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แผนพัฒนาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ( พ.ศ.2556-2560 ) 
 คณะครุศาสตร์ 

 
 

ปรัชญา (Philosophy) 
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษามุ่งสร้างแลพัฒนาบัณฑิตทางการศึกษาท่ีมีคุณธรรมและคุณภาพวิชาชีพและวิชาการ 

 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นแหล่งความรู้ทางการศึกษา  
บูรณาการและ พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือให้บัณฑิตครูมีคุณธรรม รักวิชาชีพ 

 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นพัฒนางานด้านวิจัยทางการศึกษา  
2. วิจัยและสนับสนุนให้มีงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรวมทั้งน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นและสังคม 

ท านุบ ารุงอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ 
3. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนโดยสอดคล้องกับปัญหาและทรัพยากรที่มีอยู่ 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิภาคและของชาติเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ท่ีดีงาม 
5. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค ์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ 

  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
 (Strategic  Issued) 

เป้าประสงค์   
(Goals) 

1. การผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 1.  บัณฑิตโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาเป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพและได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี   

2.  การพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 2.  อาจารย์มีการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

3.  มีโครงการหรือกิจกรรมการให้บริการวิชาการท่ีหลากหลายที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น   

3.  การให้บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

4.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 4.  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษาส่งเสริมให้อาจารย์ และนักศึกษาเห็นความส าคัญ
ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

5.  ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 5.  โปรแกรมวิชาฯ มีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

6.  การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 6.  อาจารย์และนักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ิมข้ึนเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  กลยทุธ์  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์  ปีงบประมาณ  2556 - 2560 

 
พันธกิจ  1.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์  1.  บัณฑิตโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาเป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพและได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.  การผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
 

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  (Target) 

โครงการ/กิจกรรม 
56 57 58 59 60 

1.1  พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ 

1.  ก าหนดให้มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอคล้องกับ
ความต้องการท้องถิ่น 

1.  จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่ 

- - - - 1 1.  โครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา (ปาริชาติ) 
 

 2.  ก าหนดให้อาจารย์ต้องมีการ
พัฒนาตนเองทั้งด้านคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

2. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา 

(สกอ.) 
6 6 6 6 6 2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการบริการ

วิชาการ (ยุทธนา) 
3. โครงการจัดท าเว็บไซต์โปรแกรมวิชา (ยุทธนา) 
4. โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านเทคนิคการสอน (บุญ
ล้อม) 
5. โครงการศึกษาดูต่างประเทศกลุ่มอาเซียนด้านการ
ประถมศึกษา (ศิริโสภา) 
6. โครงการพัฒนาอาจารย์ทางด้านวิชาการ (ปาริชาติ) 

 3.  ก าหนดให้การส ารวจ
ภาวะการมีงานท าของนักศึกษา
และประเมินคุณภาพของ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

3.  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน  1  ปี 

- - - - 95 7. โครงการส ารวจภาวะการมีงานท า (กรกช) 
 
 
8. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต   
(เพ็ญภรณ์) 
 
 

4.  ผลการประเมินคุณภาพของ
บัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

- - - - 80 
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กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  (Target) 

โครงการ/กิจกรรม 
56 57 58 59 60 

4. ก าหนดให้อาจารย์มีการ
จดัการเรียนการสอนในระบบ
เครือข่าย 

5.  จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในระบบเครือข่าย 

2 2 2 2 2 9.  โครงการพัฒนาบทเรียนในระบบเครือข่าย    
(เพ็ญภรณ์) 
 

1.2  พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา 

1.  ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรม
โครงการที่ส่งเสริมการพัฒนา
นักศึกษา 

1.  ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนา 

 

100 100 100 100 100 1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะนักศึกษา
สู่สากล (ยุทธนา) 
 
2. โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ (ศิริโสภา) 
 
3. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 
(ปาริชาติ) 

2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน
ระดับชาติ 

5 5 5 5 5 

3.  จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับรางวัล
ระดับชาติ 
 

- 1 1 1 1 
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พันธกิจ  2.  วิจัยและสนับสนนุให้มีงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมทั้งน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นและสังคม 
เป้าประสงค์  2.  อาจารย์มีการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.  การพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  (Target) 

