสู วิสัยทัศน์ ทั้งนี้ทีมผู้บริหาร
ไดแจ้งให้บุคลากร ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบถึงผลการดาเนินงานของคณะฯ โดยมุ่งจัดระบบ
การทางานให้ชัดเจน เข้าใจง่าย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเงิน
คณะฯ มีการสื่อสารและถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่สาคัญ เช่น ด้า นการเงิน ด้านบุคลากร
ด้านจริยธรรม ฯลฯ ไปยังบุคลากรทุกระดับในคณะฯ เพื่อให้บุคลากรในคณะฯ รับทราบและถือปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง มีแนวทางการติดตามและสนั บสนุ นให้ บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศและคาสั่งที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายในมหาวิทยาลั ยและการกล่าวคาชื่นชมแก่ผู้ที่ประพฤติดี และ
มีกระบวนการสอบสวนและลงโทษผู้ที่ทาผิด ในส่วนของลูกค้าจะมีข้อบังคับของ มรวอ.ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
และการดาเนินการทางวิจัยเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีวินัยในตนเองและการอยู่ร่วมกัน
ค. กำรสร้ำงประโยชน์ให้สังคม
1.2ค(1) ควำมผำสุกของสังคม
คณะฯ ได้ดาเนินการสนับสนุน และช่วยเหลือการดาเนินโครงการตามพระราชดาริฯ ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเริ่มงานพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และยังทรงงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี โดยมีเด็กและเยาวชนจานวน
มากจบการศึกษาและสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง ครอบครัว และทาประโยชน์ให้แก่สังคม ในส่วนของ
คณะฯ ได้ให้ การช่ว ยเหลื อ ส่ งเสริ มด้านการเรียนการสอน สื่ อ และการจัดอบรมให้ ความรู้กั บครู ให้ กั บ
โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งกบินทร์ อาเภอวังสมบูรณ์ โรงเรียนตชด.การบินไทย อาเภอคลองหาด และโรงเรียนตชด.
บ้านน้าอ้อม อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยการนาอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ไปจัดกิจกรรม
บริการวิชาการ ทุกปีการศึกษา
1.2ค(2) กำรสนับสนุนชุมชน
คณะฯ ได้ดาเนินการตามพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงห่วงการศึกษา
ของนักเรียน และการน้อมนาพระบรมราโชบายและพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาสู่การสร้างแรงบันดาลใจ
แก่ครูไทย ซึ่งมีองคมนตรี มาตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
องคมนตรี มาติดตามผลการดาเนินงานการขับเคลื่อนยุท ธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ระยะ 20 ปี และคณาจารย์ นักศึกษาคณะฯ เข้าฟังการบรรยายพิเศษ และได้ดาเนินการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความผาสุกของชุมชน และสังคม ได้แก่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตาบลแบบบูรณาการ ( 1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย) และโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (Tambon System Integrator : TSI) โดยแบ่งเป็น 6 พื้นที่ ดังนี้
1. ตาบลศาลาครุ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
2. ตาบลบางยี่โท อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ตาบลบ้านกลึง อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. ตาบลบ้านแป้ง อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. ตาบลวังพัฒนา อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. ตาบลเขาฉกรรจ์ อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
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ซึ่ ง แต่ ล ะกิ จ กรรมได้ มี ก ารลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ส ารวจบริ บ ทชุ ม ชนและศึ ก ษาข้ อ มู ล ชุ ม ชน วางแผนการ
ดาเนินงานร่วมกับชุมชนและดาเนินการเปิดตัวโครงการร่วมกับชุมชน (Kick Off) ระหว่างวันที่ 26 มกราคม –
2 กุมภาพันธ์ 2564
และยังดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียนและการวิเคราะห์ของ
นักเรียน จานวน 12 พื้นที่ ดังนี้
1. โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ตาบลคลองพระอุดม อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
2. โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
3. โรงเรียนวัดหว่านบุญ ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
4. โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ ตาบลบึงชาอ้อ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
5. โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม ตาบลบึงชาอ้อ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
6. โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ ตาบลบึงชาอ้อ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
7. โรงเรียนวัดปทุมนายก ตาบลศาลาครุ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
8. โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ ตาบลศาลาครุ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
9. โรงเรียนบ้านโคคลาน ตาบลโคคลาน อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
10. โรงเรียนบ้านมะกอก ตาบลทัพเสด็จ อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
11. โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ ตาบลตาพระยา อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
12. โรงเรียนบ้านซับน้อย ตาบลไทยอุดม อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
คณะฯ ได้ ร่ ว มมื อ กั บ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและ
การพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบัน อุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงกับโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 (งวดที่ 2) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียนเครือข่าย สพฐ. ในเขตพื้นที่รับชอบ พัฒนา
ศักยภาพครูด้านการเรี ยนการสอน และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนด้วยนวัตกรรมการศึ ก ษา
ชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด และส่งเสริมให้ชุมชนโดยผู้ปกครอง และโรงเรียนเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยมีกิจกรรมและโรงเรียนเครือข่าย ดังนี้
1. กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
2. กิจกรรมเสริมศักยภาพผู้เรียนในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์
3. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและ
วิธีการแบบเปิดโรงเรียนบ้านคลองขวางบน
4. กิจกรรมเสริมศักยภาพผู้เรียนในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โรงเรียนวัดลาดทราย
5. กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนโดยใช้สื่อและกิจกรรมที่หลากหลาย
6. กิจกรรมเสริมศักยภาพผู้เรียนในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ
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หมวดที่ 2 กลยุทธ์ (Strategy)
2.1 กำรจัดทำกลยุทธ์
คณะฯ มีกระบวนการในการดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ โดยผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มี
ส่ ว นร่ ว มในการจั ดทากลยุ ทธ์ คือ ผู้ เรี ย น ลู กค้ากลุ่ มอื่นๆ และผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย (OP1 ข-1) โดยคณะฯ
ได้มีการวางแผนการดาเนินงานโดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจ เพื่อจัดทาการทบทวนยุทธศาสตร์
ของคณะฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมรวอ. รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
(SWOT Analysis) เพือ่ ค้นหาจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ (Strengths) , จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ (Weaknesses)
, โ อ ก า ส ที่ จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ไ ด้ (Opportunities) แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค ข้ อ จ า กั ด ห รื อ ปั จ จั ย ที่ คุ ก ค า ม
การดาเนินงาน (Threats) ที่ส่งผลกระทบต่อคณะฯ จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมานามาวิเคราะห์ และศึกษา
ความต้องการของผู้ เรี ย น ลู กค้ากลุ่ มอื่น และผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดทิ ศ ทาง
ยุทธศาสตร์ การนายุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบัติ ได้อย่ างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล และมีการติดตาม
ผลประเมินผลการดาเนินงานประจาเดือน และทุกไตรมาส และนาผลการดาเนิ นงานมาจัดทาการทบทวน
ยุทธศาสตร์ในปีถัดไป เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในองค์กร ดังรูปที่ 2.1ก-1
รูปที่ 2.1 ก-1 กระบวนกำรจัดทำกลยุทธ์

ก. กระบวนกำรจัดทำกลยุทธ์
2.1ก(1) กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์
คณะฯ มี ก ระบวนการวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ โ ดยมี ก ระบวนการในการจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ น า
แผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ รูปที่ 2.1 ก-3 โดยมีกระบวนการดังนี้
1. กำรรวบรวมข้อมูล คณะฯ ได้มีการรวบรวมข้อมูลภายนอกคณะ (External Factor) โดยใช้หลัก
PEST ประกอบด้วย
- Political สิ่งแวดล้อมทางการเมือง - Economic สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ - Social สิ่งแวดล้อม
ทางสังคม และ - Technology สิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยี และรวบรวมข้อมูลภายในคณะ (Internal Factor)
โดยใช้หลัก 7 S ประกอบด้วย - Strategy กลยุทธ์ - Structure โครงสร้าง - System ระบบ - Style รูปแบบ
- Staff บุ คคล - Skill ทักษะ และ - Shared valued ค่านิยมร่ว ม รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่ า นมา
ความต้องการ/ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้เรียน ผู้รับบริการ คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ ชุมชน
และบุคลากร
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2. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม คณะฯ ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
(SWOT Analysis) เพื่ อ ค้ น หาจุ ด แข็ ง หรื อ ข้ อ ได้ เ ปรี ย บ ( Strengths) , จุ ด อ่ อ นหรื อ ข้ อ เสี ย เปรี ย บ
(Weaknesses) , โอกาสที่จะดาเนินการได้ (Opportunities) และอุปสรรคข้อจากัดหรือปัจจัยที่คุกคามการ
ดาเนินงาน (Threats) ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้โดยใช้หลัก 7 S
ประกอบด้วย - Strategy กลยุทธ์ - Structure โครงสร้าง - System ระบบ - Style รูปแบบ - Staff บุคคล
- Skill ทักษะ - Shared valued ค่านิยมร่วม รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และความต้องการ/ความ
คาดหวั ง ของผู้ เ รี ย น ผู้ รั บ บริ ก าร คู่ ค วามร่ ว มมื อ ผู้ ส่ ง มอบ ชุ ม ชน และบุ ค ลากร ส่ ว นการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้หลัก PEST ประกอบด้วย - Political สิ่งแวดล้อมทางการเมือง - Economic
สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ - Social สิ่งแวดล้อมทางสังคม และ - Technology สิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยี
3. กำรทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะฯ ได้มีการจัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติก ารทบทวน
แผนกลยุทธ์แผนปฏิบั ติการ เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณถัดไป ทุกปีงบประมาณ
โดยให้ผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ เพื่อจัดทา
แผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ โดยร่วมกันระดมสมอง ความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของทีมผู้บริหาร ประธาน
สาขาวิช า คณาจารย์ บุ คลากร เพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการตัดสิ นใจร่วมกั นในการกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ผู้รวบรวม
ผู้กากับติดตาม ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในการดาเนินงานตามแผน
4. กำรรับรองแผน คณะฯ ได้มีการรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จัดทาร่างแผนกลยุทธ์ เสนอ
วาระในการประชุม กบ.คณะฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบหรือให้ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม หรือแก้ไขรายละเอียด
5. กำรจั ดทำแผนปฏิบัติ กำรคณะครุ ศำสตร์ คณะฯ ได้จัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ โดยกาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องดาเนินงานตามแผน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ในการ
ดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน เกณฑ์การประเมินผลในปีงบประมาณนั้น แล้วนาเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
คณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณเข้าที่ประชุม กบ. คณะฯ พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์
6. ถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรระดับคณะ ลงสู่ระดับสำขำวิชำ หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในคณะฯ
คณะฯ ได้มีการถ่ายทอดแผนกลยุ ทธ์และแผนปฏิบัติการคณะ ให้ กับบุคลากรของคณะฯ ทุกระดับทราบถึ ง
แผนปฏิบัติการในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามระยะเวลาที่กาหนดและให้ดาเนินการตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดโครงการที่ได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ หลากหลายช่องทาง ประกอบด้วย การประชุมมอบหมายงาน
กบ. คณะฯ การประชุมเปิดภาคเรียน ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์คณะฯ http://edu.vru.ac.th/main/
7. ด ำเนิน งำนตำมแผน สานักงานคณบดีคณะฯ งานบริหาร งานกิจการนักศึกษา งานวิ ชาการ
สาขาวิชาต่างๆ ได้มีการดาเนินการตามแผน ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
โครงการ ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผน
8. กำรติดตำมผลและประเมินผลกำรดำเนินงำน คณะฯ ได้มีการติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและให้มีการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัว ชี้วัดโครงการ เป็นประจาทุก
ไตรมาส และรายงานการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ การเบิกจ่าย เป็นประจาทุกเดือน
เสนอต่อ กบ. คณะฯ เพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตาม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการและงบประมาณ เพื่อได้มีการวางแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที
และสามารถน าผลการด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมา มาใช้ ป ระกอบในการทบทวน และจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ แ ละ
แผนปฏิบัติของคณะฯ ในปีงบประมาณถัดไป
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คณบดีได้มีการนาข้อกาหนดทิศทางการดาเนินงานจากท่านอธิการบดี มรวอ. จัดเตรียมการดาเนินงาน
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ อว. เพื่อพลิกโฉมและจัดลาดับความสาคัญโครงการใน 4 Platform
ดังรูปที่ 2.1ก-2 การพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนากาลังคน และสถาบันความรู้ 2) การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
และ 4) การวิ จั ย และสร้ างนวั ตกรรมเพื่ อการพั ฒ นาเชิ ง พื้ นที่ และลดความเหลื่ อมล้ า ซึ่ งได้ ถ่ ายทอดและ
แลกเปลี่ยนให้บุคลากร ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบและพร้อมที่จะดาเนินงานต่อไป
รูปที่ 2.1ก-2 Transformation VRU For Thailand 4.0

รูปที่ 2.1ก-3 กำรจัดทำกลยุทธ์
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2.1ก(2) นวัตกรรม
กระบวนการจั ดทากลยุ ทธ์ ในขั้น ตอนที่ 2 และ ขั้นตอนที่ 3 คณะฯ ได้มี การวิเคราะห์ ประเมิ น
สภาพแวดล้ อ ม (SWOT Analysis) ทั้ ง ภายในคณะ (Internal Factor) โดยใช้ ห ลั ก 7 S ประกอบด้ ว ย
- Strategy กลยุทธ์ - Structure โครงสร้าง - System ระบบ - Style รูปแบบ - Staff บุคคล - Skill ทักษะ
และ - Shared valued ค่านิยมร่วมและภายนอกคณะ (External Factor) โดยใช้หลัก PEST ประกอบด้วย
- Political สิ่งแวดล้อมทางการเมือง - Economic สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ - Social สิ่งแวดล้อมทางสังคม
และ - Technology สิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยี เพื่ อค้นหาจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ (Strengths) , จุดอ่อน
หรือ ข้อเสียเปรียบ (Weaknesses) , โอกาสที่จะดาเนินการได้ (Opportunities) และอุปสรรคข้อจากัดหรือ
ปัจจัยที่คุกคาม การดาเนินงาน (Threats) ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร ได้มีการนาผลการดาเนินงานปีที่ ผ่านมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกันและนาข้อมูลมาประกอบในการทบทวนและจัดทาแผนกลยุทธ์ ในการกาหนดตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ และได้มีการประชุมชี้แจงจัดทาข้อตกลงร่วมกันในการกาหนดค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบใน
การดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดแต่ละปีงบประมาณ
คณะฯ ได้ส่ งเสริ มให้ ผู้ บ ริ ห ารและบุคลากรทุก ระดับ ได้เกิดการเรียนรู้จากกระบวนการท างาน
โดยการพั ฒ นาต่ อ ยอดผ่ า นเครื่ อ งมื อ ที่ เ รี ย กว่ า การจั ด การความรู้ (Knowledge Management : KM)
เป็นการให้บุคลากรสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการทางานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ
พัฒนางาน/สร้างนวัตกรรม ผ่านกิจกรรม/โครงการ โดยกาหนดให้บุคลากรจัดทาผลงานเชิงพัฒนา/นวัตกรรม
เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร บริหารจัดการโครงการผ่านระบบออนไลน์
เป็นต้น การประกวดโครงการพัฒนางาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ปรับปรุงผลการดาเนินงานให้เกิดแนวปฏิบัติ
ที่ดี (Good Practice ) และพัฒ นาไปสู่ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผลการดาเนินงานการสร้าง
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม ท้องถิ่น แล้วเสนอต่อ กบ. คณะ เพื่อให้ กบ. คณะ รับทราบและ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและนาผลการดาเนินงานไปประกอบการ
พิจารณาทบทวนและกาหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณถัดไป
2.1ก(3) กำรวิเครำะห์และกำหนดกลยุทธ์
คณะฯ ได้นาสมรรถนะหลัก “สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา” ข้อกาหนดของคู่ความร่วมมือ และ
ผู้ส่งมอบความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลที่สาคัญมาวิเคราะห์และกาหนด
กลยุทธ์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม นโยบาย รมต.อว. ยุทธศาสตร์ -ราชภัฏ 20 ปี นโยบายสภา มรวอ. แผนยุทธศาสตร์มรวอ. 20 ปี
คณะฯ มีแหล่ งข้อมูล เชิงเปรี ย บเทีย บที่ส าคัญ ได้แก่ รายงานประจาปี CHE QA Online โดยมีประเด็นที่
ต้องการเทียบ คือ อัตราการมีงานทาของบัณฑิตครู และผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่ อ
บัณฑิตครู ซึ่งมีข้อจากัดของความสมบู รณ์และโอกาสที่จะเข้าถึงข้อมูล และสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน โดยใช้เครื่องมื อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ได้แก่ ปัจจัยภายนอก(External Factor) โดยใช้หลัก
PEST ประกอบด้วย - Political สิ่งแวดล้อมทางการเมือง - Economic สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ - Social
สิ่งแวดล้อมทางสังคม - Technology สิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยี และปัจจัยภายในคณะ (Internal Factor)
โดยใช้หลัก 7 S ประกอบด้วย - Strategy กลยุทธ์ - Structure โครงสร้าง - System ระบบ - Style รูปแบบ
- Staff บุคคล - Skill ทักษะ - Shared valued ค่านิยมร่วม รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และความ
ต้ อ งการ/ความคาดหวั ง ของผู้ เ รี ย น ผู้ รั บ บริ ก าร คู่ ค วามร่ ว มมื อ ผู้ ส่ ง มอบ ชุ ม ชน และบุ ค ลากรมาเป็ น
องค์ประกอบในการวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์ โดยดาเนินการผ่านกระบวนการระดมความคิดเห็นและการมี
ส่วนร่วม ของคณะกรรมการบริหารคณะฯ บุคลากรคู่ความร่วมมือ ผู้เรียน ศิษย์เก่าและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละตัวชี้วัดเป้าประสงค์ โดยใช้ TOWS Matrix จัดลาดับความสาคัญการ
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ตั้งเป้ าหมายที่ท้าทายระยะสั้ น 1 ปี และระยะยาว 5 ปี , การจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ โดยใช้ Balance
Scorecard และได้น าเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น เกณฑ์ QA เกณฑ์ TQA EdPEx มาประกอบการ
พิจารณา เพื่อให้แผนกลยุทธ์สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง และบรรลุเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์
2.1ก(4) ระบบงำนและสมรรถนะหลัก
คณะฯ มีการดาเนินงานตามพันธกิจ ทั้ง 5 พันธกิจ (OP1ก(2)) ได้แก่ 1. ยกระดับการผลิตครูและ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึ ดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. พัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และเป็นต้นแบบที่สามารถนาไปใ ช้
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเข้มแข็งของท้องถิ่น 3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เพื่ อ พั ฒ นางานพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ และถ่ า ยทอด เผยแพร่ โ ครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด าริ เ พื่ อ ขยายผลการปฏิ บั ติ ไ ปสู่ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม 4. ส่ ง เสริ ม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู และเผยแพร่
มรดกทางวัฒนธรรม และ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของ
การพัฒนาคณะครุศาสตร์ อย่างยั่งยืนและคณะฯ ได้กาหนดสมรรถนะหลัก “สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา”
จากสมรรถนะหลักและพันธกิจ คณะฯ ได้ดาเนินการกาหนดระบบงานที่สาคัญ (หมวด 6.1ข-1) ประกอบด้วย
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรม ระบบงานสนับสนุนด้านการเงินและพัส ดุ ด้านการ
บริหารงานและบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการประกันคุณภาพ ด้านการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ทั้งหมดทาให้เกิดสมรรถนะหลักของคณะฯ คือ “สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา”
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
2.1ข(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ
คณะฯ ได้กาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ 5 เป้าประสงค์ และได้กาหนดเป้าหมายความสาเร็จ
ที่ชัดเจนใน 5 ปี ปีงบประมาณ 2560 – 2564 ได้แก่ เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะใน
การคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เป้าประสงค์ 2 วิจัย
และนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของ
ประเทศ เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจ
ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุ
วัฒนธรรม และ เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อ
ความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน คณะฯ ได้มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามเป้าประสงค์ทุกปีงบประมาณ โดยพิจารณาจากร้อยละของจานวนตัวบ่งชี้วัดเป้าประสงค์ที่บ รรลุ ต าม
เป้าหมาย (ดังผลลัพธ์ที่ 7.5 ข) และได้มีการรวบรวมผลการประเมินและนาไปใช้ทบทวนแนวทาง วิธีการ
ดาเนินงาน และนาไปใช้ปรับปรุงการดาเนินงานในปีงบประมาณถัดไป
2.1ข(2) กำรพิจำรณำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
คณะฯ มีกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของคณะฯ ที่ วิเคราะห์ความท้าทายจากสภาพ
การเปลี่ ย นแปลงทางด้า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั งคม การศึกษา และเทคโนโลยี และทั้ ง ในระยะสั้ น และ
การคาดการณ์อนาคตในช่ว งเวลาระยะยาว การวิเคราะห์ส ถานภาพภายในของคณะฯ ที่เป็นจุดแข็งและ
จุดอ่อนในด้านกลยุทธ์ โครงสร้าง ระบบ รูปแบบ บุคคล ทักษะ ค่านิยมร่วม เพื่อกาหนดจุดยืนอย่างสมดุล
ในการใช้ โ อกาสซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ จ ะส่ ง ผลให้ ด าเนิ น การได้ แ ละจุ ด แข็ ง ซึ่ ง เป็ น ข้ อ ได้ เ ปรี ย บของคณะฯ
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พิชิตความท้าทายและลดทอนต่ออุ ปสรรค ซึ่งเป็นปัจจัยที่คุกคามการดาเนินงานของคณะฯ โดยคณะฯ มีการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมถึงความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ สมรรถนะหลักของคณะฯ
มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้
คณะฯ มี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล ความต้ อ งการข องผู้ เ รี ย นและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ ส าคั ญ
มาใช้ประกอบการกาหนดเป้าหมาย เพื่อเสนอต่อที่ประชุม กบ. คณะฯ และจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ประจาปีทั้งระยะสั้นและระยะยาว และงบประมาณที่ใช้ และดาเนินการจัดทาโครงการ/กิจกรรม ที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ เป็นการสร้างความสมดุลต่อความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้อย่างชัดเจน

2.2 กำรนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ก. กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและกำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ
2.2ก(1) แผนปฏิบัติกำร
คณะฯ มีการจัดทาแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว ในการจัดทาแผนต้ องสอดคล้องกับนโยบาย
สภามหาวิทยาลัย สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (ระยะที่ 1 2560 – 2564)
มากาหนดยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์มรวอ. พ.ศ. 2560 – 2564 มีกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการตามรูป
ดั งรู ปที่ 2.1ก-2 ซึ่งแผนปฏิบั ติการระยะสั้ น เรียกว่า แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจาปี คณะฯ จะใช้แผนกลยุทธ์มาเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงาน คณะฯ ได้มีการจัด
โครงการ/กิ จ กรรมอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ แผนปฏิ บั ติ ก าร ปี ง บประมาณ เพื่ อ จั ด ท า
แผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการปีงบประมาณถัดไป คณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้มีการ
วิเคราะห์ ทบทวน พิจารณาร่วมกันการกาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และ
พัน ธกิจ (OP-1(2)) ดั งรู ปที่ 2.2ก-1 และกลยุทธ์ ตัว ชี้วัด เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ผู้รายงาน และผู้กากับติดตาม อย่างชัดเจน และนาเสนอเข้า กบ. คณะฯ
พิจารณาแผนปฏิบัติการประจาปี อีกทั้งมีการติดตามผลรายงานความก้าวหน้าทุกไตรมาส ทั้งหมด 4 ไตรมาส
ในปีงบประมาณ และจะนาผลการดาเนินงานปีที่แล้วมาพัฒนาและปรับปรุงในรอบการดาเนินงานปีต่อไป
สาหรับแผนปฏิบัติการระยะยาว เรียกว่า แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ ระยะเวลา 5 ปีเป็นการกาหนด
นโยบายและทิศทางการดาเนินงานในอนาคต โดยมีคณะผู้บริหารเป็นผู้กากับดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนกลยุทธ์ มีการติดตามผลการดาเนินงาน และรายงานผลปีละ 1 ครั้งต่อที่ประชุม กบ. คณะฯ เพื่อเป็น
แนวทางการดาเนินงานปีต่อไป ถ้ากรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญหรือเร่งด่วนที่มีผลต่อการดาเนินงาน
คณะผู้บริหารจะมีการนัดประชุมเพื่อปรึกษาหาแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และจะมีการ
แจ้งข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง

