
 
บทสรุปผู้บริหาร 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าทุกด้าน 
โดยเฉพาะด้านการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่นให้มีโอกาสของการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย 
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักศึกษาในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ซึ่งโปรแกรม
วิชาการการประถมศึกษาได้ก าหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาดังนี้ 

1. เพ่ือตอบสนองความต้องการในการศึกษาต่อของบุคลากรในท้องถิ่น 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาการประถมศึกษาที่มีคุณภาพและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่น 
3. เพ่ือให้คณาจารย์และนักศึกษาของโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาสามารถน าความรู้ความสามารถ

ด้านจัดการเรียนการสอนไปพัฒนาสังคม ชุมชนและท้องถิ่น  

ประวัติความเป็นมา 
                    ปีการศึกษา  2544  คณะครุศาสตร์จัดการบริหารแบบโปรแกรมวิชา  3  โปรแกรมวิชา  ได้แก่
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  โปรแกรมวิชาพลศึกษาและมีศูนย์เพ่ือเป็น
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  ส่งเสริมนโยบายการฝึกหัดครูและประกันคุณภาพการศึกษา  4  ศูนย์  ได้แก่  ศูนย์
เด็กปฐมวัย  ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ  (โปรแกรมวิชาพลศึกษาด าเนินการ
ร่วมกับส านักกิจการนักศึกษา)  และศูนย์การศึกษาพัฒนาครู 
   ปีการศึกษา  2547  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ซึ่งสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา  มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภายในให้มีความเหมาะสม  คณะครุศาสตร์จัดกลุ่มโปรแกรมวิชา  เป็น  3  
กลุ่ม  สังกัดในภาควิชาดังนี้   ภาควิชาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเทคนิคการศึกษา  มี โปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา  การศึกษาปฐมวัย  การบริหารการศึกษา  การศึกษาพิเศษ  พลศึกษา  ภาษาอังกฤษ  ศิลปกรรม  
(กลุ่มดนตรี)  ศิลปกรรม  ภาควิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์  มีโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณิตศาสตร์  
คอมพิวเตอร์ศึกษา  เป็นต้น 
   ปีการศึกษา 2555 โปรแกรมการประถมศึกษา ได้เปิดหลักสูตรใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง โดยมีการรับ
นักศึกษาจ านวน 2 หมู่เรียนมีนักศึกษา 96 คน  มีอาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาจ านวน  6 คน โดยหลักสูตร   
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
2/2555 เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555  
   ปีการศึกษา 2556 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา มีมติให้เปิดรับนักศึกษาเพ่ิม ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร (แม่สอด) หนึ่งหมู่เรียน จ านวนนักศึกษา 43 คน และที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 1 
หมู่เรียน จ านวน 47 คน โดยให้อาจารย์ในโปรแกรมวิชาดูแลด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาระบบเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
   ปีการศึกษา 2557 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา เปิดรับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร และศูนย์แม่สอด รับสมัครจ านวนนักศึกษาอย่างละหนึ่งหมู่เรียน  และอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 ท่าน คือ ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์ โดยกงานด้านบริหารหลักสูตรมีงาน
ด าเนินงานกิจกรรมเป็นไปตามไตรมาสและได้น าเสนอวัตกรรมแนวปฏิบัติที่ดี ระดับดีเด่น ในระดับคณะ คือ ระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการ 

 
 



  ปีการศึกษา 2558 โปรแกรมวิชาประถมศึกษามีผลการด าเนินงานในการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาโดยน าผลการประเมินในปีที่ผ่านมา ปรับการบริหารจัดการท าให้โดยภาพรวมได้รับการประเมินจาก
นักศึกษาและคณาจารย์อยู่ในระดับมาก มีการพัฒนาแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาด้านคุณลักษณะและวิชาการท าให้นักศึกษาได้รับรางวัลและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้โปรแกรมวิชาได้
ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และรองรับมาตรฐานวิชาชีพครูด้านความรู้จาก 9 มาตรฐาน เป็น 11 มาตรฐาน ส าหรับ
การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559 
 