โครงการ/กิจกรรม 
56 57 58 59 60 

2.1 พัฒนา
ความสามารถในการ
พัฒนางานวิจัยของ
อาจารย์ให้มีคุณภาพ 
 
 

1.  ก าหนดให้บุคลากรเข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาทักษะด้านวิจัย วิชาการ
และด้านอ่ืนๆ อย่างน้อยคนละ 
1 ครั้ง 

1. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมพัฒนา
โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

6 6 6 6 6 1. โครงการพัฒนาอาจารย์ทางด้านวิชาการ 
(กิจกรรม : อบรมการท าวิจัย / งานสร้างสรรค์ / การ
เขียนบทความงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ และการเขียน
ผลงานทางวิชาการ) (บุญล้อม) 
 

2. จ านวนผลงานการวิจัย / งาน
สร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ (สมศ.5) 

1 2 2 2 2 

3. จ านวนผลงานการวิจัยที่ถูก
น าไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6 ) 

1 2 2 2 2 
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พันธกิจ  3.  ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนโดยสอดคล้องกับปัญหาและทรัพยากรที่มีอยู่ 
เป้าประสงค์  3.  มีโครงการหรือกิจกรรมการให้บริการวิชาการท่ีหลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3.  การให้บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  (Target) 

โครงการ/กิจกรรม 
56 57 58 59 60 

3.1  พัฒนาการ
บริการวิชาการสู่
ชุมชนอย่างมีคุณภาพ 

1.  ก าหนดให้มีการจัด
กิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการท่ีตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 

1.  ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

85 85 85 85 85 1. โครงการประถมศึกษาเพ่ือชุมชน (ยุทธนา) 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (กรกช) 

2. ผลการชี้น าป้องกันหรือ
แก้ปัญหาสังคมภายนอกสถาบัน 
(สมศ.18.2) 
 

4   4   4   4   4   

2.  ก าหนดให้มีการประเมินผล
ความส าเร็จของกิจกรรมการ
บริการวิชาการ 

3.  ระดับความส าเร็จของการน า
ความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือ
การวิจัย 

4   4   4   4   4   
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พันธกิจ  4.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิภาคและของชาติเพื่อธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่ดีงาม 
เป้าประสงค์  4.  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษาส่งเสริมให้อาจารย์ และนักศึกษาเห็นความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 

กลยุทธ์ มาตรการ                                                        ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  (Target) 

โครงการ/กิจกรรม 
56 57 58 59 60 

4.1  พัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์และศิษย์ 

1.  ก าหนดให้มีการส่งเสริม
สนับสนุนให้อาจารย์และศิษย์
ตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.  ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

85 85 85 85 85 1.  โครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์
และศิษย์ (บุญล้อม) 
2. โครงการบริการให้ค าปรึกษา (ปาริชาติ) 
3. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของ
คณะและมหาวิทยาลัย (ศิริโสภา) 
4. โครงการคืนสู่เหย้าชาวประถมศึกษา(บุญล้อม) 

2. ผลการชี้น าป้องกันหรือ
แก้ปัญหาสังคม (สมศ.18.1) 

4   4   4   4   4   

3. ผลการชี้น าป้องกันหรือ
แก้ปัญหาสังคม (สมศ.18.1) 

4   4   4   4   4   
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พันธกิจ  5.  บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์  5.  โปรแกรมวิชาฯ มีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5.  ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
 

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  (Target) 

โครงการ/กิจกรรม 
56 57 58 59 60 

5.1  พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
สาขาวิชาให้มี
มาตรฐาน 
 
 

1.  ก าหนดให้มีการประสาน
ความร่วมมือการใช้ทรัพยากร
บุคคลร่วมกัน โดยความร่วมมือ
ของโปรแกรมวิชาต่างๆ ภายใน
และภายนอกคณะ 
2. ก าหนดให้มีการพัฒนา
อาจารย์ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา 
3. ก าหนดให้มีการพัฒนา
ศักยภาพและความพร้อมในการ
จัดการศึกษา (ด้านกายภาพ) 