รูปที่ 2.2ก-1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
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2.2ก(2) กำรนำแผนปฏิบัติกำรไปใช้
คณะฯ ได้มีการนาแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และเพื่อให้การ
ดาเนินเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คณะฯ มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรผ่านที่ประชุม
กบ. คณะฯ การประชุมเปิดภาคเรียน การถ่ายทอดผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์หน้า
เว็บ ไซต์คณะฯ ให้ ทราบโดยทั่วกัน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มีการติดตามผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกเดือน และทุกไตรมาส รายงานผลในระบบการติดตามโครงการ/
กิ จ กรรม ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ละผลส าเร็ จ ตามตั ว ชี้ วั ด โครงการ ตั ว ชี้ วั ด เป้ า ประสงค์ ร้ อ ยละ
ความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ที่บรรลุเป้าหมายเสนอต่อที่ประชุม กบ. คณะฯ โดยคณะฯ
นาแนวทาง PDCA มาใช้ในการกากับการปฏิบัติงานทั้งระบบ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้
และน าระบบประกัน คุณภาพตามเกณฑ์ร างวัล คุณภาพแห่ งชาติ (TQA) มาพัฒ นาการดาเนิน งานให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีของคณะฯ
2.2ก(3) กำรจัดสรรทรัพยำกร
คณะฯ มีแผนการดาเนิ น งานตามประเด็ นยุ ทธศาสตร์ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ในแต่ล ะประเด็ น
ยุ ท ธศาสตร์ ไ ด้ มี ก ารก าหนดเป้ า ประสงค์ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ ไ ว้ เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ นสู่ วิ สั ย ทั ศ น์
“ภายในปี 2565 คณะครุศาสตร์ เป็นต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ดังนั้น คณะฯ จึงใช้แผนยุทธศาสตร์
เป็นกรอบคิดในการวางแผนการดาเนินงานและวางแผนงบประมาณ โดยได้รับงบประมาณจาก มรวอ. แบ่งเป็น
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ งานงบประมาณและแผน จะรวบรวมข้อมูล
จาก คาของบประมาณของสาขาวิชา งานสนับสนุนต่างๆ ภายในคณะฯ จะพิจารณางบประมาณโดยคานึงถึง
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แล้วเสนอคณะผู้บริหารพิจารณา เมื่อผ่านความเห็นชอบแล้วจะนาเสนอ
เข้าที่ป ระชุม กบ. คณะฯ เพื่อพิจ ารณาคาของบประมาณภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม
กองนโยบายและแผน มรวอ.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ เมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติก็จะดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ การ คณะฯ จะดาเนินการจัดสรร
ทรัพยากรโดยมุ่งเน้นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน เมื่อดาเนินโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จจะต้องมีการรายงานผลการดาเนินงานการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ตามแผน
และรายงานผลการดาเนินให้ กบ. คณะฯ ทราบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงการดาเนินงานและนาผลที่ผ่านมา
มากาหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป
2.2ก(4) แผนด้ำนบุคลำกร
คณะฯ ได้มีการวิเคราะห์ภาระงานและจัดทาแผนกรอบอัตรากาลัง แผนพัฒนาบุคลากร (ตารางที่ OP
1 ก-2) ให้สอดคล้องกับสภาพงานในปัจจุบัน และคณะฯได้กาหนดแผนงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทั้ง
ระยะสั้ น และระยะยาว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยมุ่ ง เน้ น พั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ของคณะฯ เป็ น ส าคั ญ ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดโครงการ/กิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรคณะฯ, กิจกรรม(คก.เร่งด่วน) อบรมทักษะการใช้สื่อออนไลน์สาหรับบุคลากรสายวิชาการ และสาย
สนั บสนุ น และกิจ กรรมอบรมเชิงปฏิ บั ติ การการจั ดการความรู้ด้ านการเรีย นการสอนและงานวิจั ย (KM)
เป็นต้น เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นให้บุคลากรมีทักษะ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถด้าน
เทคโนโลยี มีจิตบริการรักความสามัคคีและผูกพันต่อองค์กรและสนับสนุนให้บุคลากรจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
25

การทาวิจัย การจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีและผลักดันให้บุคลากรปรับเลื่อนระดับหรือตาแหน่งงานให้สูงขึ้นเพื่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพ
2.2ก(5) ตัววัดผลกำรดำเนินกำร
คณะฯ ได้มีการกาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานที่ใช้ติดตามผลลัพธ์และประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ
เรียกว่า ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ทั้ง 5 เป้าประสงค์ ได้แก่ เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะใน
การคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เป้าประสงค์ 2 วิจัย
และนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่ งยืนของ
ประเทศ เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจ
ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุ
วัฒนธรรม และเป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อ
ความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน และตัวชี้วัดโครงการ จะมี 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อ
ใช้ติดตามผลสาเร็จและประสิทธิผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของคณะฯ
2.2ก(6) กำรคำดกำรณ์ผลกำรดำเนินกำร
คณะฯ ได้มีการกาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน ค่าเป้าหมาย ทั้งตัวชี้วัดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัด
โครงการ จะมีการติดตามผลทุกไตรมาส และได้มีการนาผลการดาเนินงานปีที่ผ่ านมาเป็นเกณฑ์กาหนด
เป้าหมายผลการดาเนินงานในปีต่อไป โดยการเปรียบเทียบตามผลลัพธ์ หากพบผลการดาเนินงานที่แตกต่าง
คณะฯจะดาเนินการจัดประชุมเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค์และหาแนวทางแก้ปัญหา ทั้งนี้อาจมีความจาเป็น
ทบทวนหรื อปรั บ แผนกลยุ ท ธ์เ พื่ อ ลดความเสี่ ย งจากการด าเนิ นงานตามความเหมาะสม เพื่อพัฒ นาการ
ดาเนินงานให้ดีขึ้น
ข. กำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร
2.2ข กำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร
คณะฯ ได้ มี ก ารทบทวนผลการด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมาเป็ น ประจ าทุ ก ปี เพื่ อ จั ด ท า แผนกลยุ ท ธ์
(ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติการประจาปี หากพบว่า สถานการณ์เปลี่ยนแปลง คณะฯ จะมีการวางแผนและ
กาหนดแนวปฏิบัติ กรณีเกิดสถานการณ์/ภาวะฉุกเฉินภายใต้แผนบริหาร/จัดการความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การเกิดวิกฤตจากภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของ
โรคเชื้อไวรัส COVID - 19 ต้องมีการปรับแผนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
แผนอย่ างเร่ งด่วน เช่น การจั ดหาวัสดุ อุป กรณ์ ในการป้องกันโรคติดต่อ การจัดหาสื่อการเรียนการสอน
ปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินกิจกรรมให้ความยืดหยุ่นในการ
ปรับแผนได้อย่างทันเหตุการณ์ และการอบรม ประชุม ใช้สื่อสารระบบออนไลน์เข้ามาช่วยในการดาเนินงาน
แต่ทั้งนี้ถ้าเป็นประเด็นด้านนโยบายที่สาคัญของ มรวอ.จะมีการเรียกประชุมคณะผู้บริหารเป็นการนัดประชุม
พิเศษ หรืออาจใช้เทคโนโลยีสื่อสารทางไกลช่วยเพื่อร่วมกันพิจารณา ในการตั้งรับเหตุการณ์และปรับกิจกรรม
การดาเนินงานให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
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หมวดที่ 3 ลูกค้ำ (Customers)
คณะฯ มีวิธีการรับฟังเสียงของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับคณะฯ การใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศที่ได้รั บ จากผู้ เรี ย นและลู กค้า เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการบริห ารจัดการจึงเป็นสิ่ งส าคั ญ
ทั้งนี้ คณะฯ ได้แบ่ งกลุ่ ม ผู้ เรี ย นและลู ก ค้า ตามพันธกิจหลั กของคณะฯ โดยมี รองคณบดี แต่ล ะฝ่ า ยเป็ น
ผู้รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจ ซึ่งเป็นการรับผิดชอบร่วมกับหลักสูตรต่างๆ ด้วยการนาสารสนเทศที่ได้ในช่องทาง
ต่างๆ มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและออกแบบหลักสูตรและการบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าที่คณะฯได้จัดทาขึ้นตาม รูปที่ 3.1ก-1 เมื่อสิ้นสุดการ
เรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา

รูปที่ 3.1ก-1 กระบวนกำรรับฟังเสียงของลูกค้ำ
คณะฯ ด าเนิ น การรวบรวมผลการรั บ ฟั ง เสี ย งของผู้ เ รี ย นและลู ก ค้ า กลุ่ ม อื่ น ด้ า นความพึ ง พอใจ
เพื่อติดตามคุณภาพการให้บริการ และนามาปรับปรุงกระบวนการและพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ 7.2ก-2
ถึง 7.2ก-4 และ 7.2ก-9

3.1 ควำมคำดหวังของลูกค้ำ
ก. กำรรับฟังผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น
3.1ก(1) ผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
คณะฯ มีการแบ่งกลุ่ มลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยมี คกก.และหลั กสู ตรของคณะฯ เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล กระบวนการรับฟังเสียงของลู ก ค้า
แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การรับฟังเสียงของลูกค้าใน 3 กลุ่มหลัก ผ่านช่องทางต่า งๆ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้ อ มตามช่ ว งเวลาของแต่ ล ะกลุ่ ม (2) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากลู ก ค้ า เพื่ อ น าข้ อ มู ล ไปใช้ เ ป็ น
สารสนเทศในการสร้ างหรื อปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรและการบริก ารต่างๆ (3) การนาข้อมูล หรือสารสนเทศมา
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ดาเนินการจัดทาหลักสูตร การบริการ และแผนปฏิบัติการ (4) การประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ และ
ข้ อ ร้ อ งเรี ย นของลู ก ค้ า เพื่ อ น ามาทบทวนประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการและปรั บปรุ ง ให้ ก ารด าเนิ น การ
ด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยวิธีการรับฟังเสียงของลูกค้าปัจจุบันนั้นมีการใช้แบบสอบถาม และการ
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ในทุกภาคการศึกษา การสอบถามจากบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตในช่วงพิธีการ
รับปริญญา การสอบถามผู้ให้ทุนวิจัยด้วยแบบสอบถามทั้ง Online และ Offline กลุ่มลูกค้าบริการวิชาการมี
การสอบถามด้วยแบบสอบถาม การประชุมกลุ่มย่อย และมีการเปิดช่องทางในสื่อออนไลน์ที่หลากหลาย ได้แก่
Social Media และ Website เพื่อให้กลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
3.1ก(2) ผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่นที่พึงมี
คณะฯ มีการวิเคราะห์สถานการณ์และคาดการณ์แนวโน้มที่ อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยนาข้อมูล ของ
มรวอ.และข้อมูลของหลักสูตรมาวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าในอนาคต เช่น กลุ่มนักเรียนมัธยมปลายที่จะเข้ามาศึกษา
ในมรวอ. ศิษย์เก่าที่จะเข้ามาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยรับฟังผ่านกระบวนการประชาสัมพันธ์หลั กสู ตร
การสอบถามผ่านแบบสอบถาม การรับฟังผ่านช่องทาง E-mail , Facebook , Line , Website เพื่อให้ได้มา
ซึ่งเสียงของลูกค้าทุกกลุ่มเพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดาเนินงานของคณะฯ ต่อไป
ตำรำงที่ 3.1ก-1 วิธีกำรสื่อสำรและกำรรับฟังเสียงของผู้เรียนและผู้รับบริกำรในปัจจุบันและอนำคต
กลุ่มผู้เรียน/
ช่วงเวลำกำร วิธีกำรค้นหำข้อมูล
วิธีกำรรับฟังควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ผู้รับบริกำร
ดำเนินกำร
ย้อนกลับ
ผู้เรียน
1.นักศึกษา
- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
2 ครั้ง/ปี รวบรวมผลการ
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร (Online)
ประเมินจาก
1.1 นักศึกษาไทย
- การประเมินรายวิชา
2 ครั้ง/ปี นักศึกษามา
1.2 นักศึกษา
- กล่องรับฟังความคิดเห็น
ตลอดปี
วิเคราะห์ สังเคราะห์
ต่างชาติ
- ประชุมกลุ่มย่อย Focus Group
1 ครั้ง/ปี สรุปและนาเสนอผล
- กลุ่ม Line / Facebook ของหลักสูตร
ตลอดปี
ต่อที่ประชุม
- แบบสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
2 ครั้ง/ปี
บริการต่าง ๆ (Online)
2. ระดับ
- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
2 ครั้ง/ปี รวบรวมผลการ
บัณฑิตศึกษา
หลักสูตร (Online)
ประเมินจาก
2.1 นักศึกษาไทย
- การประเมินรายวิชา
2 ครั้ง/ปี นักศึกษามา
2.2 นักศึกษา
- กล่องรับฟังความคิดเห็น
ตลอดปี
วิเคราะห์ สังเคราะห์
ต่างชาติ
- ประชุมกลุ่มย่อย Focus Group
1 ครั้ง/ปี สรุปและนาเสนอผล
- กลุ่ม Line / Facebook ของหลักสูตร
ตลอดปี
ต่อที่ประชุม
- แบบสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการ 2 ครั้ง/ปี
บริการต่าง ๆ (Online)
ลูกค้ำกลุม่ อื่น
ผู้รับบริการวิจัย
- ประชุมกลุ่มย่อย Focus Group
1 ครั้ง/ปี รวบรวมผลการประเมิน
ภาครัฐและ
- กลุ่ม Line / Facebook ของหลักสูตร
ตลอดปี
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์
ภาคเอกชน
- แบบสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการ 1 ครั้ง/ปี สรุ ป และน าเสนอผล
ทั้งภายในและ
บริการต่าง ๆ (Online)
ต่อที่ประชุม
ภายนอก

ผู้รับผิดชอบ
- หลักสูตร
- ฝ่ายวิชาการ
- สสว.

- หลักสูตร
- ฝ่ายวิชาการ
- สสว.
- บัณฑิต
วิทยาลัย

- หลักสูตร
- ฝ่ายวิชาการ
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กลุ่มผู้เรียน/
วิธีกำรรับฟังควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ผู้รับบริกำร
การบริการวิชาการ - ประชุมกลุ่มย่อย Focus Group
ชุมชนในจังหวัด
- กลุ่ม Line / Facebook ของหลักสูตร
ปทุมธานีและจังหวัด - แบบสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
สระแก้ว หน่วยงาน บริการต่างๆ(Online)
ภาครัฐ/เอกชน
กลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ปกครอง
- ประชุมกลุ่มย่อย Focus Group
ผู้ปกครอง
ผู้ใช้บัณฑิต
- แบบสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต (Online)
- ประชุมกลุ่มย่อย Focus Group ผู้ใช้
บัณฑิต
ศิษย์เก่า
- Facebook ของมหาวิทยาลัย
- ประชุมกลุม่ ย่อย Focus Group ศิษย์เก่า
- กลุ่ม Line / Facebook ของหลักสูตร
ชุมชน

โรงเรียนเครือข่าย
ฝึกประสบการณ์

- Facebook ของมหาวิทยาลัย
- ประชุมกลุ่มย่อย Focus Group
ชุมชน
- กลุ่ม Line / Facebook ของหลักสูตร
- Facebook ของมหาวิทยาลัย
- ประชุมกลุ่มย่อย Focus Group
- กลุ่ม Line / Facebook ของหลักสูตร

ช่วงเวลำกำร
ดำเนินกำร
1 ครั้ง/ปี
ตลอดปี
1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี

วิธีกำรค้นหำข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
ย้อนกลับ
รวบรวมผลการ
- หลักสูตร
ประเมินมา
- ฝ่ายวิชาการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์
สรุป และนาเสนอผล
ต่อที่ประชุม
สรุป และนาเสนอผล
ต่อที่ประชุม
สรุป และนาเสนอผล
ต่อที่ประชุม

- หลักสูตร
- ฝ่ายวิชาการ
- หลักสูตร
- ฝ่ายวิชาการ

1 ครั้ง/ปี
ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

สรุป และนาเสนอผล - หลักสูตร
ต่อที่ประชุม
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
สรุป และนาเสนอผล - หลักสูตร
ต่อที่ประชุม
- ฝ่ายวิชาการ
สรุป และนาเสนอผล - หลักสูตร
ต่อที่ประชุม
- ฝ่ายวิชาการ

ข. กำรจำแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น และกำรกำหนดหลักสูตรและบริกำรฯ
3.1ข(1) กำรจำแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น
คณะฯ ได้มีการกาหนดกลุ่มลูกค้า 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยได้สารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนาผล
การดาเนินงานมาทบทวนและจัดการศึกษาพัฒนาหลักสูตรต่างๆ
ตำรำงที่ 3.1ข-1 กำรจำแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่นของคณะฯ
กลุ่มลูกค้ำ
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ผู้เรียน
นักศึกษา
1.หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์
1. ระดับปริญญาตรี 2. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
- นักศึกษาไทย
3.สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
- นักศึกษาต่างชาติ
4. มีงานทาหลังสาเร็จการศึกษา
2. ระดับบัณฑิตศึกษา 5. มีความรู้และทักษะสามารถนาไปต่อยอด
- นักศึกษาไทย
เพื่อพัฒนางานในอาชีพ
- นักศึกษาต่างชาติ
6. จัดการเรียนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

บริกำรที่ให้
1. มีทุนสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย
2. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วัสดุอปุ กรณ์และ
อินเตอร์เน็ตที่พร้อมสาหรับใช้งาน
3. อาจารย์มีความรัก เมตตาต่อศิษย์ มี
จรรยาบรรณความเป็นอาจารย์สามารถให้
คาปรึกษา แนะนาทางวิชาการได้ดี
4. มีฐานข้อมูลสนับสนุนการวิจยั และแหล่ง
เรียนรู้ทเี่ พียงพอ
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กลุ่มลูกค้ำ
ลูกค้ำกลุม่ อื่น
ผู้รับบริการวิจัย
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน
ทั้งภายในและ
ภายนอก

ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง

1. มีมาตรฐานในการทาวิจัย
2. ผลงานวิจัยเสร็จตรงตามเวลาและ
งบประมาณเป็นไปตามที่กาหนดไว้
3. ผลงานวิจยั สามารถนาไปแก้ปญ
ั หาได้จริงและ
สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละแหล่งทุน
4. ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
การบริการวิชาการ
1. ได้รับการพัฒนาทักษะอ่านออกเขียนได้
ชุ ม ช น ใ น จั ง ห วั ด พัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนเพื่อ
ปทุมธานี และจังหวัด ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)
สระแก้ ว หน่ ว ยงาน 2. ได้รับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหา
ภาครัฐ/เอกชน
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ยกระดับคุณภาพการศึกษา
3. บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP
กลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ปกครอง
1. คณะฯ มีหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการ
และมีมาตรฐานตามเกณฑ์
2. ความเหมาะสมของทาเลที่ตั้งและคมนาคมที่
สะดวก
3. บุตรหลานได้รับการบริการที่ดี มีความ
ปลอดภัยทั้งภายในและรอบบริเวณมหาวิทยาลัย
ผู้ใช้บัณฑิต
1. คณะฯมีหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการ
และมีมาตรฐานตามเกณฑ์
2. บัณฑิตครูมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ มีความรู้
ประสบการณ์ที่สามารถนาไปใช้ได้จริง และ
สร้างความก้าวหน้าให้องค์กร
ศิษย์เก่า
1. คณะฯ เป็นต้นแบบแห่งการผลิตครู มี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคม
2. มีเครือข่ายในการทางาน
3. ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัย
4. ได้ รั บ ข่ า วสารและการติ ด ต่ อ เพื่ อ ให้ ร่ ว ม
กิจกรรมกับคณะฯ อย่างต่อเนื่อง
ชุมชน
1. ได้รับการช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนให้มี
คุณภาพที่ดี
2. มีกิจกรรมที่ช่วยเหลือให้ความรู้ สร้างอาชีพ
และแก้ปัญหาของชุมชน
โรงเรียนเครือข่ายฝึก 1. ได้ความรู้ใหม่ไปอบรมให้ครู
ประสบการณ์
2. คุณภาพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์

บริกำรที่ให้
1. มีจริยธรรมในการทาวิจยั ทุกขั้นตอน
2. คณะฯ มีข้อมูลข่าวสารที่สนับสนุนการทา
วิจัยอย่างเพียงพอ
3. มีการบริการที่ดี ความพร้อมของนักวิจัย
เครื่องมือทาวิจัยที่ได้มาตรฐาน
1. การผลิตและพัฒนาครู เสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยัง่ ยืน
2. ชุมชนมีรายได้ มีงานทา/เพิ่มรายได้และ
สร้างอาชีพให้คนในชุมชน

1. มีทุนการศึกษา
2. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนที่เพียงพอ
3. บุตรหลานได้รับความรู้ สาเร็จการศึกษาตาม
เวลา ได้บรรจุรับราชการครู
1. บัณฑิตครูมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบ มีทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
2. บัณฑิตครูสามารถสร้างชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับในสังคม
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน

1. การผลิตและพัฒนาครู เสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
2. ชุมชนมีรายได้/เพิ่มรายได้และสร้างอาชีพให้
คนในชุมชน
1. เป็นโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง
2. ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับคณะฯ ที่
หลากหลาย
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3.1ข(2) กำรจัดกำรศึกษำ และบริกำรฯ
คณะฯ มีการให้ บ ริ การทั้งการผลิ ตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิช าการ และทานุบารุง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ในปี ก ารศึ ก ษา 2563 มี ก ารจั ด การศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 11 สาขาวิ ช า
ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท 3 หลักสูตร ปริญญาเอก 3 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขา
วิ ช าชี พ ครู (รู ป ที่ OP1ก-1) โดยเน้ น กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง ผลิ ต ภาพ (Productive Learning)
กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนแบบ ABCD และกระบวนการ Coaching เพื่ อ ยกระดั บ การผลิ ต และ
พัฒนาครู
ตำรำงที่ 3.1ข-2 หลักสูตร และกำรบริกำรที่สำคัญ
หลักสูตรและบริกำร
ผู้รับบริกำร
ควำมสำคัญต่อควำมสำเร็จ
ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
หลักสูตรระดับปริญญา นักศึกษาไทย 1. บั ณ ฑิ ต ครู มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ตรี จานวน 11สาขาวิชา และนักศึกษา ประสงค์ของนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ระดับบัณฑิตศึกษา
ต่างชาติ
สมรรถนะ มาตรฐานวิชาชีพครู และ
ปริญญาโท 3 หลักสูตร
เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ปริญญาเอก 3 หลักสูตร
2. บั ณ ฑิ ต ครู มี จิ ต วิ ญ ญาณความ
และหลักสูตร
เ ป็ น ค รู แ ล ะ ส ม บู ร ณ์ ด้ ว ย
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
คุ ณ ลั ก ษณะคนไทยที่ พึ งประสงค์
สาขาวิชาชีพครู
ตามพระราโชบายด้านการศึกษา 4
ประการ คือ
1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่งคงเข้มแข็ง
3. มีงานทา มีอาชีพสุจริต
4. เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย

ด้ำนกำรวิจัย
งานวิจัยด้าน
สังคมศาสตร์

แหล่งทุนวิจัย
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน
ทั้งภายใน
และภายนอก

1. นาไปบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอนและต่อยอดงานวิจัย
2. มีแหล่งทุนจากภายในและ
ภายนอก
3. พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา

กลไกกำรส่งมอบ
1. หลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่3) พ.ศ. 2558
และมาตรฐานวิชาชีพครู
2. จั ดการเรี ยนการสอนโดยคกก.บริ หาร
หลักสูตร
3. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
4. จั ด การเรี ย นการสอนที่ มุ่ ง เน้ น การ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
5. จั ดการเรี ยนการสอนการวิ จั ยและการ
บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการทางานร่วมกับ
ชุมชน
6. พั ฒนาคุ ณลั กษณะที่ พึ งประสงค์ ข อง
นักศึกษาให้เป็นไปตามสมรรถนะ มาตรฐาน
วิชาชีพครู
7. พัฒนานักศึกษาให้มีจิ ตวิ ญญาณความ
เป็นครูและสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะคนไทย
ที่ พึ ง ประสงค์ ต ามพระราโชบายด้ า น
การศึกษา
1. ด าเนิ น การวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งผลงานวิ จัย
หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ ส ร้ า งนวั ต กรรมที่
สอดคล้องกับการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การแก้ปัญหาท้องถิ่น
2. สร้างผลงานวิจัยให้ได้รับการเผยแพร่
หรืออ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ผ่านการเห็นชอบจากคกก.กองทุนวิจัย
และงานสร้างสรรค์

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การบริการวิชาการ
ชุมชนใน
1. สร้ างความร่ วมมื อระหว่ างครู ใน ด าเนิ น โครงการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายตาม
และทานุบารุง
จังหวัด
จั งหวั ดปทุ มธานี และสระแก้ วในการ แผนยุทธศาสตร์ ได้แก่
ศิลปวัฒนธรรม
ปทุมธานีและ ร่ วมกั นพั ฒนานั กเรี ยนให้ อ่ านออก 1. โครงการพัฒนาทักษะอ่านออกเขียนได้
จังหวัด
เขียนได้
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หลักสูตรและบริกำร

ผู้รับบริกำร
สระแก้ว
หน่วยงาน
ภาครัฐ/
เอกชน

ควำมสำคัญต่อควำมสำเร็จ
2. ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรี ย น (O-NET) ของนั ก เรี ย นใน
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายให้สูงขึ้น
3. สร้ างเครื อข่ ายชุ มชนนั กปฏิ บั ติ
เพื่อร่วมกันศึกษา แก้ไขปัญหาของ
ชุ มชนท้ องถิ่ น เสริ มพลั งให้ ชุ มชน
ท้องถิ่นสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน
4. สร้างเครือข่ายและแก้ปัญหาด้าน
การศึ กษาของนั กเรี ยนในเขตพื้ นที่
เป้ า หมายจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี แ ละ
สระแก้ว
5. มุ่ ง เน้ น ให้ บั ณ ฑิ ต มี ทั ก ษะเป็ น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
6. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภั ณ ฑ์ ต ร า สิ น ค้ า เ รื่ อ ง เ ล่ า
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์จัดทาแผน
ธุ ร กิ จ ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการใน
จังหวัดปทุมธานี และสระแก้ว
7. เผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
ส่งเสริมให้ชุมชนสร้างรายได้
8. ปลู กฝั งค่ านิ ยมให้ นั กศึ กษาได้
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

