
 
บทสรปุผู้บริหาร 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรตระหนักถึงความส าคัญของการพฒันาท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้าทุกด้าน 
โดยเฉพาะด้านการศึกษาของเยาวชนในท้องถ่ินใหม้ีโอกาสของการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย 
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนกัศึกษาในการศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี ซึ่งโปรแกรม
วิชาการการประถมศึกษาได้ก าหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาดังนี ้

1. เพื่อตอบสนองความต้องการในการศึกษาต่อของบุคลากรในท้องถ่ิน 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาการประถมศึกษาที่มีคุณภาพและสามารถสร้างประโยชน์ใหก้ับชุมชนท้องถ่ิน 
3. เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาของโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาสามารถน าความรู้ความสามารถ

ด้านจัดการเรียนการสอนไปพฒันาสงัคม ชุมชนและท้องถ่ิน  

ประวัติความเป็นมา 
                    ปีการศึกษา  2544  คณะครุศาสตร์จัดการบริหารแบบโปรแกรมวิชา  3  โปรแกรมวิชา  ได้แก่
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  โปรแกรมวิชาพลศึกษาและมีศูนย์เพื่อเป็น
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  ภาควิชาการศึกษาข้ันพื้นฐานและเทคนิคการศึกษา  มี โปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา  การศึกษาปฐมวัย  การบริหารการศึกษา  การศึกษาพิเศษ  พลศึกษา  ภาษาอังกฤษ  ศิลปกรรม  
(กลุ่มดนตรี)  ศิลปกรรม  ภาควิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์  มีโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณิตศา สตร์  
คอมพิวเตอร์ศึกษา  เป็นต้น 
   ปีการศึกษา 2555 โปรแกรมการประถมศึกษาได้เปิดหลักสูตรใหม่ข้ึนมาอีกครั้ง โดยมีการรับ
นักศึกษาจ านวน 2 หมู่เรียนมีนักศึกษา 96 คน  มีอาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาจ านวน  6 คน โดยหลักสูตร   
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ที่ 
2/2555 เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555  
   ปีการศึกษา 2556 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีมติให้
เปิดรับนักศึกษาเพิ่ม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (แม่สอด)  1 หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา 43 คน และที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 1 หมู่เรียน จ านวน 47 คน 
 
 
 
 
 
 
 

ค 



  โปรแกรมจึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี ้
   1.  มีคุณธรรม จริยธรรม รักและศรัทธา เห็นคุณค่าของตนเอง มีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะประกอบ
วิชาชีพครู มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบและรับผิดชอบต่อตนเอง  มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความเป็น
ผู้น า มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยยึดหลักความพอเพียง 
  2.  มีจิตส านึกและตระหนักถึงการพัฒนาตนเองและสังคม มจีิตใจเป็นประชาธิปไตย มีความเป็นผู้น า
และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุม่  มีความรับผิดชอบ และสามารถปรบัตัวให้เข้ากบัสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีจิตสาธารณะที่มุง่ท าประโยชน์และสร้างสิง่ที่ดีงามในสงัคม 
  3.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักการและทฤษฎีการจัดการเรียนรูเ้พื่อพฒันาผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา มีทกัษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้  และสามารถบรูณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยรปูแบบที่
หลากหลาย และสามารถออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลผูเ้รียนได้ถูกต้อง 
  4.  มีความใฝ่รู้ ใฝเ่รยีน มุ่งมัน่ กระตือรอืร้น แสวงหาความรู้ วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรูจ้ากแหลง่
ต่างๆ ทีห่ลากหลาย  เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่งและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยกุต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.  มีความสามารถในการผลิตและเลือกใช้สื่อเทคโนโลยทีี่มีความทันสมยั และมีความสามารถใช้
ภาษาไทยภาษาต่างประเทศเพือ่การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. มีความไวในการรับรู้ความรู้สกึของผู้เรียนระดบัประถมศกึษาเอาใจใส่ในการรับฟงั 
และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรบัผิดชอบวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมลูข่าวสารจาก
ผู้เรียนระดบัประถมศึกษา 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษามีระบบกลไกการประกันคุณภาพ โดยใช้คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลกัโดยโปรแกรม
วิชามีผลการประเมินตามองค์ประกอบดงันี้ 