1.  มีบุคลากรฝ่ายสนับสนุนประจ า
โปรแกรมวิชา 
 
 

- 1 - - - 1.  โครงการจัดหาบุคลากรฝ่ายสนับสนุนประจ า
โปรแกรมวิชาฯ (ปาริชาติ) 
 
 
2. โครงการสร้างความร่วมมือบุคลากรในด้านการ
เรียนการสอน (MOU อาจารย์ในคณะและต่างคณะ) 
(ยุทธนา) 
 
 
3. โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา (บุญล้อม) 
 
4. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย และ
สตูดิโอ (ยุทธนา) 
 
 
 
 

2. จ านวนอาจารย์ที่ลงนามความ
ร่วมมือจัดการเรียนการสอน 
 
 
 

6 - - - - 

3. จ านวนอาจารย์ที่เข้ารับการ
พัฒนาด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

6 6 6 6 6 

4. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อ
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ 
 

1 1 1 2 2 

5. ระดับความส าเร็จของการ
จัดระบบบริหารอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
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พันธกิจ  6.  เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
เป้าประสงค์  6.  อาจารย์และนักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึนเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6.  การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  (Target) 

โครงการ/กิจกรรม 
56 57 58 59 60 

6.1  ปรับปรุงและ
พัฒนาความสามารถ
ของอาจารย์และ
นักศึกษาให้พร้อมกับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 

1.  ก าหนดให้มีการจัด
กิจกรรม/โครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกแก่อาจารย์
และนักศึกษา 

1.  จ านวนอาจารย์ที่เข้าใช้ระบบ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านระบบ
เครือข่าย 

- 1 2 3 4 1.  โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านระบบเครือข่าย 
(เพ็ญภรณ์) 

2.  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใช้ระบบ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านระบบ
เครือข่าย 

- 92 92 92 92 

3. จ านวนอาจารย์ที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ 
 

- 4 4 4 4 

  4. จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

- 92 92 92 92  2. โครงการส่งเสริมการสอบวัดความรู้ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ 

5. ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่
สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

     3. โครงการส่งเสริมการสอบวัดความรู้ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดลอ้มภายใน (SWOT Analysis)   
 

1. ด้านการเรียนการสอน 

จุดแขง็  (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 
S1 อาจารยม์ีส่วนมากจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
S2 อาจารยส์่วนมากใช้สื่อการเรยีนการสอนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอน 
S3 อาจารยส์่วนใหญ่ก าหนดให้ช้ินงานนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัตเิพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะ 
S4 อาจารย์ส่วนใหญ่ก าหนดเครื่องมือในการวัดประเมินผลอย่างมีความเหมาะสม 
 
  

W1 อาจารย์ส่วนมากไม่ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 
W2 สื่อและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอนคุณภาพต่ า 
W3 โปรแกรมขาดห้องปฏิบัตกิารด้านต่างๆ 
W4 อาจารย์ขาดทกัษะและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 
 
 
  

 
2. ด้านการพัฒนานักศึกษา 
จุดแขง็  (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 
   S1 มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีมีความหลากหลายครอบคลุมตามคุณลักษณะบณัฑติของนักศึกษา
โปรแกรมวิชา 
   S2 มีการก าหนดรายวิชาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในหลักสตูรสาขาการประถมศึกษา 
   S3 นักศึกษาส่วนใหญ่แต่งกายถกูระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
   S4 มีระบบและกลไกในการตรวจสอบการมสี่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการของโปรแกรม คณะ และ
มหาวิทยาลยัฯ 
   S5 มีการส่งเสรมิความเป็นไทยส าหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชา  
   S6 นักศึกษามีคุณลักษณะความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างศิษย์และอาจารย์ 

   W1 ขาดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความช านาญในวิชา ภาษาไทย สังคม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
   W2 ขาดระบบการให้ค าปรกึษาแก่นกัศึกษาโปรแกรมวิชา 
   W3นักศึกษาขาดความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตนเองในการแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ 
   W4 โปรแกรมวิชาขาดทุนสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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3. บริการวิชาการ 