กลไกกำรส่งมอบ
2. โครงการพั ฒ นาครู เ พื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพ
นักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (O-NET)
3. โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนและยกระดั บ คุ ณ ภาพชีวิต
ของประชาชน
4. โครงการยกระดับคุ ณภาพการศึกษา
การผลิตและพัฒนาครู เสริมพลังให้ชุมชน
ท้ อ งถิ่ น สามารถด ารงอยู่ ไ ด้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
ได้แก่
4.1 กิ จ กรรมพั ฒ นาโรงเรี ย นให้ เ ป็ น
โรงเรียนสอนดี
4.2 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนสีเขียว
4.3 กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนพอเพียง
5. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up)
6. โครงการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ ชุ มชนท้ องถิ่ น
OTOP
7. โครงการอบรมระยะสั้น “การประดิษฐ์
หางหงส์ธงตะขาบ”
8. โครงการนาฏศิลป์จิตอาสาสู่ท้องถิ่น
9. กิ จ กรรมพิ ธี อั ญ เชิ ญ ตราพระราช
ลัญจกร “รักพ่อไม่มีวันพอเพียง”

3.2 ควำมผูกพันของลูกค้ำ
ก. ควำมสัมพันธ์และกำรสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น ๆ
3.2ก(1) กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์
คณะฯ มีการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับนักศึกษาในแต่ละช่วงการศึกษาผ่านหลายช่องทาง
ได้แก่การสื่อสารผ่านระบบสารสนเทศ การติดตามดูแลด้วยระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การดูแลด้านกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาการประชาสัมพันธ์โดยตรงกับกลุ่มลูกค้าต่ างๆ ด้วยสื่อที่หลากหลาย เช่น สื่อสังคมออนไลน์
Facebook Line โครงการอบรม การมีส่วนร่วมกับชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ
ตำรำงที่ 3.2ก-1 วิธีกำรสร้ำงและจัดกำรควำมสัมพันธ์กับนักศึกษำและลูกค้ำกลุ่มอื่น
นักศึกษำ/ลูกค้ำกลุม่ อื่น
วิธีกำรรับฟัง/กลไกหลักในกำรสือ่ สำร
ควำมถี่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
- การสารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตร
2 ครั้ง/ปี
- การประเมินรายวิชา
2 ครั้ง/ปี
- การสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับบริการต่างๆ ตลอดเวลา
- การประชุมกลุม่ ย่อย
1 ครั้ง/ปี
- กล่องรับฟังความคิดเห็น
ตลอดเวลา
- บริการสายตรงผู้บริหาร
ตลอดเวลา
- กิจกรรมพบนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
- หลักสูตร
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
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นักศึกษำ/ลูกค้ำกลุม่ อื่น

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ศิษย์เก่า

ผู้ใช้บัณฑิต
ด้ำนกำรวิจัย
ภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งภายในและภายนอก
ด้ำนบริกำรวิชำกำร
ชุมชน
ผู้รับบริการ

วิธีกำรรับฟัง/กลไกหลักในกำรสือ่ สำร
- Line, Facebook
- Website

ควำมถี่
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
- การสารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ครั้ง/ปี
- การสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับบริการต่างๆ ตลอดเวลา
- กล่องรับฟังความคิดเห็น
ตลอดเวลา
- บริการสายตรงผู้บริหาร
ตลอดเวลา
- กิจกรรมพบนักศึกษา
ตลอดเวลา
- Line, Facebook
ตลอดเวลา
- Website
ตลอดเวลา
- การประชุมกลุม่ ย่อย
ครั้ง/ปี
- การเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ/มหาวิทยาลัย ตลอดเวลา
- Line, Facebook
ตลอดเวลา
- Website
- การสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
1 ครั้ง/ปี
- การประชุมกลุม่ ย่อย
1 ครั้ง/ป

ผู้รับผิดชอบ

- ส่งหนังสือเชิญเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนกับนักวิจัย
- Website

1 ครั้ง/ปี
ตลอดเวลา

- ฝ่ายวิชาการ

- การประชุมกลุม่ ย่อย
- การสารวจความพึงพอใจ
- การสารวจความพึงพอใจ

ตลอดเวลา

- หลักสูตร
- ฝ่ายวิชาการ
- หลักสูตร
- ฝ่ายวิชาการ

ตลอดเวลา

- หลักสูตร
- ฝ่ายวิชาการ

- หลักสูตร
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
- หลักสูตร
- ฝ่ายวิชาการ

3.2ก(2) กำรเข้ำถึงและกำรสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น
คณะฯ มี ก ารสนั บ สนุ น ผู้ เ รี ย นและลู ก ค้ า กลุ่ ม ต่ า งๆ ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ของคณะได้ อ ย่ า ง
หลากหลายช่องทาง เช่น ด้านการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความต้องการ
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย ได้มีการมอบทุนการศึกษาทุกปีการศึกษา อานวยความสะดวกในการกู้ยื มเงิน
สาหรับการศึกษา การส่งเสริมหารายได้พิเศษระหว่างเรียน
ตำรำงที่ 3.2ก-2 ระบบสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น
กำรบริกำรและระบบกำรสนับสนุน
ช่องทำงกำรสื่อสำรและ
ขอรับกำรสนับสนุน
1. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
1.http://edu.vru.ac.th/
2. การให้คาปรึกษาและข้อเสนอเกี่ยวกับ 2. Facebook คณะ
การปฏิบัตติ ามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 3. ติดต่อทางโทรศัพท์
3. การให้บริการเอกสารสาคัญ
1. ทุนการศึกษา
1.http://edu.vru.ac.th/
2. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2. Facebook คณะ และ
3. การกู้ยืม กยศ. กรอ.
กองพัฒนานักศึกษา
4. การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
3. ติดต่อทางโทรศัพท์
5. ฝึกงานและสมัครงาน

ผู้รับบริกำร
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี, นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา, นักศึกษา
ต่างชาติ
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี

ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
- ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
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กำรบริกำรและระบบกำรสนับสนุน
6. การให้บริการข่าวสาร
7. กิจกรรมจิตอาสา
8. การให้คาปรึกษานักศึกษา
9. การประกันอุบัตเิ หตุ
1. ห้องบริการคอมพิวเตอร์
2. ห้องเรียนอัจฉริยะ
3. ห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค
4. บริการฐานข้อมูลออนไลน์
5. ห้องพักอาจารย์ Co-Working
6. ห้องประชุม
7. อาคารเรียน 6 อาคารเรียน 7
1. บริการอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
2. เครื่องคอมพิวเตอร์
3. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
4. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการ
จัดการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการ
5. บริการสถานที่จดั กิจกรรม
1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการวิจัย
2. การสนับสนุนและส่งเสริมการทาวิจัย
เช่น การให้ทุนวิจัย การมอบรางวัลนักวิจัย
การจัดเวทีเผยแพร่ผลงาน เป็นต้น
1. กิจกรรมส่งเสริมการบริการวิชาการ
2. การฝึกอบรมและพัฒนาครู
3. การให้คาปรึกษาและบริการวิชาการ
4.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ และ
นวัตกรรม

ช่องทำงกำรสื่อสำรและ
ขอรับกำรสนับสนุน
4. ห้องสบายใจ ให้
คาปรึกษา

ผู้รับบริกำร

ผู้รับผิดชอบ

1.http://edu.vru.ac.th/
2. Facebook
3. ติดต่อทางโทรศัพท์
4. สานักงานคณบดี

นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี, นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา, นักศึกษา
ต่างชาติ, อาจารย์,
บุคคลภายนอก

- ฝ่ายวิชาการ
- สานักงาน
คณบดี

1. ติดต่อทางโทรศัพท์
2. สานักงานคณบดี

นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี, นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา, นักศึกษา
ต่างชาติ, อาจารย์

- ฝ่ายวิชาการ
- สานักงาน
คณบดี

1. สานักงานคณบดี

นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี, นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา, นักศึกษา
ต่างชาติ, อาจารย์
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี, นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา, นักศึกษา
ต่างชาติ, อาจารย์

- ฝ่ายวิชาการ
- สานักงาน
คณบดี
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

3.2ก(3) กำรจัดกำรข้อร้องเรียน
คณะฯ มี ระบบการจั ดการข้ อร้ องเรี ยนซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งในกระบวนการรั บฟั งเสี ยงของลู กค้ า โดยมี
ผู้รับผิดชอบหลักคือ หลักสูตร และฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนผ่านกล่องรับฟังความ
คิดเห็น เบอร์โทรศัพท์ Facebook: Line : เพจกองกิจการนักศึกษา และการติดต่อด้วยตนเอง นาเสนอในที่
ประชุมผู้ บ ริห าร หรื อจากแบบสารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ทั้งในระดับคณะ/มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ปัญหาที่นักศึกษา อาจารย์นักวิจัย ผู้รับบริการได้รับผลกระทบจากการกระทาของ
บุคคลในมหาวิทยาลัย โดยมีคกก.จัดการข้อร้องเรียนทาหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาข้อเท็จจริง สาเหตุและแนว
ทางการแก้ไขเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ร้องเรียนสามารถติดตามความคืบหน้าหรือ
ผลการจัดการได้ โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. กรณีร้องเรียนทางสายตรงผู้บริหารผ่านช่องผ่านทางเว็บไซต์ของ คณะ มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1) คณบดีพิจารณาข้อร้องเรียนเพื่อมอบหมายให้รองคณบดี.และ/หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
จัดการข้อร้องเรียนดังกล่าว
2) ดาเนินการพิจารณาข้อร้องเรียน โดยการพิจารณาในการประชุมผู้บริหาร หรือการแต่งตั้งคกก.ขึ้น
เป็นกรณีเฉพาะเพื่อดาเนินการ
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3) เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จให้แจ้งผลการพิจารณาผ่านรองคณบดี เพื่อรายงานผลการพิจารณาต่อ คณบดี
4) กรณีการร้องเรียนที่มีการระบุชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจนให้ดาเนินการแจ้ง
ผลการพิจารณาข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ หากไม่มีการระบุชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของผู้ร้องเรียนให้
ตอบข้อร้องเรียนทางเว็บไซต์ที่ร้องเรียนเข้ามา
2. กรณีร้องเรียนผ่านกล่องรับความคิดเห็นและร้องเรียนเป็นจดหมาย มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อร้องเรียนในกล่องรับความคิดเห็นเพื่อเสนอ คณบดี
2) คณบดีจะพิจารณาข้อร้องเรียนและสั่งการไปยัง รองคณบดี.และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าว
3) ดาเนินการพิจารณาข้อร้องเรียน โดยการพิจารณาในการประชุมผู้บริหารหรือ การแต่งตั้งคกก.ขึ้น
เป็นกรณีเฉพาะเพื่อดาเนินการ
4) เมื่อดาเนิ น การแล้ ว เสร็ จ แจ้ ง ผลการพิจ ารณาผ่ าน รองคณบดี ที่ เ กี่ยวข้ อ งเพื่ อรายงานผลการ
พิจารณาต่อ คณบดี
5) กรณีการร้องเรียนที่มีการระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ของผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจนจะดาเนินการแจ้งผล
การ พิจารณาข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ
ข. กำรค้นหำควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น
3.2ข(1) ควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจและควำมผูกพัน
คณะฯ มีกระบวนการค้นหาความพึงพอใจความไม่พึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า และนาข้อมูลผลการรับฟังเสียงของลูกค้าด้านความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจ มาติดตามคุณภาพการให้ บริ การ และนามาปรับปรุงกระบวนการและพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ผู้รับผิดชอบแต่ละหลักสูตรใช้วิธีการที่หลากหลายในการค้นหาความพึงพอใจและความผูกพัน เช่น ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ทางมรวอ.โดยสสว. มีการดาเนินการสอบถามผู้ เรียนด้วยแบบสอบถามออนไลน์และ
ประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย (Focus Group) ด้ า นการวิ จั ย ทางมรวอ.โดย สวพ. มี ก ารด าเนิ น การสอบถามด้ ว ย
แบบสอบถามออนไลน์ จ ากแหล่ งทุน ที่ให้ การสนับสนุน ด้านการบริการวิช าการ คณะฯ มีการดาเนิ นการ
สอบถามด้วยแบบสอบถามออนไลน์ และประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กับผู้รับบริการ เพื่อนาข้อมูลต่าง ๆ
ที่ได้รับไปปรับปรุงกระบวนการให้บริการต่อไป
ปีการศึกษานี้ คณะฯ ได้มีการนาผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนทั้งจากการสอบถามด้วย
แบบสอบถามของ สสว. และจากการจัดประชุมกลุ่มย่อยกับตัวแทนผู้เรียน โดยพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการต่าง ๆ อยู่ในระดับน้อย ซึ่งผู้เรียนให้ความเห็นเพิ่มเติม
ว่าควรปรับปรุงความเร็วโดยรวมของเครือข่าย Intelligence WiFi , เพิ่มพื้นที่ในการทางาน ให้นักศึกษามาใช้
พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นต้น
คณะฯ จึงนาความเห็นเหล่านี้มาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทางาน โดยจัดให้มีการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ห้องน้า ห้องเรียนและพื้นที่สาหรับทากิจ กรรม การบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ซึ่งคณะฯ ได้นา
ข้อเสนอดังกล่าวมาดาเนินการปรับปรุง เพื่อให้นักศึกษาและผู้รับบริการสามารถมีพื้นที่ทางานร่วมกันมาก
ยิ่งขึ้น
สาหรับความไม่พึงพอใจ คณะฯ ใช้กระบวนการรับฟังรับฟังเสียงของลูกค้า และการรับฟังข้อร้องเรียน
ของลูกค้า โดยผู้รับผิดชอบแต่ละหลักสูตร นาสารสนเทศมาวิเคราะห์และดาเนินการหาแนวทางปรับปรุงให้
นักศึกษาและลูกค้ากลุ่มอื่นพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
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ตำรำงที่ 3.2ข-1 แสดงวิธีกำรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจและควำมผูกพันของนักศึกษำและลูกค้ำกลุ่มอื่น
กลุ่มลูกค้ำ
วิธีกำรประเมิน
ช่วงเวลำ
ข้อมูลที่ต้องกำร
ผู้รับผิดชอบ
กำรประเมิน
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน
1.นักศึกษา
- แบบสารวจความพึงพอใจ/
2 ครั้ง/ปี
ความพึงพอใจ/
- หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ไม่พึงพอใจของผู้เรียน (Online)
ไม่พึงพอใจของนักศึกษา - ฝ่ายวิชาการ
- ประชุมกลุ่มย่อย Focus Group 2 ครั้ง/ปี
ต่อหลักสูตรและการ
- สสว.
จัดการเรียน ต่ออาจารย์
ผู้สอน ต่อทรัพยากร
สนับสนุน การเรียนการ
สอนของคณะฯ
2. นักศึกษา
- แบบสารวจความพึงพอใจ/
2 ครั้ง/ปี
ความพึงพอใจ/
- หลักสูตร
ระดับบัณฑิต ศึกษา ไม่พึงพอใจของผู้เรียน (Online)
ไม่พึงพอใจของนักศึกษา - ฝ่ายวิชาการ
- ประชุมกลุ่มย่อย Focus Group 2 ครั้ง/ปี
ต่อหลักสูตรและการ
- สสว.
จัดการเรียน ต่ออาจารย์ - บัณฑิต
ผู้สอน ต่อทรัพยากร
วิทยาลัย
สนับสนุน การเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย
3.นักศึกษา
- แบบสารวจความพึงพอใจ/
2 ครั้ง/ปี
ความพึงพอใจ/
- หลักสูตร
ต่างชาติ
ไม่พึงพอใจของผู้เรียน (Online)
ไม่พึงพอใจของนักศึกษา - ฝ่ายวิชาการ
- ประชุมกลุ่มย่อย Focus Group 2 ครั้ง/ปี
ต่อหลักสูตรและการ
- สสว.
(Online)
จัดการเรียน ต่ออาจารย์ - บัณฑิต
ผู้สอน ต่อทรัพยากร
วิทยาลัย
สนับสนุน การเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย
ผู้ปกครอง
- แบบสารวจความพึงพอใจ/
2 ครั้ง/ปี
ความพึงพอใจ/
- หลักสูตร
ไม่พึงพอใจของผู้เรียน (Online)
ไม่พึงพอใจของผู้ปกครอง - ฝ่ายวิชาการ
- ประชุมกลุ่มย่อย Focus Group 2 ครั้ง/ปี
ผู้ใช้บัณฑิต
- แบบสารวจความพึงพอใจ/
2 ครั้ง/ปี
ความพึงพอใจ/
- หลักสูตร
ไม่พึงพอใจของผู้เรียน (Online)
ไม่พึงพอใจของผู้ใช้
- ฝ่ายวิชาการ
- ประชุมกลุ่มย่อย Focus Group 2 ครั้ง/ปี
บัณฑิต
ศิษย์เก่า

โรงเรียนเครือข่าย
ฝึกประสบการณ์

- แบบสารวจความพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจของผู้เรียน (Online)
- ประชุมกลุ่มย่อย Focus Group

1 ครั้ง/ปี

- แบบสารวจความพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจของผู้เรียน (Online)
- ประชุมกลุ่มย่อย Focus Group

2 ครั้ง/ปี

ด้ำนกำรวิจัย
ภาครั ฐและภาคเอกชน - แบบสารวจความพึงพอใจ/
ทั้ง ภายในและภายนอก ไม่พึงพอใจของแหล่งทุน (Online)

ความพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจของศิษย์เก่า

1 ครั้ง/ปี

2 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี

ความพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจของโรงเรียน
เครือข่ายฝึก
ประสบการณ์
ความพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจของแหล่งทุน

- หลักสูตร
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
- หลักสูตร
- ฝ่ายวิชาการ

- สวพ.
- ฝ่ายวิชาการ
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กลุ่มลูกค้ำ

วิธีกำรประเมิน

ด้ำนบริกำรวิชำกำร
ชุมชน
- แบบสารวจความพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจของชุมชน
ผู้รับบริการ
- แบบสารวจความพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ

ช่วงเวลำ
กำรประเมิน
1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี

ข้อมูลที่ต้องกำร

ผู้รับผิดชอบ

ความพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจของชุมชน
ความพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

- หลักสูตร
- ฝ่ายวิชาการ
- หลักสูตร
- ฝ่ายวิชาการ

3.2ข(2) ควำมพึงพอใจเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น
คณะฯ มีการเทีย บเคีย งกั บ มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ สวนสุ นัน ทา โดยได้มีการรวบรวมสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่มด้านอัตราการมีงานทาของบัณฑิตครู ได้นาสารสนเทศความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตเทียบกับคู่เทียบหลักของคณะ มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทางานโดยในด้านการ
จัดการเรียนการสอนตามโครงร่างองค์กร OP2ก-1
ค. กำรใช้ข้อมูลเสียงของลูกค้ำและตลำด
3.2ค กำรใช้ข้อมูลเสียงของลูกค้ำและตลำด
คณะฯ มีวิธีการในการเลือกและใช้ข้อมูลสารสนเทศจากเสียงของลูกค้าและตลาด ดังนี้
1. นาผลการประเมินความพึงพอใจ มาวิเคราะห์
2. รวบรวมผลการประชุมกลุ่มย่อย Focus Group
3. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้าเทียบกับคู่เทียบหลักของคณะ
โดยนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทางาน และจัดทาแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติงาน ในปีต่อไป
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หมวดที่ 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้
(Measurement, Analysis, and Knowledge Management)
4.1 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรขององค์กร
ก. กำรวัดผลกำรดำเนินกำร
4.1ก(1) ตัววัดผลกำรดำเนินกำร
คณะฯ มีคกก.จัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ทาหน้าที่ทบทวนผลการดาเนิน งานของตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดของคณะฯ เสนอแก่ คณบดี รองคณบดี และผู้บริหารที่รับผิดชอบ
พันธกิจและระบบงานหลัก และระบบงานสนับสนุน เป็นผู้พิจารณากาหนดตัวชี้วัด กาหนดผู้รับผิดชอบตาม
พันธกิจที่เกี่ยวข้อง และมีการกาหนดตัวชี้วัดให้สั มพันธ์กั บกลยุทธ์ เพื่อการปรับปรุงผลการดาเนินการให้
สามารถวั ด ผลได้ ภ ายในระยะเวลาที่ ก าหนด มี ก ารถ่ า ยทอดสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง โดยถ่ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด ไป
ตามลาดับชั้นของการบริหาร โดยคณบดีถ่ายทอดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อกาหนดแผนยุทธศาสตร์
การดาเนินงานของคณะฯ ในแต่ละปีงบประมาณ ตัวชี้วัด โครงการหลัก OKRs และผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ของคณะฯ ไปยังบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้นานักศึกษา มีการติดตามผล วิเคราะห์ และรายงาน
ผลการดาเนินงานตามลาดับขั้นจากผู้ปฏิบัติสู่ผู้บริหารระดับสูงของคณะฯ ตามลาดับ ผ่านที่ประชุม กบ.คณะฯ
คณาจารย์ และผ่านทางเว็บไซต์คณะฯ
สาหรับงานด้านบริหารงบประมาณของคณะฯ จัดทาข้อมูลด้านการเงินและบัญชี โดยมีการติดตาม
กากับ การรับ-การจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบบัญชีสามมิติรายเดือน และเปรียบเทียบรายงานรายไตรมาส
และรายปี รวมทั้งมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมคณะฯ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและรายได้ และการ
บริหารจัดการอัตราส่วนทางการเงินของคณะฯ ได้แก่ อัตราส่วนกาไรจากผลการดาเนินงาน (Operation
Profit Margin) และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) โดยการประชุม กบ.คณะฯ ผลลั พธ์ที่ 7.5ก-1
และ 7.5ก-3
คณะฯ มี ร ะบบการเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ การวั ด ผลการด าเนิ น งาน การแบ่ ง ตามประเภทแหล่ ง ข้ อ มู ล
และการนาไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ 1) ระดับปฏิบัติการ เก็บข้อมูลสาหรับการวัดผลการปฏิบัติงานแบบสะสม
รายวั น รายเดื อ น รายไตรมาส และรายปี ข้ อ มู ล ประวั ติ คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาของบุ ค ลากร (OP1ก-3)
2) ระดับบริหารจัดการเก็บรวบรวมข้อมูลจากระดั บปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาแผนงานและคุณภาพการศึกษา
ในการวิเคราะห์ และประเมินผลความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
เชิ ง กลยุ ท ธ์ และ แผนปฏิ บั ติ ก าร รายงานต่ อ กบ.คณะฯ ตามล าดั บ และจั ด ท ารายงานประจ าปี และ
3) ระดับกลยุทธ์ เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวบรวมข้อมูล
ที่ได้จากระดับ บริห ารจั ดการ นาเสนอต่อ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณะผู้บริหารเพื่อใช้ในการทบทวน
กลยุทธ์ และจัดทาแผนปฏิบัติการต่อไป ระบบบริหารและกระบวนการจัดการข้อมูลให้สอดคล้องตาม OP1ก-3
รูปที่ 4.1ก-1
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รูปที่ 4.1ก-1 ระบบบริหารและกระบวนการจัดการข้อมูลของคณะฯ