องค์ประกอบ                                                                  ผลการประเมินตนเอง(คะแนนเต็ม 5) 
2.1 ระบบและกลไกในการพัฒนาและบรหิารหลักสูตร 5 
2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 0 
2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 0 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 5 
1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 0 
2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 0 
5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 0 
6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 3.57 
7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 0 
8 การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 4.16 
14 การพัฒนาคณาจารย์ 4.83 
 



ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1. โปรแกรมวิชาการประถมศึกษามีจ านวนนักศึกษาเพียงปีแรก โปรแกรมไดจ้ัดท าแผนการพัฒนา

นักศึกษาทั้งด้านความรู้ความสามารถในศาสตร์สาขา  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านบุคลิกภาพ
ความเป็นครปูระถมศึกษา ให้ชัดเจนโดยก าหนดระบบการตดิตามผลการพฒันารายบุคคลที่ชัดเจน 

2. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรทั้งงบประมาณ สื่ออปุกรณ์ และบุคลากรมาช่วยด าเนินงาน เพื่อให้โปรแกรมมี
ศักยภาพที่เข้มแข็งในการพัฒนานกัศึกษาให้มปีระสิทธิภาพ 

คณาจารย์ในโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาวัยต้องพฒันาตนเอง ทั้งด้านศาสตร์ความรู้ใหม่ๆ  การวิจัย
สร้างองค์ความรู้และการสื่อสารเทคโนโลย ีรวมทั้งการจัดสรรบุคลากรให้ครบตามกลุม่สาระทีร่ับผิดชอบ 
 

การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 

 ภายใต้ข้อจ ากัดของการด าเนินงานที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาการประถมศึกษาสามารถพัฒนานักศึกษาให้มี
ความเข็มเข็งในด้านวิชาการโดยก าหนดในแผนพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต  ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแสดงศักยภาพ
ของตนเองออกมาเพื่อแข่งขันกับโปรแกรมรุ่นพี่ได้อย่างภาคภูมิใจ ทั้งนี้เป็นเพราะคณาจารย์มีความรู้ความสามารถ
ในรายวิชาที่สอน มีความตั้งใจ เอาใจใส่ ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดต่อการสอนนักศึกษา มุ่งเน้นการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ  และการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ รวมทั้งการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมให้กับนักศึกษา 
ปัจจัยดังที่กล่าวมาคือการปฏิบัติที่เป็นเลิศสามารถสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปท าประโยชน์ให้กับท้องถ่ิน 
ชุมชน และสังคมประเทศชาติ 
 
แนวทางการพัฒนาโปรแกรมในอนาคต 

1. ลดภาระงานสอนของอาจารย์ สนับสนุนใหอ้าจารยท์ าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการพฒันาตนเอง 
2. ส่งเสริมใหอ้าจารย์ในโปรแกรมวิชาได้พัฒนาผลงานวิชาการ เพื่อไปสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
3. สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยน อาจารย์และนักศึกษากบัต่างประเทศ อาจเป็นระยะสั้นๆ 1 ภาคเรียน 
4. มหาวิทยาลัยมีกลยุทธ์ หนุนเสรมิการศึกษาใฝ่รู้ พฒันางานสร้างสรรค์ให้กบัอาจารย์ในโปรแกรม 
5. ด าเนินงานตามแผนการพฒันาโปรแกรมอย่างชัดเจน และสามารถพัฒนาได้เห็นผลเชิงประจกัษ์ โดยมี

มหาวิทยาลัย/คณะ เป็นก าลังหนนุเสริม ช่วยเหลือ สร้างก าลังใจจนส าเร็จ 
6. การพัฒนาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศต้องพัฒนาทัง้ระบบ พัฒนาทุกด้าน ที่อยูบ่น

ฐานข้อมูลจรงิ ปรบัเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อการพฒันาที่เป็นจริง ถูกต้อง และยัง่ยืน 
   
 