จุดแขง็  (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 
   S1 อาจารย์มสี่วนร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   S2 อาจารย์มสี่วนร่วมเป็นวิทยากรและผู้ช่วยในโครงการครุศาสตรส์ู่ชุมชน 
   S3 อาจารย์ส่วนมากมสี่วนร่วมในการจัดนิทรรศการ “ราชภัฏก าแพเพชรวิชาการ” (นิทรรศการ
ประจ าปีของมหาวิยาลัยฯ) 
   S4 ผลจากการเรียนการสอนในวิชาต่างๆสามารถน าไปสู้กิจกรรรมการให้บริการวิชาการ (บูรณาการ
เรียนการสอนและการวิจยั) 
   S5 ผลงานของนักศึกษาจากการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ น าไปให้บริการวิชาการ 
   S6 อาจารย์ส่วนมากรับเชิญเปน็วิทยากรเรื่องต่างๆในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

   W1 ขาดโครงการ/กิจกรรม/หลักการให้บริการวิชาการของโปรแกรมอย่างตอ่เนื่อง 
   W2 อาจารย์ส่วนมากขาดประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการในการเป็นวทิยากรในเร่ืองต่างๆ แก่ชุมชน 
   W3 ยังไม่มีการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
 
 
 

 

4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
จุดแขง็  (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 

   S1 มีการก าหนดรายวิชาดนตรไีทย และนาฏศลิปไ์ทยในหลักสูตรสาขาการประถมศึกษา 
   S2 นักศึกษาและอาจารย์มีการแต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันศุกร ์
 
 
  

   W1 การจ ากัดการเข้าร่วมเข้ารว่มกจิกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามชั้นปีท าให้นักศึกษาขาดจิตสาธารณะ 
 
 
 

 

5. ด้านการบริหารจัดการ 
จุดแขง็  (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 

   S1 มีโครงสร้างการบริหารระดบัโปรแกรมวิชาที่แบ่งตามภาระงานอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
   S2 มีการก าหนดภาระงานและหน้าท่ีของบุคลากรในโปรแกรมวิชาอย่างชัดเจนตามความสารถ 
   S3 การเผยแพร่ประชาสัมพันธข์้อมูลสารสนเทศของโปรแกรมวิชามีความเป็นปจัจุบัน เช่น เว็บไซต์
โปรแกรม และ Face book เป็นต้น 
   S4 โปรแกรมวิชามีการก าหนดรายวิชา และภาระงานท่ีรับผิดชอบของบุคลากรตรงตามความรู้
ความสามารถ 
   S5 โปรแกรมวิชามีการประชุมปรึกษาหารือเกีย่วกับกิจกรรม/โครงการและภาระงานอย่างสม่ าเสมอ 
   S6 บุคลากรมีความร่วมมือทุกภาระงานของโปรแกรมวิชา 

   W1 ขาดห้องส านกังานโปรแกรมวิชา 
   W2 ขาดบุคลากรสายสนับสนุนประจ าโปรแกรมวิชา 
   W3 ขาดระบบเครือข่ายไร้สายในหอ้งพักอาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
   W4 ขาดบุคลากรประจ าโปรแกรมวชิา ด้านทัศนศิลป ์ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคม สุขศึกษาและพลศึกษา คณิตศาสตร์ 
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6. ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
จุดแขง็  (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 

   S1 มีการสนับสนุนให้คณาจารยใ์นโปรแกรมวิชาได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
   S2 มีการสนับสนุนให้คณาจารยใ์นโปรแกรมวิชาได้เข้ารับการฝึกอบรมตามภาระงาน ความรู้
ความสามารถ ความถนดัและความสนใจ 
 
  

   W1 ขาดการก าหนดหลักเกณฑ์ระยะเวลาในการพัฒนาตนเองในเรื่องการฝึกอบรมตามภาระงาน ความรู้ความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจ 
   W2 ขาดบุคลากรสายสนับสนุนประจ าโปรแกรมวิชา 
 
 
  

 
7. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

จุดแขง็  (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 
   S1 มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบตามองค์ประกอบและตัวบง่ช้ีให้กับบุคลากรภายในโปรแกรม
อย่างชัดเจน 
   S2 บุคลากรทุกคนตระหนักการประกันคณุภาพการศึกษา 
 