กบ.คณะฯ จั ด ท าร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องคณะฯ ประชุ ม ทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องคณะฯ
ปี 2560-2564 และแผนปฏิบั ติการ 2563 กาหนด KPIs เสนอการประชุม กบ.คณะฯ พิจารณานาไปเป็ น
สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของ
คณะฯ มีจานวน 6 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดในระดับโครงการ การดาเนินการและความรับผิดชอบติดตามข้อมูล
ผลการดาเนินงานเพื่อใช้ในการรายงานผลตัวชี้วัดตามพันธกิจหลัก ดังแสดงในตาราง
ตำรำงที่ 4.1 ก-1 กำรติดตำมข้อมูลผลกำรดำเนินงำนเพื่อใช้ในกำรรำยงำนผลตัวชี้วัดตำมพันธกิจหลัก
ประเภทข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล
ควำมถี่ในกำรติดตำม
1. ด้านการพัฒนาบัณฑิต
-สาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ -หลักสูตรมีการพัฒนาปรับปรุง
- หลักสูตร
-รองคณบดี
เรียนการสอนดาเนินการจัดเก็บ หลักสูตรทุกๆ 4 ปี
- ผลงานเชิงประจักษ์
อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม ข้อมูลด้านการผลิตบัณฑิตตาม -มี ก ารรายงาน มี ก ารติ ด ตาม
- ผลงานที่ได้รับรางวัล
-ผู้ช่วยคณบดี
ตั วชี้ วั ดต่ างๆ และรวบรวมไว้ ทุก 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
- ผลคะแนนทดสอบ
อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต เป็นหลักฐาน
-รายงานตามภาคการศึ ก ษา
ภาษา
-หัวหน้าสานักงานคณบดี -ประสานขอข้อมูลหน่วยงาน หรือตามปีการศึกษา
-จานวนบัณฑิตครูที่ได้รับ น.ส.สายพิน ทาทอง
ต่างๆ เช่น สสว.
-รายงานผลการสารวจจานวน
การบรรจุ
-รวบรวมข้อมูลความต้องการ บัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเป็น
ของชุมชนเพื่อพัฒนาหลักสูตร ปีการศึกษา
ตามอัตลักษณ์ของ คณะ
-การรายงานผลการบริ ห าร
จัดการหลักสูตรต่างๆ จาก
คกก.บริหารหลักสูตร
2 . ด้ า น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
ด าเนิ น การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ า น - เก็ บ ข้ อ มู ล ตามช่ ว งเวลาที่
นวัตกรรม
-รองคณบดี
การวิจัยและตามตัวชี้วัดต่าง ๆ กิ จ กรรมเกิ ด ขึ้ น และสรุ ปเป็น
-ผลงานวิ จั ย หรื อ งา น อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม และรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล รายเดือน/รายปี
สร้างสรรค์
-ผู้ช่วยคณบดี
ในระบบ เช่น จานวนผลงาน -รายงานฐานข้ อมู ลเป็ นรายภาค
-ข้อมูลโครงการวิจัยรับใช้ อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต วิ จั ย จ า นวนงบ ป ร ะ ม า ณ การศึกษาและประจาปีงบประมาณ
สังคม
สนั บ สนุ น งานวิ จั ย จ านวน -รายงานตามภาคการศึ ก ษา
-ข้ อ มู ล โครงการวิ จั ย ที่
โครงการวิ จั ย การเผยแพร่ หรื อ ตามปี ก ารศึ ก ษาหรื อ
เผยแพร่
ง า น วิ จั ย ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ ปีงบประมาณ
-ข้ อ มู ล บทความวิ จั ย ใน
นานาชาติ
-รายงานผลการส ารวจและ
ฐานข้อมูลวิจัยระดับสากล
สรุปเป็นรายการศึกษา
3. ด้านการพัฒนาชุมชน
คณะฯ มีการติดตามประเมิน - มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ติ ด ต า ม
-ข้อมูลโครงการยกระดับ -รองคณบดี
ผลการด าเนิ น งาน เช่ น การ ตรวจสอบผลการด าเนิ น งาน
คุณภาพการศึกษา
อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม ติดตามความก้าวหน้า สรุปผล ตามกรอบระยะเวลาของ
-ข้อมูลโครงการยกระดับ -หัวหน้างานบริการวิชาการ การด าเนิ น งาน และเผยแพร่ โครงการและจัดเก็บข้อมูลของ
คุณภาพชีวิต
อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง องค์ ค วามรู้ ด้ า นการบริ ก าร โครงการและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
-ข้อมูลครูโรงเรียนเครือข่าย
วิชาการ
ทั น ที ต ามแบบฟอร์ ม รายงาน
-ข้อมูลนวัตกรรมที่
ผลโครงการ หลั ง จากสิ้ น สุ ด
โรงเรียนในท้องถิ่นนาไปใช้
โครงการ
-ข้อมูลสถาบันการศึกษา
เป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน
-ข้อมูลบริการวิชาการ
โรงเรียน ตชด.
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ประเภทข้อมูล
4. ด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
-ข้อมูลโครงการอนุรักษ์
ส่งเสริมเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม
-ข้อมูลรายได้จาก
โครงการศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ

วิธีกำรรวบรวมข้อมูล
-คณะฯ มี ก ารก ากับดูแลและ
-รองคณบดี
ส่งเสริมการดาเนินงานด้า นนี้
ผศ.นันทิยา รักตประจิต อย่ า งมี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพตาม
-ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมาย
ศิลปวัฒนธรรม
แผนยุทธศาสตร์และแผนการ
อ.ศรัณยา ฤกษ์ขา
ปฏิ บั ติ ง านของคณะฯ โดยมี
-หัวหน้าสานักงานคณบดี การประเมินโครงการหลังเสร็จ
น.ส.สายพิน ทาทอง
สิ้นโครงการ
5. ด้านการบริหารจัดการ -รองคณบดีฝ่ายบริหาร
-ด้ า นบุ ค ลากรมี ร ะบบในการ
-ข้อมูลบุคลากร เช่น
และประกันคุณภาพ
บริ ห ารจั ด การเก็ บ รวบรวม
คุณวุฒิ ระดับการศึกษา รศ.พนิดา ชาตยาภา
ข้อมูลรายบุคคล
ตาแหน่งทางวิชาการ
-หัวหน้าสานักงานคณบดี -ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
ได้รับการรับรอง
น.ส.สายพิน ทาทอง
การศึกษาระดับหลักสูตรมีการ
มาตรฐานวิชาชีพ การ
-เจ้าหน้าที่งานประกัน
รายงานข้ อ มู ล และจั ด เก็ บ
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพ
ข้อมูลผ่านงานประกันคุณภาพ
-ข้อมูลผลการประเมิน
น.ส.กานต์พิชชา อินปิ่น คณะฯ
ระดับคณะฯ เช่น ประกัน
-ด้ า นข้ อ มู ล ทางการเงิ น มี
คุณภาพการศึกษา
ระบบบั ญ ชี ส ามมิ ติ ในการ
-ข้อมูลทางการเงินของ
บริหารจัดการทรัพยากร
คณะฯ

ควำมถี่ในกำรติดตำม
-มี ก ระบวนการตรวจสอบ
ข้ อ มู ล และจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ทั น ที
หลั งจากสิ้ น สุ ด โครงการ ราย
ไตรมาส และปีงบประมาณ ใน
ระบบ VRU Project
-น าเสนอในที่ ป ระชุ ม กบ.
คณะฯ
-ระบบมีการติดตามประมวล
ผ ล ข อ ง ข้ อ มู ล ใ น รู ป แ บ บ
ออนไลน์ ท าให้ ส ามารถเก็ บ
ข้อมูลเป็นรายปัจจุบัน
-งานประกันคุณภาพจะมีการ
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล 2 ครั้ ง ต่ อ ปี
การศึกษา
-ระบบสามมิติ มีการประมวล
ผ ล ข อ ง ข้ อ มู ล ใ น รู ป แ บ บ
ออนไลน์ ท าให้ ส ามารถเก็ บ
ข้ อ มู ล เป็ น รายวั น รายเดื อ น
รายไตรมาส และรายปี

คณะฯ ได้จัดเก็บข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจาปี ในแต่ละด้านโดย
กากับติดตามการดาเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ของคณะฯ และหลักสูตร ซึ่งการติดตามจะดาเนินการติดตาม
เป็นรายเดือน และรายไตรมาส โดยจะนาเสนอผลการดาเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ของคณะฯ และหลักสูตร
ต่อ กบ.คณะฯ ทุกเดือน เพื่อกากับการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนของคณะ

รูปที่ 4.1ก-2 ขั้นตอนกากับติดตามการทาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ
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4.1ก(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
คณะฯ มีการใช้ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อให้การดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย คณะฯ มีแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สาคัญ ได้แก่ รายงานประจาปี CHE QA Online โดยมีประเด็น
ที่ต้องการเทียบคือ อัตราการมีงานทาของบัณฑิตครู และผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
บัณฑิตครูซึ่งมีข้อจากัดของความสมบูรณ์และโอกาสที่จะเข้าถึงข้อมูล
4.1ก(3) ควำมคล่องตัวของกำรวัดผล
คณะฯ ได้ดาเนินการพัฒนางานประชาสั มพันธ์และสื่ อสารองค์กร เกี่ยวกับข้อมูลส่ว นงานบริ ห าร
เกี่ยวกับบุคลากรให้เป็นปัจจุบันมีความถูกต้อง นาเสนอข้อมูลนโยบายการป้องกันการทุจริต (ITA) ของมรวอ.
(OP1ก-5) ข้อมูล สารสนเทศเกี่ย วกับ วาระการประชุม กบ.คณะฯ และ กว.คณะฯ ส่ ว นงานวิช าการมีการ
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์
ขั้น ตอนการขอใบประกอบวิช าชี พส าหรั บ นั ก ศึก ษาปริ ญ ญาตรี การประชาสั มพันธ์เ กี่ยวกับ กิจ กรรมการ
ปฐมนิเทศ สัมมนากลางภาค และการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุกระดับชั้นปี การประชาสัมพันธ์กิจกรรมความ
เคลื่อนไหวในการดาเนินการ 4 ฝ่าย งานบริหารงานทั่ว ไป งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา งานวิจัย บริการ
วิชาการและพัฒนาท้องถิ่น และงานศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (รูปที่ OP1ข-1) มีการแก้ไข
ปัญหาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น และประสานงานกับบริษัท ในการติดตั้ง และแก้ไขปัญหาระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว
ตำรำงที่ 4.1ก-2 ตำรำงแสดงกำรติดตำมวัดผลกำรดำเนินงำนในแต่ละระดับสำรสนเทศ
ระดับ
ประเภทข้อมูล ผู้กำกับติดตำม
ควำมถี่
รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนที่กำกับติดตำม
สำรสนเทศ
สำรสนเทศ
ดูแล
1.ระดับ
ข้อมูลผลการ
หัวหน้างาน/
-รายวัน
- กากับ ติดตาม การดาเนินงานให้เป็นไปตาม
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานแบบ ฝ่าย
-รายเดือน
แผนของหน่วยงาน
สะสม
-รายไตรมาส - กา ร ต อบ ส นองต่ อสถา นการ ณ์ ที่ มี ก าร
-รายปี
เปลี่ยนแปลงที่ต้องดาเนินการแบบเร่งด่วน หรือ
การปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการ วิธีการใน
การดาเนินงาน
2.ระดับ
ข้อมูลจากระดับ -คณบดี
-รายวัน
- กากับ ติดตาม การดาเนินงานให้เป็นไปตาม
บริหารจัดการ
ปฏิบัติการเพื่อ -รองคณบดี
-รายเดือน
แผน 5 ด้ า นผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด
พัฒนาแผนงาน -ผู้ช่วยคณบดี -รายไตรมาส เป้าประสงค์และตัวชี้วัดโครงการของ คณะฯ
และคุณภาพการ -ประธาน
-รายปี
ได้แก่
ศึกษา ในการ
หลักสูตร
1.การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิง
วิเคราะห์และ
-หัวหน้า
ผลิตภาพ(Productive Learning)
ประเมินผลความ สานักงานคณบดี
2.การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อ
ก้าวหน้าของการ
การแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
ดาเนินงานตาม
3.การพั ฒ นางานพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ แ ละ
ตัวชี้วัดความ
ถ่ า ยทอดเผยแพร่ โ ครงการ อั น เนื่ อ งมาจาก
สาเร็จตาม
พระราชดาริ
วัตถุประสงค์
4 . ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
เชิงกลยุทธ์และ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ น าไปต่ อ ยอดสู่ เ ศรษฐกิ จ
แผนปฏิบัติการ
สร้างสรรค์
รายงานต่อกบ.
5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เ ป็น
ตามลาดับและ
เลิศมีธรรมาภิบาล

41

ระดับ
สำรสนเทศ

3.ระดับกลยุทธ

ประเภทข้อมูล
สำรสนเทศ
จัดทารายงาน
ประจาปี

ผู้กำกับติดตำม

ควำมถี่

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนที่กำกับติดตำม
ดูแล
- กา ร ต อบ ส นองต่ อสถา นการ ณ์ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงที่ต้องดาเนินการแบบเร่งด่วน หรือ
การปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการ วิธีการใน
การดาเนินงาน
ข้อมูลสารสนเทศ - กบ.คณะฯ
-รายวัน
- เพื่อให้ทันต่อการตอบสนองสถานการณ์ต่างๆ
มีคุณภาพและ
-คณบดี
-รายเดือน
กบ.คณะฯ จึ งได้ แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุ ด
ประสิทธิภาพ
-รองคณบดี
-รายไตรมาส ได้แก่
งานบริการสื่อสาร -คกก.ที่ได้รับ -รายปี
1. คกก. ด้าน EdPEx
คอมพิวเตอร์
การแต่งตั้งตาม
2. คกก.บริหารความเสี่ยง
รวบรวมข้อมูลที่ พันธกิจ
- กากับ ติดตาม การดาเนินงานให้เป็นไปตาม
ได้จากระดับ
แผน ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์
บริหารจัดการ
และตัวชี้วัดโครงการของคณะฯ
นาเสนอต่อ รอง
- กา ร ต อบ ส นองต่ อสถา นการ ณ์ ที่ มี ก าร
คณบดีฝ่าย
เปลี่ยนแปลงที่ต้องดาเนินการแบบเร่งด่วน หรือ
บริหารและคณะ
การปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการ วิธีการใน
ผู้บริหารเพื่อใช้ใน
การดาเนินงาน
การทบทวนกล
ยุทธ์ และจัดทา
แผนปฏิบตั ิการ

ข. กำรวิเครำะห์และทบทวนผลกำรดำเนินกำร
4.1ข. กำรวิเครำะห์และทบทวนผลกำรดำเนินกำร
คณะฯ มีการดาเนินการทบทวนและวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานในแต่ละระดับ นอกจากนี้คณะฯ ได้
จัดทาแผนและได้กาหนดตัวชี้วัดและผู้จั ดเก็บรับผิดชอบของทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจัดสรร และ
ติดตามผลรายงานความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในทุกไตรมาสของปี งบประมาณ โดยมีผู้บังคับบัญชาและรอง
คณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้กับกาติดตามตัวชี้วัดของหน่วยงานสามารถให้ข้อเสนอแนะแก้ไขปรับปรุงทบทวนผล
การดาเนินงานในแต่ละตั วชี้วัดในทุกระดับ จากผลการดาเนินงานตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุผ ลจะมีผู้บังคับบัญชา
และรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้ติดตาม เร่งรัดให้มีผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นและบรรลุเป้าหมาย ก่อนนาผลการ
ด าเนิ น งานของคณะฯ น าเสนอต่ อ กบ.คณะฯ ปี ล ะ 1 ครั้ ง ผลลั พ ธ์ 7.5ข-1 และผลลั พ ธ์ 7.5ข-2
ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และนาข้อมูลผลการดาเนินงาน ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และผลตัวชี้วัดโครงการมา
ทบทวนจัดทาแผนการดาเนินงานในปีถัดไป
ค. กำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร
4.1ค(1) ผลกำรดำเนินกำรในอนำคต
คณะฯ มี ผ ลการด าเนิ น การในอนาคตโดยการก าหนดนโยบายเป็ น แผนยุ ท ธศาสต ร์ 20 ปี
ตำรำงที่ 4.1ค-1 แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มรวอ. มีเป้าหมายเชิงท้าทายอยู่ 4 ระยะ โดยในทุกระยะจะมีการ
กาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในแต่ละระยะอย่างชัดเจน โดยดาเนินการวัดผลในแต่ละช่วงระยะเวลาและนาผล
การดาเนินงานนาเสนอต่อ กบ.คณะฯ เมื่อสิ้นสุดระยะดาเนินงานและนาผลมาทบทวนแก้ไขปรับปรุง เพื่อ
ดาเนินการคาดการณ์ปรับเปลี่ยนแผน 20 ปี ต่อไป โดยระยะที่ 1 ระยะที่เริ่มต้น (พ.ศ.2560 – 2564) 5 ปี
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เริ่มต้นของการพัฒนา การวางแผนระบบและปรับโครงสร้างองค์ในทุกมิติการสร้างความร่วมมือ และเริ่มต้นสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีทั้ง 6 ตัวชี้วัด
ตำรำงที่ 4.1ค-1 แสดงผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์ 20 ปี คณะฯ
ตัวชี้วัด
1. จานวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.1 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
1.2 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
1.3 ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ หรือนานาชาติ ตามเกณฑ์ กพอ.กาหนด
1.4 จานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
2. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3. จานวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือ
องค์กรภาคีเครือข่าย
4. จานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการ
5.จานวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริมสืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทีไ่ ด้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
6.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยในทุกมิติ

เป้ำหมำย
(2560-2564)

ผลกำร
ดำเนินงำน
(2560-2564)

คิดเป็นร้อยละ

4 ผลงาน

19 ผลงาน

ร้อยละ100

4 ผลงาน

3 ผลงาน

ร้อยละ75

40 ผลงาน
1 คน

43 ผลงาน
5 คน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

ร้อยละ 78.07

ร้อยละ 97.59

1 โครงการ

1 โครงการ

ร้อยละ 100

2 ชุมชน
2 ผลงาน

-

-

มากกว่า 4.00

4.38

ร้อยละ 100

4.1ค(2) กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและกำรสร้ำงนวัตกรรม
คณะฯ ได้ มี ป ระเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผน โดยในแต่ ล ะปี ห ลั ง จากการประเมิ น ผลแล้ ว ได้
ดาเนิ น การน าผลการดาเนิ น งานตัว ชี้วัดเป้ าประสงค์ และผลตัว ชี้วัดโครงการ นาประกอบจัดทาแผนเพื่ อ
ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ตั ว ชี้ วั ด ในตั ว ที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ และถ่ า ยทอดไปยั ง บุ ค ลากรและผู้ เ รี ย นทราบในทุ ก ๆ
ปีงบประมาณ ถ่ายทอดเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล โดยในปีงบประมาณมีประเด็นที่ต้องมีการพัฒนา

4.2 กำรจัดกำรสำรสนเทศและกำรจัดกำรควำมรู้
คณะฯ มีการทบทวนสารสนเทศที่มีอยู่เพื่อให้ ตอบสนองต่อภารกิจของคณะฯ และใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และการกาหนดเป้าหมายของคณะฯ
ก. ข้อมูลและสำรสนเทศ
4.2ก(1) คุณภำพ
คณะฯ มีการจัดทาโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ และจัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามแผน โดยจัดทา กนผ.04 เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการและดาเนินกิจกรรม หลังจากเสร็จกิจกรรมต้อง
สรุปผลการดาเนินงานโครงการ จากนั่นส่งในรูปแบบเอกสาร จัดทารายงานการติดตามผลการดาเนินโครงการ
และงบประมาณ (VRU Projects Monitoring System)
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คณะฯ มีวิธีการจั ดการสารสนเทศให้ ได้ส ารสนเทศที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยมีการประชุ ม
วางแผนใช้งาน กาหนดขอบเขตของงานสารสนเทศ มีการตรวจทาน ทวนสอบข้อมูลจากฝ่ายปฏิบัติและฝ่าย
บริ ห ารของคณะฯ และมหาวิทยาลั ย เพื่อให้ ได้ ข้ อ มูล สารสนเทศที่ มี คุณ ภาพ มีการนาระบบสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ เช่น ระบบการรับส่งเอกสาร E-saraban ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบการ
เชื่ อ มต่ อ ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต ซึ่ ง จะมี ห น่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลทั้ ง ในส่ ว นของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย ทาให้มั่นใจในคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ หากพบข้อผิ ดพลาดใน
การจัดการข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ จะมีการทวนสอบและพัฒนาการปฏิบัติใหม่อีกครั้ง
4.2ก(2) ควำมพร้อมใช้
งานบริหาร คณะฯ มีระบบสร้างความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศของ คณะฯ มรวอ. มีการ
ดูแลรักษาโดยหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องคือ มีการจัดหาและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศ ซึ่งมีระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศส่วนกลางที่ใช้งานร่วมกัน ในหน่วยงานต่าง ๆ ของ คณะฯ ในส่วนของงานการเงิน บัญชี
และพัสดุ และระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับ นักศึกษาเพื่อให้บริการและอานวยความสะดวก ตอบสนองความ
ต้องการของ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ง่ายโดยผ่ านเครื อข่ าย
อินเทอร์เน็ต ทาให้สารสนเทศที่มีความพร้อมใช้งานและสามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการได้ตลอดเวลา โดยมี
การกากับติดตามจาก กบ.คณะฯ
การฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ได้จั ดทาแบบสอบถาม ความต้องการความช่วยเหลื อ สุขภาพ สภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของ
นักศึกษาที่ออกฝึ กประสบการณ์สอน ในสถานศึกษาทุกชั้นปี ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อนาข้อมูล มา
ปรับปรุงและออกแบบแนวทางการฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาในช่ วงการระบาด COVID-19 ให้มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งทางคณะฯ ได้จัดทาฐานข้อมูลของโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ
เพื่อใช้ในการบริห ารจั ดการระบบการฝึ กประสบการณ์สอนในสถานศึกษา และจัดโครงการ 1 อาจารย์ 1
โรงเรียนเพื่อเป็นผู้ประสานงานกับทางโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์อย่างใกล้ชิด
คณะฯ โดยการนาของผู้บริหาร ได้กาหนดนโยบาย ในการนาระบบการอบรมทางไกลมาใช้ในการฝึก
ประสบการณ์สอนในสถานศึกษาทั้ง 5 ชั้นปีในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการจัดกิจกรรมการ
ปฐมนิเทศ การสัมมนากลางภาค และปัจฉิมนิเทศ ต้องมีกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวของนักศึกษาจานวนมาก
ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นในการใช้ ร ะบบการอบรมทางไกลมาใช้แทนการจัดอบรมแบบเผชิญหน้าซึ่งการฝึ ก
ประสบการณ์สอนในสถานศึกษาจะต้องมีกระบวนการดาเนินงาน ดังรูปที่ 4.2ก-1

รูปที่ 4.2ก-1 กำรนำระบบกำรอบรมทำงไกลมำใช้ในกำรฝึกประสบกำรณ์สอนในสถำนศึกษำ
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ข. ควำมรู้ขององค์กร
4.2ข(1) กำรจัดกำรควำมรู้
คณะฯ ดาเนินการรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน และการดูแลนักศึกษาจากคณาจารย์
ในสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องผ่านการประชุมพูดคุยทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการเก็บ
ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีการปรับและบูรณาการข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อถ่ายทอดให้บุคลากรใน
คณะฯ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นระยะ และสามารถนาข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและดูแลนักศึกษา อาทิ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านประสบการณ์ การให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาที่
ประสบปัญหาทั้งในด้านการเรียนและสุขภาพจิต เพื่อการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านจิตใจ
อันเป็นประเด็นที่ทางคณะให้ความสาคัญสาหรับการผลิตนักศึกษาครูที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพทั้งในด้าน
ความรู้ บุคลิกภาพและการมีสุขภาพจิตที่ดี
4.2ข(2) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านประสบการณ์ การให้คาปรึกษาแก่
นักศึกษาที่ประสบปัญหาในด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลา 1-2 ปี ที่ผ่านมา จากคณาจารย์ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ผ่านการสั มภาษณ์ พูดคุย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างอาจารย์ ทั้ งในรูปแบบของ
การพูดคุย เก็บข้อมูลรายบุคคลและการเข้าร่วมประชุมหรืออบรมในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการ
พัฒ นาระบบกลไกการให้ คาปรึ กษาส าหรั บอาจารย์ที่ปรึ กษา เป็นต้น รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล ผ่ า น
แบบสอบถามออนไลน์ เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านจิตใจ
โดยอาศัยแนวทางการปฏิบัติที่เป็น เลิศจากคณาจารย์ในคณะฯ ร่วมกับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่
จาเป็นในการดูแลนักศึกษา จากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ คณาจารย์ประจากลุ่มวิชาจิตวิทยา และดาเนินการจัดอบรม
เพื่อเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ และการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านจิตใจอย่างเป็นระบบ
4.2ข(3) กำรเรียนรู้ระดับองค์กร
คณะฯ มีการติดตามผลการดาเนินงานด้านการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านจิตใจอย่างต่อเนื่องและ
เป็ น ระบบ ผ่ านการพัฒ นาระบบสารสนเทศของคณะฯ ให้ มีความสอดคล้ องกับระบบการดูแลช่ว ยเหลื อ
นักศึกษาด้านจิตใจ โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์รับผิดชอบดูแลนักศึกษาด้านจิตใจประจาแต่ละหลักสูตรที่จะมี
หน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลและประสานงานด้านการดูแลนักศึกษากับทีมอาจารย์กลุ่มวิชาจิตวิทยาอย่างเป็น
ระยะ ๆ โดยการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การให้คาปรึกษาร่วมกัน พร้ อมรายงานข้อมูลทาง
สถิติที่เป็นปัจจุบันผ่านระบบสารสนเทศของคณะฯ
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หมวดที่ 5 บุคลำกร (Workforce)
5.1 สภำวะแวดล้อมด้ำนบุคลำกร
ก. ขีดควำมสำมำรถและอัตรำกำลังบุคลำกร
5.1ก(1) ควำมจำเป็นด้ำนขีดควำมสำมำรถและอัตรำกำลัง
คณะฯ มีการดาเนินการแต่งตั้ง คกก.บริหารและพัฒนาบุคลากร ระดับคณะ เพื่อทบทวนข้อมูลและ
จั ดทากรอบอัตรากาลั ง ประจ าปี งบประมาณ 2562-2565 และมีการประชุม คกก.เพื่อทบทวนแผนและ
วิเคราะห์กรอบอัตรากาลังให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
สาหรับบุคลากรสายวิชาการ การคานวณอัตรากาลังเป็นไปตามประกาศมรวอ. เรื่อง ภาระงานของ
ผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 รวมถึงการ
พิจารณาอัตราส่วนของอาจารย์ต่อภาระงานสอน และการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ของ
มรวอ. ในการเป็น มรวอ. เพื่อท้องถิ่น อัตราส่วนอาจารย์ต่อรายวิชาที่ เปิดสอนในปัจจุบันและที่มีแผนจะเปิด
สอนในอนาคต
ในส่วนของสายสนับสนุนวิชาการ คณะฯ ได้นาค่ากลางที่จัดทาโดยคกก.จัดทาค่ากลางงานสนับสนุน
วิชาการของมรวอ.มาวิเคราะห์อัตรากาลังให้มีความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติทาให้เกิดมาตรฐานภาระงานที่
สามารถใช้นาไปคานวณในรูปแบบเดียวกันกับตาแหน่งงานเดียวกัน
คณะฯ โดยคกก.บริหารและพัฒนาบุคลากร ได้จัดทาร่างกรอบอัตรากาลังตามที่ คกก.ทบทวนข้อมูล
และจัดทากรอบอัตรากาลัง ประจาปีงบประมาณ 2563-2565 ของคณะฯ กาหนดให้มีความเหมาะสมกับภาระ
งานหรืองานในหน้าที่ใหม่ตามที่มรวอ.กาหนดในแผนยุทธศาสตร์ มรวอ. เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระยะ 20 ปี
และแผนยุทธศาสตร์ มรวอ. ระยะ 20 ปี โดยกาหนดขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ กาหนด
เงื่อนไขการจ้าง/บรรจุบุคลากรใหม่ สายวิชาการให้เป็นวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท ที่มีผลงานวิจัยหรือมี
ผลงานทางวิชาการที่เทียบได้กับงานวิจัย ซึง่ จะเป็นไปตามเป้าหมายด้านบุคลากร เนื่องจากอาจารย์วุฒิปริญญา
เอกมีจานวนน้อยลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังผลลัพธ์ที่ 7.3 ในส่วนบุคลากรสายสนับสนุน คกก.บริหารและ
พัฒนาบุคลากรของคณะฯ ได้มีการกาหนดภาระงานและกรอบอัตรากาลังให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ โดย
กาหนดเงื่อนไขการจ้างงานของลูกจ้างประจาตามสัญญาจ้าง พนักงาน มรวอ. และพนักงานราชการ จะต้องมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทั้งนี้คณะฯ ได้ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง คกก.ประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ โดยผู้รับการประเมินจัดทาแบบสรุปผลการประเมินทดลองปฏิบั ติงาน
พร้ อ มหลั ก ฐาน รอบ 6 เดื อ น และ 12 เดื อ น โดยผ่ า นความเห็ นของผู้ ก ากั บดู แ ลการทดลองปฏิบัติงาน
(ประธานหลั กสู ตร) ก่อนส่ งให้ คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน เมื่อ คกก.ประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว คณะฯ ได้ดาเนินการจัดส่งผลการประเมินให้งานการเจ้าหน้ าที่ของมรวอ. เพื่อเสนอ
อธิการบดีต่อไป เมื่อผู้รับการประเมินผ่านการทดลองปฏิบัติงานรอบ 12 เดือนแล้ว งานการเจ้าหน้าที่ของ
มรวอ. จะประสานงานให้งานบุคคลของคณะฯ แจ้งให้ผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติงานไปทาสัญญาจ้าง ระยะที่ 1
ตำรำงที่ 5.1ก-1 จำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร และสำยสนับสนุน ปีงบประมำณ 2562-2565
ประเภทของบุคลำกร
จำนวนที่มี
จำนวนที่พึงมี
บุคลากรสายวิชาการ
70
74
บุคลากรสายสนับสนุน
10
11
รวม
80
84