โปรแกรมวิชาได้ก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 
   1.  มีคุณธรรม จริยธรรม รักและศรัทธา เห็นคุณค่าของตนเอง มีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะประกอบ
วิชาชีพครู มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบและรับผิดชอบต่อตนเอง  มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความเป็น
ผู้น า มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยยึดหลักความพอเพียง 
  2.  มีจิตส านึกและตระหนักถึงการพัฒนาตนเองและสังคม มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย มีความเป็นผู้น า
และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม  มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสรา้งสิ่งที่ดีงามในสังคม 
  3.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา มีทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้  และสามารถบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย และสามารถออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียนได้ถูกต้อง 
  4.  มีความใฝ่รู ้ใฝ่เรียน มุ่งมั่น กระตือรือร้น แสวงหาความรู้ วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ ที่หลากหลาย  เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.  มีความสามารถในการผลิตและเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย และมีความสามารถใช้
ภาษาไทยภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับประถมศึกษาเอาใจใส่ในการรับฟัง 
และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารจาก
ผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีระบบกลไกการ
บริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
โดยมีแนวทางการตรวจสอบผลการด าเนินงานด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตาม
เกณฑ์มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีผลการประเมินดังนี้  

 

 

 



องค์ประกอบ 
ผลการประเมิน 

ตนเอง 
ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 - - ยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 3 2.67 2.67   

องค์ประกอบที่ 4 3.81 3.48   

องค์ประกอบที่ 5 3.50 3.00   

องค์ประกอบที่ 6 4 4  

ผลการประเมินโดยรวม 3.40 3.13  

 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1. ควรปรับการเขียนรายงานการบรรยายผลการด าเนินงานรูปแบบพารากราฟ เพ่ือการน าเสนอข้อมูลที่

เป็นรูปธรรมมากขึ้นเป็นลักษณะกระบวน PDCA 
2. ควรมีแผนงานพัฒนาคณาจารย์ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมการ

รองรับการปรับตัวของมาตรฐานด้านบุคลากรสถาบันผลิตครู 
3. คณาจารย์ในโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาต้องพัฒนาตนเองด้านการวิจัยสร้างองค์ความรู้ และพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ด้วยสื่อสารเทคโนโลยีทางการศึกษา  
4. คณาจารย์ในโปรแกรมวิชาร้อยละ 80 อยู่ระหว่างศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ซึ่งเป็นการศึกษาต่อใน

รูปแบบนอกเวลาราชการ  จึงท าให้การด าเนินงานไม่สามารถด าเนินงานในระดับโปรแกรมวิชาได้เต็ม
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร  แต่ยังคงแบ่งภาระหน้าที่และสัดส่วนเพ่ือการบริหารงานระดับโปรแกรมวิชาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 ภายใต้ข้อจ ากัดของการด าเนินงานที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาการประถมศึกษาสามารถพัฒนานักศึกษาให้มี
ความเข็มเข็งในด้านวิชาการโดยก าหนดในแผนพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต  ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแสดงศักยภาพ
ของตนเองออกมาเพ่ือแข่งขัน  ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดท าแผนพัฒนาการบริหารงาน บุคลากร เทคโนโลยีสารเทศ
ทางการศึกษา และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรม/โครงการที่มีความหลากหลายครอบคลุม
คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ด้วยความรู้ความสามารถของคณาจารย์ในการควบคุมดูแลนักศึกษาด้วยความ
ตั้งใจ เอาใจใส่ ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติที่มีความสามารถและคุณภาพพร้อมออกไป
ท าประโยชน์ให้กับท้องถิ่น ชุมชน และสังคมประเทศชาติ 
 
 
 
 



แนวทางการพัฒนาโปรแกรมวิชาในอนาคต 
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ในโปรแกรมวิชาได้พัฒนาผลงานวิชาการ เพื่อไปสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
2. สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยน อาจารย์และนักศึกษากับต่างประเทศ อาจเป็นระยะสั้นๆ 1 ภาคเรียน 
3. พัฒนาผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ เพ่ือหนุนเสริมการศึกษาพัฒนาของอาจารย์ในโปรแกรมวิชา โดยการ

สนับสนุนจากคณะ และมหาวิทยาลัย  
4. ด าเนินงานตามแผนการพัฒนาโปรแกรมอย่างชัดเจน และสามารถพัฒนาได้เห็นผลเชิงประจักษ์ โดยมี

มหาวิทยาลัย/คณะ เป็นก าลังหนุนเสริม ช่วยเหลือให้เกิดขวัญและก าลังใจเพ่ือความส าเร็จของงาน  
5. การพัฒนาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ ที่อยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลจริงให้มีความทันสมัยและการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพสังคม และเศรษฐกิจ เช่น พัฒนาความร่วมมือรูปแบบการศึกษา STEM EDUCATION หรือการ
ความสามารถทางด้านภาษาของนักศึกษา และอาจารย์  

   
 