 
  

   W1 ความเข้าใจและการตีความในการเขียนรายงานการประเนินตนเองมีน้อย 
   W2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อท ารายงานการประเมินตนเองยังไม่เป็นปัจจุบัน 
 
 
 

 
8. ด้านแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุดแขง็  (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 
   S1 มีการก าหนดให้นักศึกษาทุกคนมีสังคมออนไลน์ (Social Media) ในโปรแกรมวิชา เช่น Facebook 
   S2 มีห้องปฏิบัติการส าหรับนักศึกษาประจ าโปรแกรมวิชา ได้แกห่้องปฏิบัติการสตูดโิอ และมัลติมีเดีย 
   S3 โปรแกรมวิชามีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาคณุลักษณะบณัฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   S4 โปรแกรมวิชามีระบบสารสนเทศท่ีพร้อมให้บริการด้านข้อมลูข่าวสารเกีย่วกับการศึกษาผ่านเวบ็ไซต์ 
 
 

   W1 คณาจารยม์ีการจดัการเรียนการสอนโดยการน าระบบเครือข่ายมาใช้น้อย 
   W2 คุณภาพของเครือข่ายไรส้ายไม่มเีสถียรภาพ 
   W3 คุณภาพของอปุกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศล้าสมัย 
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9. ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
จุดแขง็  (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 

-  
 
 
 

 

   W1 คณาจารยย์ังขาดผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดลอ้มภายนอก (SWOT Analysis)   
 

1. ด้านนโยบาย 
โอกาส  )Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O1 จ านวนผู้เกษียณอายุราชการครูในปี พ.ศ. 2556-2570 มีจ านวนมาก 
O2 กระทรวงศึกษาธิการมีการแบง่เขตพื้นท่ีการศึกษาเป็น สพป. และสพม. ท าให้อัตราบรรจุข้าราชการครู
ประถมศึกษามีแนวโน้มรับบรรจุมากข้ึน 
O3 การปรับเงินเดือนของข้าราชการครรูะดับปริญญาตร ี
O4 มีกองทุนเพื่อการศึกษา 
 
 

T1 การเปลี่ยนแปลงผู้บรหิารกระทรวงศึกษาธิการบ่อยท าให้การด าเนินงานด้านการศึกษาไมต่่อเนื่อง 
 

 
2. ด้านเศรษฐกิจ 

โอกาส  )Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
O1 การปรับราคาสินคา้ด้านเกษตรกรรมมีราคาสูงขึ้นท าให้ผู้ปกครองสามารถส่งบุตรมาศึกษาต่อได้ 
  
 
 
 

T1 สินค้าอุปโภคบรโิภคมีราคาสูง 

 
3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

โอกาส  )Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
O1 อาชีพราชการมีความมั่นคงท าให้เป็นตัวเลือกทีส่ าคัญในการตัดสนิใจเลือกเรยีนสายอาชีพครู 
 
  
 
 

T1 ความนิยมทีผ่ิดในด้านอบายมขุ เช่น ยาเสพติด ดื่มสรุา การพนันท าให้เยาวชนขาดความส านึกใน
ความเจรญิก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  
T2 มีแหล่งอบายมุขใกล้มหาวิทยาลัยฯ เช่น ร้านเกม ร้านเหล้า คาราโอเกะ  
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4. ด้านเทคโนโลยี 

โอกาส  )Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
O1 เทคโนโลยีที่มีคณุภาพสูงแต่ราคาลดลง 
O2 การแข่งขันสูงการตลาดของอุปกรณ์เทคโนโลยีท าให้มีทางเลือกในการตัดสินใจเลือกซื้อ 
O3 ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศจากเทคโนโลยีในปัจจุบันมีมากข้ึน 
O4 ความเจรญิก้าวหน้าดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท าให้เกดิความหลากหลายของเรียนรู้ 

T1 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ไม่ดี ก่อให้เกิดปัญหาสังคมมากมาย 
T2 การส่งเสรมิการน าเทคโนโลยมีาใช้อย่างถูกต้องเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 
 
 
 