หมำยเหตุ
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ตำรำงที่ 5.1ก-2 จำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร แบ่งตำมคุณวุฒิ และตำแหน่งวิชำกำร ประจำปีงบประมำณ 2563
ประเภทของบุคลำกร
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน

จำนวน
ทั้งหมด
70
10

คุณวุฒิ
ป.ตรี
8

ป.โท
40
2

ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ป.เอก
30
-

ผศ.
18
-

รศ.
3
-

ศ.
-

5.1ก(2) บุคลำกรใหม่
คณะฯ ได้กาหนดคุณสมบัติ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรที่ตรงตามความต้องการและมีการ
ดาเนินการจัดทาบันทึกขออัตรากาลังหรือขออัตราทดแทนอัตราเดิมเสนออธิการบดี นอกจากนี้ยังคานึงถึง
อัตราการลาออกของบุคลากรที่สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังผลลัพธ์ที่ 7.3 มาปรับปรุงให้มีการรับบุคลากรที่ตรง
ตามความต้องการและรักษาบุคลากรใหม่ไว้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
การรั บ บุ ค ลากรใหม่ข องคณะฯ ในสายวิ ช าการ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ ก รอบอั ต ราก าลั งจากที่ ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมรวอ. (กบพ.) แล้ว มรวอ.จะทาประกาศรับสมัครงาน และเข้า
กระบวนการสรรหา โดยมีการทดสอบความรู้ ความสามารถและเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
ใหม่ พ.ศ. 2559 และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน คณะฯ จะจัดทาประกาศรับ
สมัครงาน และดาเนิ น การสั มภาษณ์ให้ ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามตาแหน่งที่ต้องการ เมื่อผ่ านการ
คัดเลือกจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ตามที่ทาง มรวอ. กาหนด เพื่อรับทราบ กฎ ระเบียบ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร มีการแต่งตั้งอาจารย์และบุคลากรที่ทางานมาก่อนให้เป็นพี่เลี้ยงอาจารย์และ
บุคลากรใหม่ เพื่อให้คาปรึกษา แนะนาการปฏิบัติงาน คณะฯ มีการสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรได้
พัฒนาตนเองตามสายงานที่รับผิดชอบ โดยการส่งให้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายในและภายนอกมรวอ.
รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการให้ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ และ
ความมั่นคงในสายงาน
5.1ก(3) กำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนบุคลำกร
คณะฯ มีการเตรียมความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงโดยการนาข้อบังคับ มรวอ.ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยกาหนดเกณฑ์ภาระงานเพื่อเป็นมาตรฐานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ใน
สภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบด้วย ภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น และภาระงาน
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง มรวอ. โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จของ มรวอ. และคณะ นอกจากนี้ ค ณะฯ ได้
ดาเนินการปรับปรุงกระบวนการทางานตามประกาศ มรวอ.ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานตามวัตถุประสงค์ของ
มรวอ. (OKRs) หรือวิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลสาเร็จ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นการสร้างข้อตกลงระหว่าง
บุคลากรของคณะฯ กับผู้บริหาร ในการสร้างผลงานและผลสาเร็จในการดาเนินงานส่งมอบให้กับหน่วยงานซึ่ง
เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถออกมาในรูปของนวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อเป็นมาตรฐานที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในสภาวะการที่มีเปลี่ยนแปลง
5.1ก(4) กำรทำงำนให้บรรลุผล
คณะฯ กาหนดโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงาน มีการทบทวนการกาหนดตาแหน่งและขั้นตอน
กระบวนการทางานในแต่ละงาน แบ่งหน้าที่แต่ละงานที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของ
แต่ละงานที่ได้รับมอบหมายตามเป้าหมายของงาน โดยกาหนดให้แต่ละงานจัดทารายงานการปฏิบัติงานตาม
แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (Goal) และรายงานผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดโครงการ (Project) ตามแบบมาตรฐานของกองนโยบายและแผน
47

ในด้านการปฏิบัติงานของคณะฯ ได้กาหนดให้บุคลากรจัดทาข้อตกลงภาระงาน ตามประกาศ มรวอ.
ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานตามวัตถุประสงค์ของ มรวอ. (OKRs) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างบุคลากร
และคณบดี โดยมีการกากับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน และนาผลการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้ค่าตอบแทนตามเกณฑ์ ในส่วนของบุคลากรสายวิชาการ
จะพิจารณาผลการดาเนินงานต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการรวมไป
ถึงข้อตกลงที่ต้องดาเนินการเพื่อผลงานในภาพรวมของคณะและสาขาวิชาด้วย
การทางานให้บรรลุผล คณะฯ ได้ดาเนิน การบริหารบุคลากรตามกรอบแนวทางการบริหารจัดการ
ทรั พยากรบุ ค คลของ มรวอ. ที่มีความยื ดหยุ่ น โดยส่ งเสริมให้ บุคลากรมีทั ก ษะ ความรู้ ความสามา รถ
พฤติกรรม ทัศนคติทางบวกแบบมืออาชีพ ซึ่งผู้บริหารมรวอ.ได้กาหนดเป้าหมายของงานบริหารงานบุ คคล
ผ่ านแผนบริห ารและพัฒ นาบุ คลากร กาหนดแนวทางการพัฒ นาขีดความสามารถของบุคลากร กาหนด
เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรเพื่อรองรับงานที่ต้องปฏิบัติทั้งในปัจจุบันและในอนาคต นอกจากนี้ยังได้นา
หลัก HR Scorecard มาเป็นเครื่องมือสาหรับการประเมินสมรรถนะของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
และได้ปรับปรุงสวัสดิการและรางวัลยกย่องเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่บุคลากรที่มีผลการประเมินเป็นไป
ตามค่านิยมของ มรวอ. ทั้งนี้เมื่อ คณะฯ ได้ดาเนินการบริหารบุคลากรตามกรอบแนวทางการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของ มรวอ. คณะฯ จึงได้กาหนดค่านิยมองค์กรให้เป็นอัตลักษณ์ของบุคลากรคณะฯ และมี
รางวั ล ยกย่ อ งเพื่ อ เป็ น ขวั ญ และก าลั ง ใจแก่ บุ ค ลากรที่ มี ผ ลการประเมิ น เป็ น ไปตามค่ า นิ ย มของคณะฯ
เช่นเดียวกัน
ข. บรรยำกำศกำรทำงำนของบุคลำกร
5.1ข(1) สภำวะแวดล้อมของกำรทำงำน
คณะฯ ให้ความสาคัญต่อบรรยากาศในการทางานของบุคลากร จึงได้ มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class Room)
ห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค (Micro-teaching room) ห้อง Edutainment Learning และมีระบบช่วย
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้แก่ ระบบ E-saraban ระบบติดตามงบประมาณ VRU Project Monitoring
ระบบการจั ดการชั้น เรี ย น (CMS) Webometrics ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต VRU – WiFi และระบบ
เครื อข่ายอิน เตอร์ เน็ ตส ารอง VRUOne และปรับปรุงพื้นที่อาคารเรีย น 6 และอาคารเรียน 7 และพื้น ที่
โดยรอบของคณะฯ โดยเน้นเรื่องความสะดวก ความสวยงาม และประโยชน์ในการใช้พื้ นที่ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการดูแลรักษาสิ่งอานวยความสะดวก และพื้นที่สาหรับการใช้งานร่วมกัน มีการติดตั้ง
กล้ องวงจรปิ ด ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อความปลอดภัยในการรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
ทรัพย์สินของนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มาติ ดต่อราชการ มีการให้ความสาคัญในด้านสิ่งแวดล้อม
โดยจัดตั้งคกก.ดาเนินงานคณะสีเขียวให้สอดคล้องกับนโยบายของมรวอ.ในโครงการมรวอ.สีเขียว เพื่อดูแลและ
กากับติดตามการจัดการขยะ การประหยัดพลังงาน และการปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบคณะให้มีความร่มรื่น สวยงาม
5.1ข(2) นโยบำยและสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลำกร
คณะฯ ได้จัดสวัสดิการสาหรับบุคลากรตามนโยบายของมรวอ. โดยได้จัดโครงการสวัสดิการยืดหยุ่น
เป็นสวัสดิการเพิ่มเติมจากสวัสดิการปกติ และนอกเหนือ จากการปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากรให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยบุคลากรของคณะฯ สามารถเลือกใช้สวัสดิการที่มีความ
หลากหลาย ตรงตามความต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง และเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานโครงการสวั ส ดิ ก ารยื ด หยุ่ น มี
ประสิทธิภาพ จึงมีการนาผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
ยืดหยุ่นในแต่ละปีมาปรับปรุงในปีต่อ ๆ ไป
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ตำรำงที่ 5.1ข-1 สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ที่มรวอ.จัดให้
ด้ำน
สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ที่มรวอ.จัดให้
เศรษฐกิจ
- กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาลคนในครอบครัว บิดามารดา คู่สมรส บุตรชอบด้วยกฎหมาย 10,000 บาท/
พนักงาน
มรวอ./ปีงบประมาณ
- ค่าการศึกษาบุตร บุตรชอบด้วยกฎหมาย อนุบาล-ปวช. ปีละ 4,000 บาท, ปวส.-ปริญญาตรี
ปีละ 11,000 บาท
- สวัสดิการแบบยืดหยุ่น ปีละ 6,000 บาท (มีแนวโน้มจะเพิ่มวงเงินขึ้นในแต่ละปี)
อนามัยและ
- การตรวจสุขภาพประจาปี สวัสดิการตรวจสุขภาพประจาปี ปีละ 1 ครั้ง
- การประกันสุขภาพแบบกลุม่ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 1,500 บาท/วัน /
สุขภาพ
ค่าห้องผู้ป่วยใน หรือค่าชดเชย 3,500 บาท/วัน / ค่ารักษาฉุกเฉิน (อุบัติเหตุ) 6,000 บาท/ครั้ง
การพัฒนาตน
- ทุนการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ
- ทุนในด้านการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน
ความอบอุ่นและ - สวัสดิการที่พักอาศัยในมรวอ. สาหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน มรวอ. ลูกจ้างชั่วคราว
ภายใต้หลักเกณฑ์ตามประกาศ มรวอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดข้าราชการและบุคลากร
ปลอดภัย
เข้าพักอาศัยในที่พักของมรวอ. พ.ศ. 2561
อื่นๆ
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สายวิชาการ ปฏิบัติงาน 5 ปี ขอชั้นแรก จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก/ สายสนับสนุน
ปฏิบัติงาน 5 ปี ขอชั้นแรก เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร
ก. กำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร
5.2ก(1) ปัจจัยขับเคลื่อนควำมผูกพัน
คณะฯ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เทคนิคการโค้ช การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาครู ให้กับ
บุคลากรของคณะ และส่งผลงานเข้าประกวดจนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดการความรู้ (KM)
ระดั บ คณะ จากการประกวดสุ ดยอดผลงานและนวัต กรรมการจัด การความรู้ “VRU-KM Best Practice
Awards” ครั้งที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562 คณะฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานตามเกณฑ์ที่ มรวอ. กาหนด โดย มรวอ. มีกองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้มีการพัฒนา
ตนเองโดยการเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก มรวอ. การศึกษาต่อ การวิเคราะห์ค่างาน
การเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น การให้อิสระในการดาเนินการตัดสินใจในการทางานที่รับผิดชอบเพื่อให้งานบรรลุ
เป้าหมาย และมีการมอบหมายงานที่ตรงกับทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากร มีการยกย่องชมเชย
บุคลากรที่ได้รับรางวัลด้านต่างๆ เช่น อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และเจ้ าหน้ าที่ที่ไ ด้เข้ าสู่ ตาแหน่ งที่สู ง ขึ้น ในที่ประชุม กบ.คณะฯ อาจารย์ได้รับรางวั ล
“ข้อเสนอโครงการดีเยี่ยมที่ได้รับการคัดเลือกให้นาเสนอ” โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการปลูกเมล่อน
สาหรับเกษตรกรรายย่อยเพื่อสร้างนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานรากอย่างสร้างสรรค์พื้นที่ อาเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว จากสานักงานการวิจั ยแห่งชาติ (วช.) โดยมีการประชาสั มพันธ์ผ่ านสื่ อเว็บไซต์ และป้าย
ประชาสั มพัน ธ์ ของคณะฯ ในการนี้ คณะฯได้ จัดทาโครงการที่ส ร้างความสุ ขภายในองค์ กร ประกอบด้ว ย
กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา กิจกรรมการสังสรรค์โดย
การจัดทาอาหารเลี้ยงบุคลากรของแต่ละสาขาวิชาและสานักงาน เป็นต้น
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5.2ก(2) กำรประเมินควำมผูกพัน
คณะฯ ได้จัดทาแบบประเมิน ความสุขและความผูกพันของบุคลากรต่อ คณะฯ ในการประเมินจะมี
รายละเอียดการประเมินที่ครอบคลุมมิติด้านความพึงพอใจที่มีต่อบทบาทหน้าที่ และความผูกพันของบุคลากร
ดังนี้
1) การประเมินความพึงพอใจในการทางาน คกก. กาหนดนโยบายและดาเนินการจัดการความสุ ข
ได้กาหนดประเด็นที่ทาการประเมินความพึงพอใจ 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) การนาองค์กร 2) เพื่อนร่วมงาน
3) การปฏิ บั ติ ง านของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาโดยตรง 4) การพั ฒ นาและการเติ บ โตในอาชี พ 5) ลั ก ษณะงาน
6) การบริหารผลการปฏิบัติงาน 7) สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 8) การได้รับรางวัลและการยอมรับ
โดยมีผลการประเมินในปีงบประมาณ 2563 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.51 แปรผลได้ว่าบุคลากรมีความพึง
พอใจในการทางาน ในระดับดีมำก
2) ในการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร คกก. กาหนดนโยบายและดาเนินการจัดการ
ความสุขได้กาหนดประเด็นที่ทาการประเมิน ความพึงพอใจ 9 ด้าน ประกอบด้วย 1) ฉันยอมรับกฎระเบียบ
ข้อบังคับของมรวอ.และพร้อมที่จะปฏิบัติตาม 2) องค์กรนี้เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารงานที่ดีน่าทางาน
3) ฉันปฏิบัติตามค่านิยม วัฒนธรรมการทางานขององค์กร 4) เป้าหมายในการทางานของฉันสอดคล้ องกับ
ค่านิยมขององค์กร 5) คนองค์กรนี้มีความซื่อสัตย์ สุจริตสูง 6) ในขณะที่ทางานฉันรู้สึกว่าตนเองมีพลังมากมาย
7) ในขณะที่ทางานฉันรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว 8) หากเกิดภาวะวิกฤตกับ องค์กรฉันพร้อมที่จะเสียสละ
สิทธิและผลประโยชน์เพื่อให้คณะอยู่รอดต่อไปได้ 9) องค์กรนี้เหมือนบ้านหลังที่ 2 โดยมีผลการประเมินใน
ปีงบประมาณ 2563 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.52 แปลผลได้ว่าบุคลากรมีความผูกพันต่อคณะฯ ในระดับดีมำก
โดยการสารวจจะมีการกาหนดตัวชี้วัดเพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจในการทางานและความ
ผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร โดยกาหนดระดับความคิดเห็นเป็นตัวบ่งชี้ระดับความพึงพอใจและความผูกพัน
โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 5) มากที่สุด 4) มาก 3) ปานกลาง 2) ต่า 1) ต่าที่สุด เพื่อให้บุคลากร มีช่องทาง
ในการแสดงความคิดเห็นทั้งแบบที่เป็นทางการ คือ การสารวจแบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของ
บุคลากร และไม่เป็นทางการในหลายๆ ช่องทาง อาทิเช่น การพูดคุย ปรึกษาหารือทางโทรศัพท์ ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Website/Facebook งานบริหารงานบุคคล) หรือผ่านทาง Line เป็นต้น
ข. วัฒนธรรมองค์กร
5.2ข วัฒนธรรมองค์กร
คณะฯ มรวอ. เกิดขึ้นในนามของโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ คณะฯ จึงถือเป็นคณะแรก
ของสถาบั น แห่ งนี้ ที่มีวัฒ นธรรมองค์กรในการให้ ความเคารพซึ่งกันและกันทั้งรุ่นพี่ รุ่นน้องสื บทอดกันมา
ยาวนาน ในปัจจุบันคณะฯ ยึดถือวัฒนธรรมองค์กรที่มหาวิทยาลัยกาหนด คือ “พัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นความ
เป็ น เลิ ศ ร่ ว มพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ” รวมทั้ ง ค่ า นิ ย มหลั ก ของคณะฯ : T-VALAYA ประกอบด้ ว ย T : Teacher
Professional สอนดี สอนเก่ง V : Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ A : Activeness ทางานเชิงรุก
ริเริ่มสร้างสรรค์ L : Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง A : Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนาการ
เปลี่ยนแปลง Y : Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ A : Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับใน
การเป็นกัลยาณมิตร โดยได้ถ่ายทอดให้ทั้งบุคลากรใหม่และเก่าได้รับทราบ และเรียนรู้วัฒ นธรรมองค์กรของ
คณะฯ ดังกล่าว ผ่านกิจกรรมที่คณะฯ และมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เช่น กิจกรรมการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
การเข้าร่วมประชุมและอบรม โดยการสอดแทรกวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลักของคณะฯ เข้าไปทุกครั้ง
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ตามค่านิยม T-VALAYA
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ค. กำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำนและกำรพัฒนำ
5.2ค(1) กำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำน
คณะฯ มีการจัดการผลการดาเนินงานในด้านบุคลากร ให้สอดคล้องกับประกาศ มรวอ. เรื่อง นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศไว้ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ซึ่งคณะฯ จะมีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนเป็นไปตามเกณฑ์ของ มรวอ. โดยใช้ระบบการ
ประเมินแบบ OKRs มาใช้ในการคิดภาระงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อเป็นมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในสภาวะการที่เปลี่ยนแปลง แล้วนามาใช้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และคณบดี
จะแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบว่ามีข้อที่ควรพัฒนาตนเองในด้านใด นอกจากนี้ยัง สนับสนุนบุคลากร ในการ
ส่ ง ผลงานเข้ า ร่ ว มประกวด จนได้ รั บ รางวั ล “ข้ อ เสนอโครงการดี เ ยี่ ย มที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ น าเสนอ”
โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการปลูกเมล่อนสาหรับเกษตรกรรายย่อยเพื่อสร้างนวัตกรรมเศรษฐกิจฐาน
รากอย่างสร้างสรรค์พื้นที่ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จากสานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ
รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับผู้บริหาร ประจาปีการศึกษา 2562
5.2ค(2) กำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน
คณะฯ มีระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร โดยมีการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การของคณะฯ ทุกปี และมีการน าข้อมูล จากการทบทวนแผนฯ มาปรับปรุงกระบวนการดาเนินการของ
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีพัฒนา
ตนเองตรงตามสายงานที่ปฏิบัติ โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายในและภายนอก มรวอ.
โดยความสมัครใจ และสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการศึกษาต่อ
5.2ค(3) ประสิทธิผลของกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ
คณะฯ มีโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู โครงการพัฒนาการผลิตผลการวิจัยของ
อาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู ให้กับอาจารย์ในคณะฯ หลังจากการอบรม คณะฯจะมีการเมินผลโดยการ
ตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์ และมีการติดตามผลการนาไปใช้ประโยชน์หลังจากอบรมไปแล้ว 1-2 เดือน
ในส่วนของอาจารย์ที่ได้รับทุนศึกษาต่อ จะมีการติดตามประเมินผลการเรียนของบุคลากรสายวิชาการทุกภาค
การศึกษา และให้รายงานผลเป็นระยะ
5.2ค(4) ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน
คณะฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้มีความก้าวหน้าในหน้าที่
การงานจนได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามลาดับดังนี้ ในปีงบประมาณ 2561 จานวน 4 คน
ปีงบประมาณ 2562 จานวน 8 คน และปีงบประมาณ 2563 จานวน 3 คน สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนมีการ
วิเคราะห์ค่างาน เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น และได้เข้าสู่ตาแหน่งชานาญการ ในปีงบประมาณ 2561 จานวน 1 คน
ตำรำงที่ 5.2ค-1 บุคลำกรสำยวิชำกำรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.เมษา
ผศ.คันธรส
ผศ.จิตเจริญ
ผศ.ดร.นิติกร
ผศ.ฐาปนา
ผศ.ธันวรัตน์
ผศ.ดร.ดนุชา

นวลศรี
ภาผล
ศรขวัญ
อ่อนโยน
จ้อยเจริญ
ปิ่นทอง
สลีวงศ์

ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ปีงบประมำณ2561 ปีงบประมำณ2562 ปีงบประมำณ2563
25 ต.ค. 2560
14 ก.ค. 2561
31 ก.ค. 2561
20 ก.ย. 2561
11 ต.ค. 2561
12 ต.ค. 2561
19 ต.ค. 2561
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ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ปีงบประมำณ2561 ปีงบประมำณ2562 ปีงบประมำณ2563
8
ผศ.ชยพล
ใจสูงเนิน
29 ต.ค. 2561
9
ผศ.ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง
16 ธ.ค. 2561
10
ผศ.วิลินดา
พงศ์ธราธิก
22 ธ.ค. 2561
11
รศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
26 พ.ค. 2562
12
รศ.ดร.ฐิติพร
พิชญกุล
31 พ.ค. 2562
13
รศ.พนิดา
ชาตยาภา
29 ต.ค. 2562
14
ผศ.นันทิยา
รักตประจิต
29 ต.ค. 2562
15
ผศ.พัชรินทร์
เศรษฐีชัยชนะ
18 ก.ย. 2563
ตำรำงที่ 5.2ค-2 บุคลำกรสำยสนับสนุน ที่เข้ำสู่ตำแหน่งชำนำญกำร
ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

1

นางสมฤดี

คัชมาตย์

ตำแหน่งชำนำญกำร
ปีงบประมำณ2561 ปีงบประมำณ2562 ปีงบประมำณ2563
14 ส.ค. 2561
-

ซึ่งคณะฯ มีการสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการด้วยการอบรมพัฒนาช่วยเหลือให้บุคลากรสาย
วิชาการ สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ตนเองและคณะฯ คาดหวัง นอกจากการส่งเสริมแล้ว คณะฯ
ยังมีเกณฑ์การวั ดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม คือ การใช้เกณฑ์ KPIs ควบคู่กับเกณฑ์ OKRs
นอกจากความก้าวหน้ าในสายงานแล้ ว มรวอ. และคณะฯ ยังมีการสนั บสนุนด้านอื่น เช่น เงินสนับสนุน
ค่าตาแหน่ง สวัสดิการต่าง ๆ เนื่องจากมรวอ. มีพันธกิจที่สาคัญ คือ การสอน การวิจัย และการพัฒนาท้องถิ่น
จึงทาให้มีการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ การวางแผนการใช้มาตรฐาน
การเป็นอาจารย์มืออาชีพ สาหรับบุคลากรสายวิชาการสายสอน มาตรฐานเกณฑ์การทางานเพื่อชุมชน สาหรับ
บุคลากรสายวิชาการสายพัฒนาชุมชนและมาตรฐานตาแหน่งวิชาการ สาหรับบุคลากรสายวิชาการและวิจัย
บุคลากรสายสนับสนุน ทางคณะฯ มีการวางแผนความก้าวหน้าให้บุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการ
ส่งเสริม ผลักดัน อบรม พัฒนา และการแต่งตั้งพี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถพัฒนา
ตนเอง เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งชานาญการ นอกจากส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาในสายอาชีพแล้ว
ยังมีการกาหนดแนวทางการทางานเพื่อเป็นแผนในการพัฒนาตนเองไปยังตาแหน่งที่มีความก้าวหน้ามากขึ้ น
ด้วยการให้ผู้บังคับ บัญชาเป็นผู้ กากับ ดูแลให้ ความช่ว ยเหลื อบุคลากรสายสนับสนุนตั้งแต่การตั้งเป้า หมาย
ตลอดจนการทางานให้บรรลุเป้าหมายด้วยตัวชี้วัดระบบ OKRs
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หมวดที่ 6 กำรปฏิบตั ิกำร (Operations)
6.1 กระบวนกำรทำงำน (Work Processes)
ก. กำรออกแบบกำรจัดกำรศึกษำ วิจัย บริกำร และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ และกระบวนกำร
6.1ก(1) กำรจัดทำข้อกำหนดของกำรจัดกำรศึกษำ วิจัย บริกำร และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ และ
กระบวนกำร
จากวิสัยทัศน์ของคณะฯ จะเป็นคณะที่เป็นต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึ ด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพียงและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คณะฯ มี
กระบวนการในการกาหนดข้อกาหนดของหลักสูตร บริการและกระบวนการ จากความต้อ งการและความ
คาดหวังของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มมากาหนดเป็นข้อกาหนดของกระบวนการหลักด้านการ
ผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
คกก.พัฒนาหลักสูตรของคณะฯ ทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี และประกาศนียบัตร
บัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ได้ดาเนินการสังเคราะห์ข้อมูลนาเข้าจากหลักเกณฑ์มาตรฐาน และนโยบายต่างๆ เพื่อ
เป็นแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร เช่น เกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา สกอ. ที่เกี่ยวข้องที่มีความต้องการของ
ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต หรื อ ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนกลยุทธ์ นโยบายสภา
มรวอ. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระบรมราโชบายด้านการศึกษา สถานการณ์ภัยพิบัติและโรค
ระบาด สมรรถนะหลักองค์กร ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของมรวอ. และแบบโมเดลการผลิตครูมาเป็นข้อกาหนด
สาคัญของการออกแบบ หลักสูตรและกระบวนการที่สาคัญซึ่งมีกระบวนการออกแบบจัดการพัฒนา/ปรับปรุง
หลั ก สู ต ร ดั ง นี้ ขั้ น ตอนที่ 1 กรรมการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ขั้ น ตอนที่ 2 การวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร
ขั้นตอนที่ 3 กรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 4 กรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณา
ขั้นตอนที่ 5 สภามหาวิทยาลัย พิจารณา ขั้นตอนที่ 6 แสดงต่อ สกอ.รับทราบ ขั้นตอนที่ 7 เสนอต่อคุรุสภา
(สภาวิชาชีพครู) เพื่อให้ได้หลักสูตรระดับปริญญาที่ตรงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้ านการจัดการศึกษาที่
ระบบไว้ว่า “เพื่อเป็ น การยกระดับ การผลิ ตครู และพัฒ นาศักยภาพมนุษย์โ ดยกระบวนการจัดการเรี ย นรู้
เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งอัตลักษณ์ของนักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามที่ ห ลั ก สู ต รได้ ร ะบุ ไ ว้ แ ละเมื่ อ ครบตามวงรอบหรื อ ตามที่ ก รรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รเห็ น ค วรก็ จ ะน า
ข้อเสนอแนะ และผลจากการปฏิบัติงานด้านต่างๆ มาปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง
ด้ำนกำรวิจัย
เพื่อพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหาในชั้นเรียน พัฒนาการเรียนการสอน
แก้ ไ ขปั ญ หาของท้ อ งถิ่ น และเป็ น ต้ น แบบที่ ส ามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และ
ความเข้มแข็งของท้องถิ่น ตามที่ระบุไว้ในพันธกิจนั้น คณะฯ โดยรองคณบดีฝ่ายวิ ชาการ บริการวิชาการและ
งานวิจัยและสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กาหนดแนวทางในการทาวิจัย ของอาจารย์ นักศึกษา โดยได้นาเข้าจาก
นโยบายมหาวิ ท ยาลั ย สมรรถนะหลั ก นโยบายชาติ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ใ หม่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 20 ปี วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ วิสัยทัศน์และพันธกิจสถาบันวิจัยและพัฒนา
มาเป็นกรอบแนวคิดในการทาวิจัย โดยมีข้อกาหนดที่สาคัญของงานวิจัย คือ ตอบสนองต่อความต้องการชาติ
และพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว และกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตามที่
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ก าหนดไว้ ข องผลงานวิ จั ย ด้ า นนวัต กรรมการออกแบบและการจั ดการเรีย นรู้เ พื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่งยืน
โดยมี ก ารออกแบบกระบวนการ ทบทวน ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาจากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากข้ อ เสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย ตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ งจากอาจารย์
นั ก วิ จั ย นั ก ศึ ก ษา ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต และชุ ม ชนในพื้ น ที่ บ ริ ก ารของมหาวิท ยาลั ย เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า งานวิ จัย และ
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจะสามารถทาให้พันธกิจของคณะฯ ของมหาวิทยาลัย ตรงตามข้อกาหนดที่สาคัญสามารถ
บรรลุได้ตามที่กาหนดไว้และต้องไปสนับสนุนสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยในการที่จะบริหารจัดการงานวิจัย
และนวัตกรรมอย่างครบวงจร โดยกระบวนการหลักประกอบด้วย 1) กระบวนการเขียนแผนงานวิจัยเสนอต่อ
คณะฯ 2) กระบวนการผลิตงานวิจัย ประกอบด้วย งานวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์ งานวิจัยที่ร่วมกับนักศึกษา
งานวิจัยพัฒนาเสริมศักยภาพครู และงานวิจัยที่ทากับชุมชนในท้องถิ่น 3) กระบวนการตั้งเบิกงบประมาณทุน
วิจัยและนวัตกรรม 4) กระบวนการส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะ
เป็นการตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร การนาเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ และ 5) กระบวนการติดตาม
และประเมินผล
ด้ำนบริกำรวิชำกำรและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะฯ ได้น้อมนาพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ หัวที่พระราชทานแก่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศว่า ขอให้มหาวิทยาลัยได้ทาหน้าที่พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา
และพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ของตนเอง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ที่ จ ะประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัย คณะฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้ คณะฯ
มรวอ. จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขึ้น เพื่อขับเคลื่อนงานตามพระบรมราโชบาย โดยมุ่งเน้นการ
พัฒ นา แก้ไขปั ญหาด้ า นเศรษฐกิจ สั งคม สิ่ งแวดล้ อม และคุณ ภาพการศึ ก ษา ในชุมชนท้องถิ่น ที่ ค ณะฯ
รั บ ผิ ด ชอบและได้ ขั บ เคลื่ อ นงานตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จั ง หวั ด
พระนครศรี อยุ ธ ยาและจั งหวัดสระแก้ว อันเป็นพื้นที่รับผิ ดชอบของคณะฯ ผ่ านโครงการพันธกิจสั มพันธ์
แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต โดยรูปแบบการดาเนินงานมุ่งเน้นการร่วมเรีย นรู้แบบบูรณา
การกับแกนนาของชุมชน/หมู่บ้าน ในการวิเคราะห์ปัญหา กาหนด ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
ยกระดับของชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมด้านบริการวิชาการของคณะฯ ที่มีการแก้ไขปัญ หาด้านต่างๆ
ได้แก่
1. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น จานวน 2 พื้นที่ ได้แก่ ตาบลเขาฉกรรจ์ อาเภอ
เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว และตาบลศาลาครุ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหา
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้กับชุมชนสามารถบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองได้อย่างสมดุล
และมีความเหมาะสม โดยสามารถดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา จานวน 12 โรงเรียน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมยกระดับ
O-NET ให้ได้รับมาตรฐานที่สูงขึ้น 2) กิจกรรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานของสังคม 3) กิจกรรม
ขยายผลต่อยอดการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการ PLC และ 4) กิจกรรมอ่านออก
เขียนได้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสาหรับนักเรียนฯ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน
3. โครงการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาและการพัฒ นาท้องถิ่น โดยมีส ถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ ยง
โรงเรียน ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สป.อว. จานวน 6 โครงการ ดังนี้ 1) กิจกรรมการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 2) กิจกรรมเสริมศักยภาพผู้เรียนในการทดสอบ
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การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 3) กิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดโรงเรียน
บ้านคลองขวางบน 4) กิจกรรมเสริมศักยภาพผู้เรียนในการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดลาดทราย 5) กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนโดยใช้สื่อ
และกิจกรรมที่หลากหลาย และ 6) กิจกรรมเสริมศักยภาพผู้เรียนในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในระดับ สพฐ. ซึ่งมีการดาเนินกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาส่งเสริมคุณภาพของโรงเรียนมาเป็นเวลา 4 ปีอย่างต่อเนื่อง
4. โครงการบริการวิชาการโรงเรียนตชด. ซึ่งเป็นโครงการยกระดับการศึกษาโรงเรียนเครือข่าย 3 แห่ง
ได้แก่ 1) โรงเรียนตชด.แดนการบินไทย 2) โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งกบินทร์ และ 3) โรงเรียนตชด.บ้านน้าอ้อม
โดยมีการดาเนินงานพัฒนาศักยภาพครูตชด. เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน
ทั้ ง นี้ คณะฯ ยั ง ได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มกั บ มรวอ. เช่ น
งานทาบุญตักบาตร งานลอยกระทง งานเชิญตราพระราชลัญจกร งานวันเจ้าฟ้าฯ งานสงกรานต์ เป็นต้น
6.1ก(2) กระบวนกำรทำงำนที่สำคัญ
คณะฯ มีกระบวนการทางานที่ส าคัญตามพันธกิจ ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการ
บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยกาหนดกระบวนการสาคัญ ข้อกาหนด ตัววัดกระบวนการ
และแนวปฏิบั ติที่ส าคัญต่อกระบวนการขององค์กร เริ่มตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา การพัฒ นาหลักสูตร
การสอน การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ การประเมิ น ผลกระบวนการ การรั บ นั ก ศึ ก ษามี
ข้อกาหนดที่สาคัญคือ คุณสมบัติของนักเรียน โดยต้องการให้นักเรียนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับสมัครของ
คณะฯ มีกลยุทธ์ในดาเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน ข้อมูล
หลักสูตร โดยในด้านคุณภาพของอาจารย์เป็นไปตามข้อกาหนดในการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์จะต้องมีคุณวุฒิ
ตรงตามสาขาที่กาหนด และมีคุณสมบัติในการเป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
คณะฯ มีระบบการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ และระบบการพัฒนาอาจารย์ ในด้านการจัดการเรียนการสอน คณะฯ
กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนจัดทาแผนการสอน (มคอ.3-4) ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา มีการดาเนิน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจกรรมเสริมความเป็นครูให้แก่นักศึกษา มีการจัดเตรียมและดูแลความ
พร้ อ มด้ า นสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการเรี ย น เช่ น ห้ อ งเรี ย น สื่ อ การสอน
คอมพิวเตอร์ และกระดานอัจฉริยะ เป็นต้น และมีการนาผลประเมินกระบวนการด้านต่างๆ มาทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการต่อไป ดังตำรำงที่ 6.1ก-1
ตำรำงที่ 6.1ก-1 กระบวนกำรทำงำนที่สำคัญขององค์กร
กระบวนกำรสำคัญ
ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
การรับนักศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร
การสอน

ข้อกำหนด
คุณสมบัติของนักเรียน
คุณภาพอาจารย์
จัดทา มคอ.3-4 ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา

ตัววัดกระบวนกำร
จานวนผู้สมัคร
คุณวุฒิ/คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและ
ประจาหลักสูตร
- ร้อยละของกระบวนวิชาที่
จัดทา มคอ.3-4
- ผลประเมินการสอน

แนวปฏิบัติที่สำคัญ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
- มีระบบคัดเลือกอาจารย์ใหม่
- มีระบบการพัฒนาอาจารย์
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
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กระบวนกำรสำคัญ
การพัฒนานักศึกษา

ตัววัดกระบวนกำร
- รางวัลนักศึกษา
- ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

แนวปฏิบัติที่สำคัญ
มีคณะกรรมการกากับติดตาม

สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
ด้ำนกำรวิจัย
การกาหนดโจทย์วิจัย - ตอบโจทย์
- สมรรถนะ

ความพึงพอใจของผู้เรียน

มีการจัดสรรงบประมาณที่
เพียงพอ

จานวนโจทย์วิจัย

การหาทุนวิจัย

ข้อเสนอโครงการที่มี
คุณภาพ
เสร็จตามกาหนดเวลา

จานวนแหล่งทุน/ทุนวิจัย

การพัฒนานักวิจัย

- คุณภาพนักวิจัย
- งบประมาณ

การเผยแพร่งานวิจัย

งานวิจัยมีคุณภาพ

- จานวนอาจารย์ที่มีการตีพิมพ์
- จานวนอาจารย์ที่ได้รับทุน
วิจัย
จานวนผลงานตีพิมพ์

คณะดาเนินงานร่วมกันกาหนด
โจทย์วิจัยที่ตอบโจทย์โดย
พิจารณาจากสมรรถนะ
มีการอบรมการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย
มีหน่วยบริหารงานวิจัย
สนับสนุนและติดตามผลการ
ดาเนินการวิจยั
มีโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย

การดาเนินการวิจัย

ข้อกำหนด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา / กิจกรรมเสริม
ความเป็นครู
มีความทันสมัย และ
เพียงพอต่อความต้องการ

จานวนโครงการทีเ่ สร็จตาม
เวลา

มีระบบสนับสนุนทุนและ
รางวัลในการเผยแพร่งานวิจยั

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- กาหนดพื้นที่/
- ตอบโจทย์ความต้องการ จานวนโครงการบริการวิชาการ
โรงเรียน/ชุมชนเพื่อ รับบริการวิชาการของ
บริการวิชาการ
ชุมชน/โรงเรียน/ผู้รับการ
บริการ
ดาเนินการบริการ
วิชาการ

มีแผนการบริการวิชาการ/
ฝึกอบรม

การประเมินผล

มีการประเมินผลโครงการ

คณะฯดาเนินงานร่วมกัน
กาหนดพื้นที่และหลักสูตรการ
บริการวิชาการโดยพิจารณา
จากสมรรถนะและความ
ต้องการของพื้นที่
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ติดตามผลการดาเนินโครงการ
-ผลงานจากการรับการบริการ บริการวิชาการ
วิชาการ/การอบรม
ร้อยละการบรรลุตามตัวชี้วัด
นาผลจากการบริการวิชาการ
มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป

6.1ก(3) แนวคิดในกำรออกแบบ
คณะฯ มีแนวคิดในการออกแบบการจัดการศึกษา ทั้งในด้านหลั กสู ตร การวิจัย และการบริการ
วิชาการ โดยมีกระบวนการที่สาคัญและเป็นไปตามข้อกาหนดของแต่ละกระบวนการ มี ดาเนินงานพื้นฐานตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการดาเนินการให้เหมาะสมในแต่ละ
กระบวนการ และน ามาวิ เ คราะห์ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา ส าหรั บ จั ด ท าแผน การด าเนิ น งานของปี ต่ อ ไป
ดังตำรำงที่ 6.1ก-2
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ตำรำงที่ 6.1ก-2 กำรออกแบบกำรจัดกำรศึกษำ
แนวคิด
เครื่องมือ
กำรออกแบบหลักสูตร
1. หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจากอว.
Plan
2. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะฯ
3. อาจารย์ มี คุ ณ วุ ฒิ ที่ ต รงและสั ม พั น ธ์ กั บ
หลักสูตร

Do

Check
Act

กำรวิจัย
1. คุณภาพงานวิจัย
Plan
2. การส่งงานวิจัยตรงเวลา
3. ระเบียบข้อบังคับของ มรวอ.ที่เกี่ยวกับการ Do
วิจัย
Check
Act

กำรบริกำรวิชำกำร
1. การให้บริการวิชาการที่เกิดประสิทธิภ าพ Plan
และประสิทธิผลของผู้รับการบริการ
Do

กระบวนกำรที่สำคัญ
1. ทบทวนรายละเอียดหลักสูตรเดิม โดยการสารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กฎของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และเกณฑ์
การประกันคุณภาพ
3. ศึกษาเกณฑ์ และระเบียบเพื่อตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
3. การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
4. การจัดการเรียนการสอน
5. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อหาข้ อ สรุ ป
และแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. จั ด ท าแผนปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ
หลักสูตร
1. คิดโจทย์วิจัยเพื่อแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งภายในและภายนอก
1. ดาเนินการวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การแก้ปัญหาท้องถิ่น
1. ประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
1. ประชุมคณะกรรมดาเนินงานวิจัย เพื่อนาผลการประเมิน
มาพิจารณาปรับปรุงการดาเนินงานและวางแผนการพัฒนา
ปรับปรุงสาหรับครั้งต่อไป
2. สร้ า งผลงานวิ จั ย ให้ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ห รื อ อ้ า งอิ งใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
1. สารวจความต้องการในการรับการอบรมของโรงเรียน/ชุมชน
2. ประชุมออกแบบกิจกรรมการอบรมและรายละเอียดการ
ดาเนินโครงการ
1. ดาเนินโครงการที่ได้รับมอบหมายตามแผนยุทธศาสตร์
2. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

57

แนวคิด

เครื่องมือ
กระบวนกำรที่สำคัญ
Check
1. สรุปผลการดาเนินโครงการ
Act
1. ประชุมคณะกรรมดาเนินงานบริการวิชาการ เพื่อนาผล
การประเมิน มาพิ จ ารณาปรับ ปรุ งการให้บ ริก ารและวาง
แผนการพัฒนาปรับปรุงสาหรับปีต่อไป

ข. กำรจัดกำรและกำรปรับปรุงกระบวนกำร
6.1ข(1) กำรนำกระบวนกำรไปสู่กำรปฏิบัติ
คณะฯ มีการดาเนินการจัดการเรียนการสอน ตามปฏิทินการเรียนการสอนของสสว.ของมรวอ. ได้
กาหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษา และดาเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของคณะฯ ตามปีงบประมาณที่
กาหนด โดยแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม เช่น งานวิชาการ งานกิจการนักศึกษา งานบริหารคณะฯ
รวมทั้งความร่วมมือจากแต่ละหลักสูตร โดยมีการติดตามงานและรายงานผลการดาเนินงานของผู้รับผิดชอบใน
แต่ละฝ่าย ให้แก่ผู้บริหารได้รับทราบเป็นรายเดือน ทุกเดือน ผ่านการประชุมกบ.คณะฯ เพื่อให้สามารถติดตาม
ความคืบหน้าของกระบวนการทางานที่ได้รับมอบหมาย
6.1ข(2) กระบวนกำรสนับสนุน
คณะฯ ได้กาหนดกระบวนการสนับสนุนของแต่ละพันธกิจเพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ซึ่งแต่ละ
ระบบงานมีกระบวนการสนับสนุน และตัววัดกระบวนการที่ใช้กากับและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการ
ทบทวนตัววัด ความสาเร็จ ในรายเดือน รายไตรมาส และรายปี และนาปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้มาเรีย นรู้
ทบทวนและนาไปปรับปรุงกระบวนการให้สามารถตอบสนอง
ต่อข้อกาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังตำรำงที่ 6.1ข-1
ตำรำงที่ 6.1ข-1 กระบวนกำรสนับสนุน
กระบวนกำร
ข้อกำหนด
สนับสนุน
IT Process
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา และการ
ปฏิบัติงานของคณะฯ
มีระบบการควบคุมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(รักษาความลับ และความปลอดภัยของ
ฐานข้อมูล)
มีสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว เสถียร
และใช้งานง่าย
Planning
มีการถ่ายทอดนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
Process
ค่านิยมและข้อมูลทีส่ าคัญด้านต่างๆ
บริหารจัดการโครงการหรือกิจกรรมให้ตรงตาม
แผนที่กาหนด
Financial and บริหารจัดการงบประมาณและการเงินที่มี
Capital
ประสิทธิภาพ ตรงตามแผนที่กาหนด
Process

ตัววัดควำมสำเร็จ
- ความเร็วของอินเทอร์เนตผ่านเครือข่าย wifi คณะฯ
- จานวนระบบการบริหารจัดการด้านสารสนเทศที่
พัฒนาและนามาใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
- จานวนครั้งการดาวน์ทั้งระบบการกู้คืนข้อมูล
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบเครือข่าย
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดวิสัยทัศน์
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อช่องทางการสื่อสาร
วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร
- ร้อยละของจานวนตัวบ่งชี้เป้าประสงค์ตามแผนกล
ยุทธ์ที่บรรลุตามเป้าหมายของคณะฯ
- ร้อยละของจานวนตัวบ่งชี้โครงการตามแผนกล
ยุทธ์ที่บรรลุตามเป้าหมายของคณะฯ
- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ของคณะฯ
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กระบวนกำร
สนับสนุน
HR Process

ข้อกำหนด

ตัววัดควำมสำเร็จ

วางแผนพัฒนา ส่งเสริม ทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณภาพไว้ในระบบ

- จานวนอาจารย์หรือบุคลากรที่ได้รับรางวัลจาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับชาติและ
นานาชาติ
- ร้อยละของอาจารย์ทมี่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ทดี่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
- ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตาแหน่ง
ที่สูงขึ้นจากผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ ข้าเกณฑ์การประเมิน
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร
- อัตราการลาออกของบุคลากร
- ค่าเฉลี่ยและทิศทางความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
สมดุลชีวิต ความสุข และความผูกพันต่อองค์กร
- ร้อยละของผู้บริหารทีไ่ ด้รับการอบรมหรือพัฒนา
ศักยภาพ

6.1ข(3) กำรปรับปรุงกำรจัดกำรศึกษำ วิจัย บริกำร และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ และกระบวนกำร
คณะฯ มีการปรับปรุงการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ จากผลลัพธ์และปัญหาที่พบในแต่
ละปี เช่น ในด้านการเรียนการสอน ที่พบว่ามีนักศึกษาลาออก หรือย้ายสาขาระหว่างเทอม ซึ่งส่งผลให้อัตรา
การคงอยู่ของนักศึกษาลดลง ในด้านการวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ กาหนด
รวมทั้งในด้านการบริการวิชาการ ที่มีการดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ทาให้คณะฯ ต้องกาหนด
วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา และวิ ธี ก ารลดความแปรปรวนของกระบวนการต่ า งๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต
ดังตำรำงที่ 6.1ข-2
ตำรำงที่ 6.1ข-2 กำรปรับปรุงกำรจัดกำรศึกษำ
กระบวนกำร
ควำมแปรปรวน
กำรเรียนกำรสอน
1. การลาออกของนักศึกษา
2. นักศึกษาย้ายสาขา
กำรวิจัย
กำรบริกำรวิขำกำร

1. ทุนสนับสนุนงานวิจัย
1. จานวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
ไม่เป็นไปตามที่กาหนด
2. การดาเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผนงานที่กาหนด

วิธีกำรลดควำมแปรปรวน
กลั่นกรองการรับนักศึกษา โดยพิจารณาจากความพร้อม
และความสนใจของผู้สมัคร และชีแ้ จงให้เห็นถึงความสาคัญ
ของหลักสูตร
ชี้แจงให้เห็นถึงความสาคัญและความก้าวหน้า แนวทางการ
ต่อยอดในอาชีพครูของสาขาวิชาที่กาลังศึกษา
การให้ข้อมูลการสนับสนุนการวิจยั ของแหล่งทุนวิจัย
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการ
มีระบบการตรวจสอบและติดตามผลการประเมินการ
ดาเนินงาน
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ค. กำรจัดกำรเครือข่ำยอุปทำน
6.1ค. กำรจัดกำรเครือข่ำยอุปทำน
คณะฯ มี ก ารวิ เ คราะห์ ก ระบวนการท างานและห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของแต่ ล ะพั น ธกิ จ โดยก าหนด
กระบวนการ ประเภทของผู้ส่งมอบ วิธีการ ข้อกาหนด และการประเมินผลงาน ผ่านการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายในคณะฯ เพื่อให้กระบวนการทางานในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และทานุบารุงศิล ปวัฒธรรม มีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ โดยมีการเชื่อมโยงสอดคล้ องกันในแต่ล ะ
พันธกิจ ดังตำรำง 6.1ค-1
ตำรำงที่ 6.1ค-1 กำรจัดกำรห่วงโซ่อำหำร
กระบวนกำร
ผู้ส่งมอบ
วิธีกำร
ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
กระบวนการรับ
โรงเรียนมัธยมปลาย - ประชาสัมพันธ์
นักศึกษา
ทั่วประเทศ
โครงการ
- คัดเลือกนักเรียนที่
คุณสมบัติตามเกณฑ์
ด้ำนกำรวิจัย
การบริหารจัดการ
- โรงเรียน
เสนอโจทย์วิจยั ที่
งานวิจัย
-ชุมชน
สอดคล้องกับความ
ต้องการ
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การให้บริการวิชาการ -โรงเรียน
-ข้อเสนอความ
เผยแพร่ความรูต้ าม
-ชุมชน
ต้องการ
ความต้องการของ
โรงเรียน/ชุมชน

ข้อกำหนด

กำรประเมินผล

- คุณสมบัติของ
นักเรียนที่ต้องการ
ตามประกาศการรับ
สมัครของมรวอ.

จานวนนักศึกษาที่ชาระ
ค่าเทอมเป็นไปตามที่
กาหนด

-นโยบายของ
มหาวิทยาลัย
- ความต้องการของ
ชุมชน

จานวนโครงการวิจยั

-นโยบายของ
มหาวิทยาลัย
-ความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรและ
หน่วยงาน
-กรรมการประชุม
กลั่นกรอง

-จานวนโครงการที่ตรง
ตามความต้องการของ
โรงเรียน/ชุมชน
-ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ง. กำรจัดกำรนวัตกรรม
6.1ง. กำรจัดกำรนวัตกรรม
คณะฯ ได้แบ่งประเภทการจัดการนวัตกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม คือ นวัตกรรมด้านการผลิตบัณฑิต/
ด้านวิจัยและด้านพันธกิจสัมพันธ์ โดยมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นกลไกในการติดตามและรับผิดชอบใน
การดาเนินการ
1. ด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ใช้ โ อกาสที่ เ น้ น การจั ด การเรี ย นการสอนเชิ ง ผลิ ต ภาพ ( Productive
Learning) และการจัดการเรียนการสอนแบบ ABCD ที่เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของคณะครุ
ศาสตร์ โดยจัดทากรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ของคณะฯ เพื่อพัฒนาอาจารย์ในสรรถนะด้านการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อต่อยอดในการพัฒนาอาจารย์สู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพระดับสากล อีกทั้งนักศึกษาครู ได้
ออกฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนเป็นสถานที่จริง
2. ด้านการวิจัย คณะฯ มีการนาโอกาสเชิงกุลยุทธ์ ที่มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 20 ปี คือ 1. พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งานวิจัย ร่วมสนับสนุนส่งเสริมงบประมาณอาจารย์และนักศึกษา โดยดาเนินงานวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์
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และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 3.พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง มาเป็นแนวเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
3. ด้านพันธกิจสัมพันธ์ คณะฯ มุ่งเน้นพัฒนาการพั ฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ครูมืออาชีพ การยกคุณภาพ
มาตรฐานชีวิตของนักศึกษาครู จึงได้ดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาสถาบันร่วมผลิต 1 โรงเรียน 1 อาจารย์
และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน
โดยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างคณะฯ กับโรงเรียน

6.2 ประสิทธิผลของกำรปฏิบัติกำร
ก. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำร
6.2ก. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำร
คณะฯ มีการดาเนินงานตามหลักการพื้นฐานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยมีการกาหนดตัวชี้วัด
ตัววัดกระบวนการ และสามารถทบทวน ติดตามผลจากการดาเนินการ เช่น ในด้านการบริหารหลักสูตร มีการ
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร โดยระบุไว้ใน มคอ.2 และมีการจัดทาแผนการพัฒนานักศึกษาตามแผนการ
ใช้จ่ายที่กาหนด โดยกาหนดงบประมาณในแผนปฏิบัติการของคณะฯ ซึ่งมีการควบคุมการใช้งบประมาณให้
เป็นไปตามแผน มีการตรวจสอบและขยายผล ผ่านการรายงานผลจากการประชุม กบ.คณะฯ ประจาทุกเดือน
เพื่อประเมินผลการดาเนิ นโครงการ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ล ะหลั กสูตร เพื่อนามา
วิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไขในการดาเนินงานในปีงบประมาณต่อไป
ข. ควำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมปลอดภัยบนโลกไซเบอร์
6.2ข. ควำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมปลอดภัยบนโลกไซเบอร์
คณะฯ มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดาเนินงาน ทั้งในด้านการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน
โดยการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งข้อมูลสารสนเทศที่อ่อนไหวหรือเป็น
สิทธิพิเศษ และสินทรัพย์ที่สาคัญ อันได้แก่ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อองค์กรได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ควรได้รับการปกป้อง ภายใต้ระบบการรักษาความมั่ นคงปลอดภัยบนโลกไซเบอร์
ของมหาวิทยาลัย เช่น
1. มีไฟร์วอลล์ (Firewall) ที่ทาหน้าที่เป็นระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายให้เป็นอุปสรรค
ระหว่างข้อมูลขององค์กรและอาชญากรไซเบอร์
2. มีระบบการยืนยันตัวตนในการเข้าระบบเครือข่ายและเข้าถึงข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้ อมูลจาก
อาชญากรไซเบอร์
3. มีการสารองข้อมูลของเว็บไซต์คณะ โดยเป็นการสารองข้อมูลไฟล์ต่างๆ ที่จะช่วยป้องกันการสูญหาย
หรือการที่ข้อมูลถูกขโมยไป
4. มีการเก็บประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ (log file) เพื่อเป็นการตรวจสอบประวัติการใช้งานของระบบ
เครือข่าย ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
ค. กำรเตรียมพร้อมด้ำนควำมปลอดภัยและภำวะฉุกเฉิน
6.2ค(1) ควำมปลอดภัย
คณะฯ มีการเตรียมพร้ อมและดูสภาพแวดล้ อมให้ มีความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน ทั้งในด้าน
สถานที่ การปฏิบัติงาน การจราจร และด้านระบบ IT เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม
หรืออุบัติเหตุ โดยมีการดาเนินการจัดการและควบคุมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ดังตำรำง 6.2ค-1
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ตำรำง 6.2ค-1 กำรเตรียมพร้อมด้ำนควำมปลอดภัย
ควำมปลอดภัยด้ำนต่ำงๆ ประเด็นควำมเสี่ยง
กำรจัดกำร/ควบคุมควำมปลอดภัย
อาคารสถานที่
อัคคีภัย
-ติดตั้งอุปกรณ์ถังดับเพลิง
-ซ่อมบารุงรักษาสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ และอุปกรณ์เครื่องใช้
สานักงานอื่นๆ
อาคารชารุด
-มีแผนการสารวจอาคาร
-ซ่อมแซมปรับปรุง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
การโจรกรรม
-ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดต่างๆ
พายุ/กิ่งไม้หล่น
-มีการสารวจและตัดกิ่งไม้ที่มีความเสี่ยง
การปฏิบัติงาน
อุบัติเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ ปลั๊กไฟที่ใช้ปฏิบัติงานทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน
การจราจร
อุบัติเหตุ
-กาหนดจุดจอดรถให้เหมาะสม
-ติดป้ายแสดงทางเข้าออก / ป้ายให้จอด / ห้ามจอด ให้ชัดเจน
ด้านระบบ IT
ไวรัสคอมพิวเตอร์ -จัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัส
-มีระบบสารองข้อมูล

6.2ค(2) ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ
คณะฯ ได้มีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัส Covid-19 ทาให้คณะฯ จัดให้มีมาตรฐานดูแลความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านต่างๆ ได้แก่
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.1 การดาเนินการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์ภาวะฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จากการเรียนการสอนในห้องเรียน เป็นการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการการเฝ้าระวังการระบาด และการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ เพื่อ
เป็ น การอานวยความสะดวกให้ แก่อาจารย์ในการดาเนิน การจัด การเรียนการสอน เช่น กล้ องถ่ายวิดีโ อ,
กระดานอัจฉริยะ, คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
1.2 การอบรม พัฒนาอาจารย์ และนักศึกษา ในการใช้โปรมแกรมสาหรับการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ในด้านการใช้เทคโนโลยี และความพร้อมในการใช้โปรแกรมด้านการ
จัดการเรียนการสอน สาหรับอาจารย์เพื่อใช้สอนนักศึกษา หรือสาหรับนักศึกษา เพื่อใช้สาหรับสอนนักเรียน
ณ โรงเรียนฝึกประสบการณ์
1.3 การจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของคณะครุศาสตร์ มีการปรับแผนการดาเนินโครงการตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาครูภาษาจีนให้ เป็นครูมืออาชีพในอนาคต
หลักสูตรภาษาจีน ปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินงานจากการเรียนหลักสูตรระยะสั้น ณ ประเทศจีน เป็นการ
เรียนรู้ผ่านรูปแบบออนไลน์ในประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง และเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวนักศึกษา
รวมทั้งการดาเนินกิจกรรมให้แก่นักศึกษาที่มีผู้เข้าร่วมจานวนมาก โดยปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด
1.4 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา คณะได้มีการส ารวจความพร้อมในด้านการฝึก
ประสบการณ์ ทั้งจากนั กศึกษาและโรงเรี ยนส าหรับฝึ กประสบการณ์ เพื่อรับทราบรูปแบบ ปัญหา และ
สถานการณ์ เพื่อนามาวิเคราะห์และวางแผนในด้านการฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดยคานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักศึกษา ตลอดระยะเวลาของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
1.5 การเรียนภายในห้องเรียน จัดเตรียมสถานที่สาหรับการเรียนในห้องเรียนตามรูปแบบปกติใหม่
(New Normal) โดยมีการเว้นระยะห่างทางสังคม จัดโต๊ะสาหรับนั่งเรียนให้มีระยะห่าง 1-2 เมตร ซึ่งภายใน
ห้องเรียนจุได้ไม่เกิน 20 คน
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2. การป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส Covid-19
2.1 เมื่อมีนักศึกษาหรือบุคลากรเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือมีอาการไอ จาม มีน้ามูก ให้รีบทา
การแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อรับทราบและประเมินความเสี่ยง ก่อนดาเนินการกักตัว 14
วัน หรือเข้ารับการตรวจสอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
2.2 มีการคัดกรองนักศึกษา บุคลากร และผู้มาติดต่อบริเวณประตูทางเข้าคณะฯ โดยมีการตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกาย และจัดเตรียมให้มีอุปกรณ์ล้างมือไว้ตรงบริเวณดังกล่าว
2.3 จัดให้มีการทาความสะอาดสถานที่ที่ใช้ร่วมกันหลายคน ด้วยน้ายาทาความสะอาด และการฉีดพ่น
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ในบริเวณต่างๆ เช่น ห้องสานักงานคณะ ห้องพักอาจารย์ และห้องเรียนทุกห้อง
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ (Results)
7.1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและบริกำรทีต่ อบสนองต่อลูกค้ำกลุม่ อื่น และด้ำนกระบวนกำร
7.1ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและด้ำนบริกำรที่มุ่งเน้นลูกค้ำ
จากผลการสารวจอัตราการสาเร็จการศึกษาตามเวลาที่กาหนดของนักศึกษาคณะฯ พบว่า นักศึกษา
ที่สาเร็จการศึกษาในแต่ล ะปี มีอัตราใกล้เคียงกัน แต่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดในแต่ล ะปี โดยในปี
2561 - 2563 มี อั ต ราเป้ า หมายของผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาตามเวลาที่ ก าหนดเป็ นร้ อ ยละ 100 แต่ มี ผ ลการ
ดาเนิ น งานในปี การศึก ษา 2561 เป็ น ร้ อยละ 97.62 ในปีการศึกษา 2562 เป็นร้อยละ 97.79 และในปี
การศึกษา 2563 เป็นร้อยละ 97.35 ซึ่งเป็นผลจากการที่มีนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มีการลาออกกลางเทอม หรือ
เรียนไม่ครบตามแผนการเรียนที่กาหนด ดังรูปที่ 7.1ก-1
คณะฯ มีบั ณฑิตที่ส อบผ่ านใบประกอบวิชาชีพครูได้ในปีแรกเป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องด้ว ยเป็น
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี ซึ่งนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาเป็นไปตามแผนการเรียน และมีการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพครูครบตามหลักสูตร จะได้รั บใบประกอบวิชาชีพครู ตามข้อกาหนดของคุรุสภาทุกคน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2563 ดังรูปที่ 7.1ก-2
7.1ก-1 อัตรำกำรสำเร็จกำรศึกษำตำมเวลำที่กำหนดของ
นักศึกษำ
แผน

ผลลัพธ์

100

100
97.62

150

100
97.79

97.35

100

ผลลัพธ์

Good

100
70

100
70

100

2561

2562

2563

80

50

95
ปีกำรศึกษำ

แผน

Good

105
100

7.1ก-2 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่ำนใบประกอบวิชำชีพ
ครูได้ในปีแรก

2561

2562

2563

0
ปีกำรศึกษำ

คณะฯ มี ก ารส ารวจภาวะการมี ง านท าของบัณ ฑิ ต ภายใน 1 ปี หลั ง จากส าเร็ จการศึ ก ษา โดยมี
เป้าหมายร้อยละ 80 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2563 โดยผลการสารวจ พบว่าบัณฑิตครูที่สาเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2561 มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระในท้องถิ่น (ระยะ 350 กม.) ร้อยละ 61.88 และบัณฑิตครู
ที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ที่ตอบแบบสอบถามจานวน 227 คน จากทั้งหมดที่สาเร็จการศึกษา
330 คน โดยมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระในท้องถิ่น (ระยะ 350 กม.) ร้อยละ 54.19 ดังรูป 7.1ก-3
ปัจจัยที่ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีนักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นจานวนมาก ตั้งแต่ปี 2561-2562 ซึ่งเป็นโครงการที่หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา จะได้บรรจุ
ทางานในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งท้องถิ่นดังกล่าว ไม่ได้อยู่ในท้องถิ่นระยะ 350 กม. ของมหาวิทยาลัย และในปี
การศึกษา 2563 บัณฑิตสาเร็จการศึกษาในเดือนเมษายน 2564 ซึง่ อยู่ในขั้นตอนการรอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู จึงไม่มีผลข้อมูลการมีงานทา
โดยร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุได้ในการสอบในปีแรกที่จบการศึกษา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี
เนื่องจากมีโครงการในการบรรจุครู ทั้งโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร รวมทั้งการสอบคัดเลือกจากหน่วยงาน
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อื่นๆ ซึ่งมีบัณฑิตครูที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ และผ่านการคัดเลือกเพิ่มขึ้น โดยในปีการศึกษา 2562 มี
ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุได้ ร้อยละ 60.79 ดังรูป 7.1ก-4
7.1ก-3 ร้อยละของบัณฑิตครูที่มีงำนทำหรือประกอบอำชีพ 7.1ก-4 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ในกำรสอบ
อิสระภำยใน 1 ปี ในท้องถิ่น
ปีแรกทีจ่ บกำรศึกษำ
แผน

ผลลัพธ์
80

84

80

61.88

64

แผน

Bad

Good

ผลลัพธ์

60.79

64
54.19

44

35

44
24

24
4

25.63

25

4
2561

ปีกำรศึกษำ

2562

2561

ปีกำรศึกษำ

2562

และได้มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่งชาติ
เป็นประจาทุกปี จากการสารวจพบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเป็ นไปตามเป้าหมาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คณะฯ
มีกระบวนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2563
บัณฑิตสาเร็จการศึกษาในเดือนเมษายน 2564 และอยู่ในขั้นตอนการรอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จึงไม่
มีผลค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังรูปที่ 7.1ก-5
ในด้านการบริการวิชาการ คณะฯ มีการดาเนินโครงการบริการวิชาการที่มีความต่อเนื่อง โดยบรรจุใน
แผนการปฏิบัติงานคณะฯทุกปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะความรู้ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และครูใน
โรงเรี ย น โดยมีกิจ กรรมที่ฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์เป็นผู้รับผิ ดชอบ และกิจกรรมที่แต่ล ะหลั กสูตรเป็น
ผู้รับผิดชอบ ซึ่งจานวนโครงบริการวิชาการ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากจานวนเป้าหมายทุกปี ดังรูปที่ 7.1ก-6 และ
มีร้อยละของงานบริการวิชาการที่นาไปใช้ประโยชน์ในการบริการวิชาการแก่สังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ซึ่ง
มากกว่าเป้าหมายที่กาหนด ดังรูปที่ 7.1ก-7 โดยมีจานวนโครงการที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายใต้
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น จานวน 2 พื้นที่ ที่ คณะฯ ดาเนินงานรับผิดชอบ ได้แก่ ตาบล
เขาฉกรรจ์ อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว และตาบลศาลาครุ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ดังรูปที่ 7.1ก-8
7.1ก-5 ค่ ำ เฉลี่ ย คะแนนกำรประเมิ น บั ณ ฑิ ต ตำมกรอบ 7.1ก-6 จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่มีควำมต่อเนื่อง
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
แผน
5

4.85

ผลลัพธ์
4.92

4.8
4.6

4.51

4.51

4.51

4.4

16
11
6
1
ปีงบประมำณ

4.2
ปีกำรศึกษำ

แผน

Good

2561

2562

ผลลัพธ์

18

18

Good

14

10

2561

10

2562

10

2563

2563
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7.1ก-7 ร้อยละของงำนบริกำรวิชำกำรที่นำไปใช้ประโยชน์ 7.1ก-10 จำนวนโครงกำรที่สร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน
ในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
แผน

ผลลัพธ์

100

90.44

90
75

80

89.8

89.25
75

2561

2562

ผลลัพธ์

Good

5
4

75

3

70
ปีงบประมำณ

แผน

Bad

2

2

2563

1

ปีงบประมำณ

2

2

2561

2

2562

ในปีการศึกษา 2562–2563 ได้มีการรวบรวมข้อมูลจานวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั้ งจาก
ภายนอกและภายใน โดยเป็นข้อมูลที่คณะฯ และกองพัฒนานักศึกษารวบรวมของนักศึกษาทุกชั้นปี โดยมี
แหล่งทุนการศึกษาเป้าหมายเพิ่มขึ้นในแต่ละปี และมีนักศึกษาคณะฯ ที่ได้รับทุนการศึกษาเพิ่มขึ้น และมี
แนวโน้มที่ดีขึ้น ดังรูปที่ 7.1ก-9
จากการจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) โดยได้ติดตามผลงานเชิงประจักษ์
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ ผลงานที่
ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่
ยั ง ไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย โดยในปี ก ารศึ ก ษา 2562 มี จ านวนผลงาน 16 ผลงาน ในปี ก ารศึ ก ษา 2563
มี จ านวนผลงาน 19 ผลงาน ซึ่ ง คณะฯ ได้ มี ก ารจั ด โครงการเร่ งด่ ว นส่ ง เสริ มและสนั บสนุน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาและการพัฒนาของพื้นที่ นักศึกษาและอาจารย์ให้
ความร่ว มมือนาผลงานไปนาเสนออย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีระเบียบและประกาศสนับสนุนทุนในการเบิกจ่าย
รองรับให้กับนักศึกษา ดังรูปที่ 7.1ก-10
7.1ก-9 จำนวนนักศึกษำที่ได้รับทุนกำรศึกษำ
แผน

ผลลัพธ์

40

50
0
ปีกำรศึกษำ

แผน

Good

86

100

7.1ก-10 จำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรของ
นักศึกษำและอำจำรย์
60

20

20

0
2563

30
16

40

22
2562

ผลลัพธ์

ปีกำรศึกษำ

2562

Good

40
19

2563

ในด้านจานวนเงินทุนวิจัย อาจารย์คณะครุศาสตร์ มีศักยภาพในการผลิตงานวิจัย ทั้งในด้านงานวิจัย
ในชั้นเรียนของอาจารย์ งานวิจัยร่วมกับนักศึกษา งานวิจัยพัฒนาศักยภาพครู และงานวิจัยที่ทากับชุมชน
ท้องถิ่น โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย ทั้งเงินทุนจากภายในและภายนอก โดยมีเป้าหมายตั้งแต่ ปี 2561–
2563 ปีละ 22,500 บาท/1 งานวิจัย พบว่าในแต่ละปี อาจารย์คณะฯ มีผลงานวิจัยมากกว่า 1 เรื่อง ส่งผล
ให้ผลการดาเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ดังรูปที่ 7.1ก-11
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7.1ก-11 จำนวนเงินทุนวิจัย
แผน

2000000
1500000

ผลลัพธ์

Good

1303000

1399571

1485000

22500

22500

22500

2561

2562

2563

1000000
500000
0
ปีงบประมำณ

7.1ข. ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรทำงำน
ในด้านประสิทธิผลของกระบวนการของการทางาน คณะฯ สนับสนุนให้นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา
ร่วมสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในโครงการของงานศูนย์ภาษา ซึ่งจานวนนักศึกษาที่มีคะแนน
การสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ (ขาออก) นั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด โดยเป้าหมายในปีการศึกษา
2561 มีนักศึกษาเข้าสอบ 336 คน สอบผ่าน 40 คน ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาเข้าสอบ 331 คน สอบ
ผ่าน 44 คน และปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาเข้าสอบ 310 คน สอบผ่าน 32 คน ดังรูปที่ 7.1ข-1 ซึ่งจากผล
การดาเนินงานดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2564 คณะฯ และศูนย์ภาษาจึ งได้ดาเนินการจัดโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ ติวภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โดยเป็นรูปแบบการอบรมแบบออนไลน์ เพื่อให้สะดวกและเอื้อ
ต่อนักศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้ผลคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อไป
7.1ข-1 จำนวนนักศึกษำที่มีคะแนนกำรสอบภำษำอังกฤษ
ผ่ำนเกณฑ์ (ขำออก)
แผน
400

336

ผลลัพธ์
331

300

310

60

40
40

44

32

2561

2562

2563

0
ปีกำรศึกษำ

แผน
56.06

Bad

200
100

7.1ข-2 ร้อยละของบุคลำกรที่เป็นผู้ชี้นำองค์ควำมรู้สู่โรงเรียน
หรือชุมชน
ผลลัพธ์

Bad

53.62
40

30

20
0
ปีงบประมำณ

2562

2563

คณะฯ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และสามารถเป็นผู้ชี้นาองค์ความรู้สู่โรงเรียนหรือชุมชน จากการ
ดาเนินงานบริการวิชาการ และการจัดอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานภายนอก โดยมีการเก็บข้อมูลในปีการศึกษา
2562–2563 ซึ่งพบว่า แนวโน้มร้อยละของบุคลากรที่เป็นผู้ชี้นาองค์ความรู้สู่โรงเรียนหรือชุมชน มีแนวโน้มดี
ขึ้น ซึ่งจานวนอาจารย์ในแต่ละปีการศึกษา เป็นตัวแปรหนึ่งที่มีผลต่อผลการดาเนินงาน ดังรูปที่ 7.1ข-2
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ด้ า นจ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ ส มั ค รสอบตรงเข้ า เรี ย นที่ ค ณะครุ ศ าสตร์ คณะฯ ได้ ก าหนดแผนการรับ
นักศึกษา ตามข้อกาหนดของคุรุสภา โดยระบุจานวนการรับห้องเรียนละ 30 คน และมีการรับสมัครตามรอบ
การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้แก่ รอบ Portfolio รอบโควตา และรอบ Admission จากแนวโน้มในปี
2561–2563 พบว่ามีแนวโน้มของจานวนนักศึกษาที่สมัครสอบเข้าเรียนที่คณะครุศาสตร์ไม่สม่าเสมอ และยังไม่
เป็นไปตามแผนการรับสมัคร ดังรูปที่ 7.1ข-3 ดังนั้นคณะฯ จึงได้ดาเนินโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไป
ตามโรงเรียนมัธยมปลาย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับโรงเรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยผู้ที่สนใจเรียนในคณะครุศาสตร์ สามารถสมัครเข้าสอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งพบว่ามีผู้ให้ความสนใจใน
การสมัคร และน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
7.1ข-3 จำนวนนักศึกษำที่สมัครสอบตรงเข้ำเรียนที่คณะฯ 7.1ข-4 จำนวน Best Practices ของนักศึกษำคณะฯ
แผน
670
470

ผลลัพธ์
540
424

Good

540

540
391

387

270
70
ปีกำรศึกษำ

2561

2562

2563

7.1ข-5 จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีของคณะฯ (KM)
แผน

ผลลัพธ์

11

11

11

2561

2562

2563

Good

1.5
1
0.5
0
ปีงบประมำณ

แผน
13
11
9
7
5
ปีกำรศึกษำ

ผลลัพธ์
9

Good

11 11

11 11

2562

2563

9

2561

คณะฯ มี จ านวน Best Practices ของ
นั ก ศึ ก ษาคณะฯ ซึ่ ง ทุ ก หลั ก สู ต รมี ผ ลงาน Best
Practices ตั้งแต่ปี 2561–2563 ดังรู ปที่ 7.1ข-4
โดยในปีการศึกษา 2563 คณะฯ ได้ดาเนินการส่งผล
งานเข้าประกวด โดยชื่อ ผลิ ตภาพ ศิ ล ปะการวาด
ภาพและเขี ย นพู่ กั น จี น ของสาขาวิ ช าภาษาจี น
รายวิชา ECN310 ศิลปะการวาดภาพและเขียนพู่กัน
จี น โดยได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ และในปี ก ารศึ ก ษา
ต่อไป จะมีการประกวด และเพิ่มเงินรางวัล ซึ่งเป็น
การเสริมแรงกระตุ้น ให้แต่ละหลักสูตรมีความสนใจ
ในการผลิตผลงานเข้าประกวดต่อไป และคณะฯ มี
การดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ ในแต่ละปีจะ
มี แนวปฏิบัติที่ดีข องคณะฯ (KM) โดยในช่ว ง 3 ปี
ย้อนหลัง พบว่ามีแนวโน้มที่คงที่อย่างต่อเนื่อง ดังรูป
ที่ 7.1ข-5
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7.2ค. ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรเครือข่ำยอุปทำน
คณะฯ มีโรงเรียนที่มีความร่วมมือกับคณะอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา โดยมีจานวนโรงเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งจากแนวโน้มการเพิ่มขึ้น
ของนักศึกษา หรือการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมบริการวิชาการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย หรือ
จากหน่วยงานภายนอก ซึ่งทุกโรงเรียนที่มีความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เป็นกลุ่มโรงเรียน
เดียวกับที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ดังรูปที่ 7.1ค-1
7.1ค-1 จำนวนโรงเรียนที่มีควำมร่วมมือกับคณะอย่ำงต่อเนื่อง และจำนวนเครือข่ำยโรงเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งผล
ต่อกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิต
80

68

69

68

76

69

60

76
60

55

50

Good
โรงเรียนที่มีความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

40

โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

20

แผน

0
ปีกำรศึกษำ

2561

2562

2563

7.1ค-2 ร้อยละกำรประเมินควำมพึงพอใจของโรงเรียน
เครือข่ำย
แผน

90
85

ผลลัพธ์

88

Good

87.65

80

80

2561

2562

80

80

ทั้งนี้ คณะฯ ได้มีการจัดทาแบบประเมินความ
พึงพอใจของโรงเรี ยนเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม
โดยมีผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 –
2563 มากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนด ดังรูปที่ 7.1ค-2

75
ปีกำรศึกษำ

2563
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7.2 ผลลัพธ์ด้ำนลูกค้ำ (Customer Results)
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น
7.2ก(1) ควำมพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น
คณะฯ มี ผ ลการด าเนิ น การด้ า นการมุ่ ง เน้ น ลู ก ค้ า โดยได้ ก าหนดแผนการรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษา
โดยในปี การศึกษา 2563 มีนั กศึกษาใหม่ตามแผนของคณะฯ ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 72.41
ดังรูป 7.2ก-1
ผลสารวจความพึงพอใจของผู้เรียนและลู กค้ากลุ่ มอื่น เมื่อพิจารณาพบว่า ความพึงพอใจของผู้ ใช้
บัณฑิตจาแนกตามหลักสูตร มากที่สุด ในปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 4.92 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ดังรูป 7.2ก-2
รองลงมา คื อ ความพึ ง พอใจต่ อ สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ แ ละการบริ ก ารต่ า งๆ จ าแนกตามหลั ก สู ต ร
ในปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 4.5 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ดังรูป 7.2ก-3 รองลงมา คือความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษาต่ อ ระบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาในปี ก ารศึ ก ษา 2562 ร้ อ ยละ 4.49 เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ ผ่ า นมา
ดังรูป 7.2ก-4 รองลงมา คือ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน ในปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 4.38
เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ ผ่ า นมา ดั ง รู ป 7.2ก-5 และ ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นต่ อ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รและ
การจั ดการเรี ย นการสอน จ าแนกตามหลั กสู ตร ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 4.31 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่ านมา
ดังรูป 7.2ก-6
7.2ก-1 จำนวนนักศึกษำใหม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรรับ 7.2ก-2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจำแนกตำม
ของหลักสูตร ตำม มคอ.2
หลักสูตร

85
80
75
70
65

แผน

ผลลัพธ์

80

80

6

80

72.41

71.66
2561

ผลลัพธ์

Good

4.91

4.92

3.51

3.51

4

78.51

ปีกำรศึกษำ

แผน

Good

2562

2

0

2563

ปีกำรศึกษำ

2561

2562

7.2ก-3 ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และ 7.2ก-4 ระดั บ ควำมพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษำต่ อ ระบบ
กำรบริกำรต่ำงๆ จำแนกตำมหลักสูตร
อำจำรย์ท่ปี รึกษำ
แผน
6

4.48

ผลลัพธ์

แผน

Bad

4.5

6
4.06

4

4
3.51

2

3.51

3.51

2

ผลลัพธ์

Good

4.49
3.51

0

0
ปีกำรศึกษำ

2561

2562

ปีกำรศึกษำ

2561

2562
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7.2ก-5 ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่ออำจำรย์ผู้สอน
แผน

6

ผลลัพธ์

4

แผน

Good

6

4.38

3.94

7.2ก-6 ระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภำพหลักสูตร
และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จำแนกตำมหลักสูตร
ผลลัพธ์
4.25

Good

4.31

4

3.51

2

3.51

0
2561

ปีกำรศึกษำ

3.51

2

3.51

0

2562

ปีกำรศึกษำ

2561

2562

7.2ก-7 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรวิชำกำร
แผน
95

ผลลัพธ์

Good

90.98

90.28

91.37

80

80

80

2561

2562

2563

90
85
80
75

ผลสารวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิ ช าการ เมื่ อ พิ จ ารณาพบว่ า ความพึ ง พอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการ ในปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา ดังรูป 7.2ก-7
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7.2ก(2) ควำมผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น
คณะฯ ได้ มี ก ารพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยติ ด ตามอั ต ราการคงอยู่ ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี เมื่อนักศึกษาเลื่อนชั้นขึ้นสู่ชั้นปีที่ 2 ในภาพรวม 3 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ได้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่ในปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีอัตราการคงอยู่ฯ ร้อยละ 95.84
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ดังรูป 7.2ก-8
ผลส ารวจความผู กพั น ของผู้ เ รี ย นและลู ก ค้า กลุ่ ม อื่น ในแต่ล ะตัว วัด เมื่อพิจารณาพบว่ า จานวน
โรงเรียนเครือข่ายที่มีความร่วมมือกันอย่ างต่อเนื่อง มีจานวนเพิ่มขึ้นในทุกปีการศึกษา บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ตั้งแต่ในปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน ดังรูป 7.2ก-9 จานวนนักเรียนที่รู้จักและสนใจเข้าศึกษาต่อในคณะ
ครุศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ดังรูป 7.2ก-10 ข้อร้องเรียนของนักศึก ษาต่อการ
จัดการเรียนการสอนของคณะฯ พบว่า นักศึกษาไม่มี ข้อร้องเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ
ดังรูป 7.2ก-11 โครงการที่ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมกับคณะ ฯ พบว่ามีศิษย์เก่าที่มีส่วนร่วมกับคณะ ฯ เป็นไปตาม
เป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ ดั ง รู ป 7.2ก-12 และ นั ก เรี ย นในอนาคตหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ค วามสนใจต่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ของหลักสูตร พบว่า ในปีการศึกษา 2563 มีการประชาสัมพันธ์ของหลักสูตร และมีนักเรียนที่ให้
ความสนใจ เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังรูป 7.2ก-13
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7.2ก-8 อัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำระดับปริญญำตรีเมื่อ 7.2ก-9 จ ำนวนโรงเรี ย นเครื อ ข่ ำ ยที่ มี ค วำมร่ วมมื อ กัน
สิ้นสุดกำรเรียนในชั้นปีที่ 1
อย่ำงต่อเนื่อง
แผน

98
96
94
92
90
88
86
84
ปีกำรศึกษำ

ผลลัพธ์
95.52

90

90

95.84

90

80

68

60

50

ผลลัพธ์
69

76

55

60

2562

2563

Good

40

88.83
2561

แผน

Good

20

2562

0

2563

ปีกำรศึกษำ

2561

7.2ก-10 จำนวนนักเรียนที่รู้จักและสนใจเข้ำศึกษำต่อใน 7.2ก-11 จำนวนข้อร้องเรียนของนักศึกษำต่อกำรจัดกำร
คณะฯ
เรียนกำรสอนของคณะฯ

600
400

แผน
540
424

ผลลัพธ์
540

540

387

391

Good

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

200
0
ปีกำรศึกษำ

2561

2562

2563

7.2ก-12 จำนวนโครงกำรที่ศิษย์เก่ำมีส่วนร่วมกับคณะ ฯ

8

แผน

ผลลัพธ์

6

6

6

3

3

3

2561

2562

2563

2
0
ปีกำรศึกษำ

ผลลัพธ์

00

00

00

2561

2562

2563

Good

7.2ก-13 นั ก เรี ย นในอนำคตหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ วนเสี ย มี
ควำมสนใจต่อกำรประชำสัมพันธ์ของหลักสูตร
แผน

Good

6

4

ปีกำรศึกษำ

แผน

ผลลัพธ์
540

600
500
400
300
200
100
0
ปีกำรศึกษำ

2561

2562

2563
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7.3 ผลลัพธ์ด้ำนบุคลำกร
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร
คณะฯ มีอาจารย์และบุคลากรที่มี คุณวุฒิตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและศักยภาพต่อการส่งเสริม
ศักยภาพด้านวิจัยของคณาจารย์ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติในด้านต่างๆ (การเรียนการสอน วิชาชีพ วิจัย จริยธรรม นวัตกรรม) ทั้งภายในและภายนอก
จานวน 3 ผลงาน บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และมีแนวโน้มที่เพิ่มทุกปีอย่างต่อเนื่อง ดังรูป 7.3ก-1
คณะฯ มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 37.31 โดยมีแนวโน้ม
ที่ยังไม่คงที่ ดังรูป 7.3ก-2 และคณะฯ ยังได้มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ และบุคลากรดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงขึ้น โดยร้อยละของอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิช าการ ในภาพรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ในปีการศึกษา 2562
ร้อยละ 38.80 ดังรูป 7.3ก-3 และร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติ
เข้าเกณฑ์การประเมิน โดยมีแนวโน้มที่ลดลง โดยในปีการศึกษา 2561 มีอัตราร้อยละ 20 ดังรูป 7.3ก-4
7.3ก-1 จำนวนอำจำรย์ที่ได้รับรำงวัลเชิดชูเกียรติในด้ำนต่ำงๆ 7.3ก-2 ร้อยละของอำจำรย์ที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
(กำรเรียนกำรสอน วิชำชีพ วิจัย จริยธรรม นวัตกรรม)
แผน
4

ผลลัพธ์

60
50
40
30
20
10
0

3

3

2

2

1

1

1

2561

2562

2563

1
0
ปีกำรศึกษำ

ปีกำรศึกษำ

7.3ก-3 ร้อยละของอำจำรย์ที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร

แผน
70
60
50
40
30
20
10
0
ปีกำรศึกษำ

52.15
32.26

ผลลัพธ์
60

แผน

Good

30

45.16
35

38.8

37.31
35

2561

2562

แผน

2563

ผลลัพธ์

1.2

1

1
37.1

Bad

7.3ก-4 ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่เข้ำสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้นจำกผู้มีคุณสมบัติเข้ำเกณฑ์กำรประเมิน

Bad

60

50

ผลลัพธ์

Good

1
1

0.8

0.6
0.4
0.2

0

0
2561

2562

2563

ปีงบประมำณ

2561

2562

2563
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ในปี ง บประมาณ 2563 คณะฯ ได้ มี ก ารติ ด ตามความพึ ง พอใจและความผู ก พั นของบุ ค ลากร
ที่มีต่อคณะฯ มีค่าเฉลี่ ย 4.516 โดยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ดังรู ป 7.3ก-5 และความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.54 โดยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ดังรูป 7.3ก-6
7.3ก-5 ค่ ำ เฉลี่ ย ควำมพึ ง พอใจและควำมผู ก พั น ของ 7.3ก-6 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อสภำพแวดล้อม
บุคลำกรที่มีต่อคณะฯ
ด้ำนบุคลำกร

4.6

แผน
4.51

ผลลัพธ์
4.51

4.4

แผน

Good

4.51

4.56
4.54
4.52
4.5
4.48
4.46
4.44

4.516

4.48

4.2
4

4.095

3.8
ปีงบประมำณ

2561

2562

2563

ผลลัพธ์

Good

4.54
4.51

4.51

4.48
2561

ปีงบประมำณ

2562

2563

ในปีงบประมาณ 2563 คณะฯ ได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพเพื่อปฏิบัติงานตามพันธกิจ คิดเป็นร้อยละ 90 โดยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ดังรูป 7.3ก-7
คณะฯ มีอัตราการลาออกของบุคลากร ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง พบว่า บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
มีแนวโน้มการลาออกเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ 2563 มีอัตราการลาออกของบุคลากร ร้อยละ 4.02 ดังรูป 7.3ก-8
คณะฯ ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ บุ ค ลากรประเภทผู้ บ ริ ห าร เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพให้ พ ร้ อ มต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง ในปีงบประมาณ 2563 ผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 80 ดังรูป 7.3ก-9
7.3ก-7 บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตำมพันธกิจ
แผน
86
84
82

7.3ก-8 อัตรำกำรลำออกของบุคลำกร
Bad

ผลลัพธ์

แผน
5
4
3
2
1
0

84
82
80

81
80

80

80
78
ปีงบประมำณ

2561

2562

2563

ปีงบประมำณ

3
1.77
2561

ผลลัพธ์

3

Good

4.02
3

2.48

2562

2563

7.3ก-9 ร้อยละของผู้บริหำรที่ได้รับกำรอบรมหรือพัฒนำศักยภำพ
แผน

ผลลัพธ์

Good

100

80

80

80

50

80

80

80

2561

2562

2563

0
ปีงบประมำณ
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7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรนำองค์กรและกำรกำกับดูแลองค์กร
ทีมผู้บริหารของคณะฯ ให้ความสาคัญในถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่บุคลากรทุกระดับและสาย
งาน โดยในช่วง 2 ปีย้อนหลังมีแนวโน้มคงที่ แต่ในปีงบประมาณ 2563 มีจานวนครั้ง ในการสื่อสารและการ
พบปะประชาคมที่สาคัญ เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมกับบุคลากร ลดลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ทาให้ต้องยกเลิกการประชุมไป
1 ครั้ง จึงทาให้จานวนครั้งไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ดังรูป 7.4ก-1 ทั้งนี้ ทีมผู้บริหารคณะฯ เน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการและแผน
กลยุทธ์คณะฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่าน ดังรูป 7.4ก-2 เพื่อวางแผนและ
ตัดสินใจร่วมกัน
7.4ก-1 จำนวนครั้งในกำรสื่อสำรและกำรพบปะประชำคมที่
สำคัญเพื่อถ่ำยทอดวิสัยทัศน์และค่ำนิยมกับบุคลำกร

15

แผน

ผลลัพธ์

12

12

10

Bad

12

150
100

2562

ผลลัพธ์

Good

100 100

100 100

100 100

2561

2562

2563

0
ปีงบประมำณ

2561

แผน

50

11

5
ปีงบประมำณ

7.4ก-2 ร้อยละของบุคลำกรที่ร่วมทบทวนแผนปฏิบัติ
รำชกำรและแผนกลยุทธ์คณะฯ

2563

ในส่ ว นของการติดตามงานด้านคุณภาพของคณะฯ ได้มีคกก.ประเมินผลการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลงานคณบดี ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง พบว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2563 มีผล
คะแนนร้อยละ 4.42 ดังรูป 7.4ก-3
งานประกันคุณภาพคณะฯ ปฏิบัติหน้าที่ในการกากับการดาเนินการให้หลั กสูตรผ่ านเกณฑ์ กากับ
มาตรฐานหลักสูตร ของสกอ. โดยหลักสูตรของคณะฯ มีหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ ในการศึกษา 2561-2562 มี
แนวโน้มที่คงที่ ดังรูป 7.4ก-4 นอกจากนีค้ ณะฯ ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ในการศึกษา
2561-2562 พบว่า มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมาย ดังรูป 7.4ก-5
7.4ก-3 ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินผลกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลงำนคณบดี
แผน

ผลลัพธ์

Good

5
4.42

4.5
4

4
3.9

4

4

4.06

2561

2562

105
100

แผน

ผลลัพธ์

Good

100 100

100 100

2561

2562

100

95
ปีกำรศึกษำ

3.5
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7.4ก-4 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่ำนกำรกำกับเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตร

2563

2563
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7.4ก-5 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ
แผน

ผลลัพธ์

4.8

4.6

4.5

4.6

Good

4.67

4.5

4.5

4.4
4.2
4
ปีกำรศึกษำ

2561

2562

2563

คณะฯ มี ช่ องทางร้ องเรี ยนต่ อ ที มผู้ บริ ห าร
หลากหลายช่องทาง และได้ติดตามผลการร้องเรียน
โดยแบ่ งเป็ น 6 ประเด็ น คื อ 1. ข้ อร้ องเรี ย นต่ อ
ผู้ บ ริ ห ารที่ ป ฏิ บั ติ ผิ ด หลั ก จริ ย ธรรมของคณะฯ
2. ข้ อร้ องเรี ยนต่ อผู้ บริ หารที่ ทุ จริ ตด้ านการเงิ น
3. ข้อร้องเรียนต่อผู้ บริหารที่ที่มีผลประโยชน์ ทับ
ซ้ อ นในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง 4. ข้ อ ร้ อ งเรี ย นต่ อ
ผู้บริหารที่บริหารงานไม่โปร่งใส และ 5. บุคลากร
ที่ถูกออกจากงานเนื่องจากการกระทาผิด พบว่า ใน
3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีข้อร้องเรียนต่อผู้บริหารทุกด้าน
มีแนวโน้มที่ดีตลอดมา ดังรูป 7.4ก-6

7.4ก-6 จำนวนข้อร้องเรียนที่มีต่อผู้บริหำร
แผน

ผลลัพธ์

Good

1

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0.8
0.6
0.4
0.2

0

0

0
0

ปีกำรศึกษำ

0

0

2561

2562

แผน

0
2563

แผน

ผลลัพธ์

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

0

0

ปีกำรศึกษำ

0

2561

0.2

0

2562

แผน

ผลลัพธ์

0

0
2563

Good

0
0

ปีกำรศึกษำ

จานวนข้อร้องเรียนต่อผู้บริหารที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง

2562

ผลลัพธ์

0

0
2563

0

0

2561

แผน

0.8

0

0
0

Good

1

0

Good

จานวนข้อร้องเรียนต่อผู้บริหารที่ทุจริตด้านการเงิน

1

0.2

0

ปีกำรศึกษำ

จานวนข้อร้องเรียนต่อผู้บริหารที่ปฏิบัตผิ ิดหลักจริยธรรมของคณะฯ

ผลลัพธ์

2561

0

0
2562

0
2563

จานวนข้อร้องเรียนต่อผู้บริหารที่บริหารงานไม่โปร่งใส

Good

1
0.5
0

0

0
0

ปีกำรศึกษำ

2561

0
0

2562

0
2563

จานวนบุคลากรที่ถูกออกจากงานเนื่องจากการกระทาผิด
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7.5 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงิน ตลำด และกลยุทธ์ (Financial, Market, and Strategy Results)
7.5ก. ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด
คณะฯ ได้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
ตามแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี กาหนด
โดยคณะฯได้มีการรายงานข้อมูลผลลัพธ์ 3 ปี ย้อนหลัง พบว่า ปี 2561 การเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ 98.37 ,
ปี 2562 การเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ 94.36 และ ปี 2563 การเบิกจ่าย ในภาพรวม ร้อยละ 76.66 มีแนวโน้ม
ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากเกิ ด การแพร่ ร ะบาดเชื้ อ ไวรั ส COVID - 19 แต่ ไ ด้ มี ก ารวางแผนกั น เหลื่ อม
งบประมาณในปีถัดไปเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ดังรูป 7.5ก-1
7.5ก-1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวมของคณะฯ
แผน
100

ผลลัพธ์
94.36

98.37

90

Bad

90

90

90

80

76.66
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2561

2562

2563

ในปีการศึกษา 2563 คณะฯมี การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 3 รูปแบบ คือ 1.การลงพื้นที่ (Face to
face) 2.โซเชียลมีเดีย (Social Media) และ 3.ไดอารี่ โดยมีการแจ้งข่าวสารต่างๆ ในด้านการประชาสัมพันธ์
ผ่านคกก.ดาเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ของคณะฯ โดยปีการศึกษา 2563 คณะฯ ใช้ระบบ
TCAS ในการคัดเลือกนักศึกษา ข้อมูลของนักศึกษาที่เลือกเรียนในคณะฯ คิดเป็นร้อยละ 34.3 จากผู้สมัคร
ทั้งหมดที่สมัครเข้ามาเรียนที่ มรวอ. ดังรูป 7.5ก-2 และมีจานวนนักเรียนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคอื่น ๆ ที่เลือกมา
เรียนคณะฯ ในช่วง 3 ปีผ่านมา พบว่า มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังรูป 7.5ก-3
7.5ก-2 ร้อยละของนักศึกษำที่เลือกเรียนในคณะฯ
แผน

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

44

34.3

220
170

24

Good

183
177

189

120
70

4
ปีกำรศึกษำ

7.5ก-3 จำนวนนักเรียนที่อำศัยอยู่ในภูมิภำคอืน่ ๆที่เลือกมำ
เรียนที่คณะฯ

2561

2562

2563

ปีกำรศึกษำ

2561

2562

2563

7.5ข. ผลลัพธ์ด้ำนกำรนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
คณะฯ มีการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ ได้นาสมรรถนะหลัก “สร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษา” มาดาเนินงานตามแผนของคณะฯ โดยคานึงถึงความต้องการ/ความคาดหวังของผู้เรียน ผู้รับบริการ
คู่ความร่ วมมือ ผู้ ส่ งมอบ ชุมชน และบุ คลากร มาเป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์ และกาหนดกลยุ ทธ์ โดย
ดาเนินการผ่านกระบวนการระดมความคิดเห็น และการมีส่วนร่วม ของคณะกรรมการบริหารคณะฯ บุคลากรคู่ความ
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ร่วมมือ ผู้เรียน ศิษย์เก่าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ แต่ละตัวชี้วัดเป้าประสงค์ โดยใช้
TOWS Matrix จัดลาดับความสาคัญการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 5 ปี , การจัดทาแผนที่
ยุทธศาสตร์ โดยใช้ Balance Scorecard และได้นาเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น เกณฑ์ QA เกณฑ์ TQA EdPEx
มาประกอบการพิจารณา เพื่อให้แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง และบรรลุเป้าประสงค์
ของแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้ กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ของคณะฯ เมื่อได้ดาเนินการตามโครงการ/
กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว คณะฯ ได้มีการประเมินความสาเร็จ ความเสี่ยง ของการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ทั้ง
5 เป้าประสงค์ ได้แก่ เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีศั กยภาพสอดคล้ องกับการพัฒนาประเทศ เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถ
ดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม และ เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน
โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน และตัวชี้วัดโครงการ
ทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ติดตามผลสาเร็จและประสิทธิผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของคณะฯ โดย
พิจารณาจากร้อยละของจานวนตัวบ่งชี้วัดเป้าประสงค์ที่บรรลุตามเป้าหมาย และได้มีการรวบรวมผลการประเมินและ
นาไปใช้ทบทวนแนวทาง วิธีการดาเนินงาน และนาไปใช้ปรับปรุงการดาเนินงานในปีงบประมาณถัดไป
คณะฯ ได้นากลยุทธ์สู่การปฏิบัติผ่านการจัดทาแผนปฏิบัติการ และได้ติดตามผลการดาเนินงานใน
แผนปฏิบัติการ โดยแบ่งตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ได้แก่ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดโครงการ ได้กาหนด
เป้าหมายร้อยละของจานวนตัวบ่งชี้เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้โครงการ ตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุตามเป้าหมายที่
บรรลุไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ซึ่งพบว่า มีผลลัพธ์ที่ไม่สม่าเสมอ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลลัพธ์ 68% , ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลลัพธ์
59% และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลลัพธ์ 65%
ตัวชี้วัดเป้าโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลลัพธ์ 90% , ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลลัพธ์
68% และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลลัพธ์ 56%
ผลลั พ ธ์ ตั ว ชี้ วั ด เป้ า ประสงค์ และตั ว ชี้ วั ด โครงการ ในช่ ว ง 3 ปี (ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561,
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ) ดังรูป 7.5ข -1 และ 7.5 ข-2
7.5ข-1 ร้อยละของจำนวนตัวบ่งชี้เป้ำประสงค์ตำม
แผนปฏิบัติกำรที่บรรลุตำมเป้ำหมำย
100

แผน

ผลลัพธ์

80

80

Good

80

80
60

68

40

59

65
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100

แผน
90

80

80

60

Bad

ผลลัพธ์

80
68

40

80
56

20

0
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7.5ข-2 ร้อยละของจำนวนตัวบ่งชี้โครงกำรตำมแผนปฏิบัติ
กำรที่บรรลุตำมเป้ำหมำย

0
2561

2562

2563

ปีงบประมำณ

2561

2562

2563

78

