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แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) คณะครุศาสตร์ ฉบับนี้จัดท าขึ้นตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2565 ของคณะครุศาสตร์  เป็นไป
อย่างถูกต้องครบตามกระบวนการ สามารถส่งผลถึงเป้าหมายและผลผลิตที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พันธกิจอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 
พ.ศ. 2564 - 2567 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.
2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะครุศาสตร์  เมื่อวันที่ 19  กรกฎาคม 2564 
คณะครุศาสตร์ ไดว้างกรอบการก าหนดยุทธศาสตร์บนหลักการที่จะพัฒนาคณะครุศาสตร์ ภายใตว้ิสัยทัศน์  
 “เป็นสถาบันต้นแบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับนานาชาติ  มุ่งเน้นภาษา ไอที วิจัย และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในโลก Digital และ New Normal  
เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในศตวรรษท่ี 21 

“โดยก าหนดไว้ 4  ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 เป้าหมาย 50 ตัวชี้วัด 26 แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 23  โครงการ มีกรอบงบประมาณรายจ่ายโดยประมาณการในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ แบ่งเป็น
งบประมาณแผ่นดิน 8,9088500  บาท  งบประมาณเงินรายได้ 17,500,560 บาท รวมทั้งสิ้น 26,409,400 
บาท  จ าแนกรายประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 1 เป้าหมาย 16 ตัวชี้วัด 5  แนวทางการ
ด าเนินการ/พัฒนา 5 โครงการ แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 2,600,000 
บาท  งบประมาณเงินรายได ้400,000บาท รวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิต  ประกอบด้วย 4 เป้าหมาย 9 ตัวชี้วัด 5  แนวทางการ
ด าเนินการ/พัฒนา 4 โครงการ  แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 3,783,300
บาท  งบประมาณเงินรายได้ 6,843,150 บาท รวมทั้งสิ้น 10,626,450 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 3 เป้าหมาย 9 ตัวชี้วัด 7        
แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา 7 โครงการ  แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 
2,525,500 บาท  งบประมาณเงินรายได้ 2,222,100 บาท รวมทั้งสิ้น
4,747,600 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประกอบด้วย 1 เป้าหมาย 16 ตัวชี้วัด 10  
แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา 6 โครงการ  แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน - 
บาท  งบประมาณเงินรายได้ 8,035,350 บาท รวมทั้งสิ้น 8,035,350 บาท 

 
 
 
 
 
 
 



ในส่วนของการแปลงแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) สู่การปฏิบัติของคณะครุศาสตร์ 
เป็นการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ์ จะต้องก าหนด
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ในภารกิจ
หลัก คือ การบริหารจัดการตามภารกิจของคณะครุศาสตร์  รวมถึงความต้องการทรัพยากรด้านบุคลากร และ
ด้านครุภัณฑ์ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์
ของคณะครุศาสตร์   

ส าหรับการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม และ
ความส าเร็จขององค์กรนั้น  คณะครุศาสตร์จัดให้มีกลไกเพ่ือควบคุมการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่  การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 และการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีของมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย และน าผลการ
ประเมินไปทบทวนเพ่ือปรับแผนและปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ประวัติความเป็นมา  

คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานวิชาการเก่าแก่ที่สุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจนกล่าวได้
ว่ามีมาแต่ครั้งเริ่มกอ่ตั้งสถาบันแห่งนี้เมื่อวันที่ 1  มกราคม  พ.ศ. 2500 มีฐานะเป็น  “โรงเรียนฝึกหัดครู” เปิด
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)  และเมื่อได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “วิทยาลัยครู”  
บทบาทการผลิตก าลังคนยังคงอยู่ในสาขาเดิม  คือ  สาขาวิชาการศึกษา เพียงแต่ขยายเวลาการผลิตออกไป
เป็น 4  ปีการศึกษา  ตามข้อบังคับของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.สูง) เท่านั้น ครูอาจารย์ที่
ท าหน้าที่สอนในวิชาการศึกษาหรือวิชาครูโดยตรง  สังกัดอยู่ในหน่วยงานที่เรียกว่า  “หมวดวิชาการศึกษา”  
ตลอดมา 

 
โรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช 
บนพ้ืนที่ 300 ไร่ บริเวณเชิงเขามหาชัย หมู่ที่ 4 ต าบลท่างิ้ว อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่าง

จากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปทางทิศตะวันตกตามถนนนคร-นบพิต า เป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร เป็นสถานที่
ที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช จนเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2550  กระทรวงศึกษาธิการ  
 ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราชเชื่อว่าประกาศจัดตั้งครั้งนั้นเพราะอิทธิพลทางการเมือง
เพราะได้ยุบโรงเรียนฝึกหัดครูตรังย้ายครูอาจารย์และทรัพย์สินมาสังกัดโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราชและ
ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)  ในปีนั้นเองแต่เนื่องจากก่อสร้างอาคารเรียนไม่ทันจึง
เปิดท าการสอนชั่วคราวที่อาคารห้องสมุดประชาชนสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่ออาคารเรียน
และหอนอนก่อสร้างเสร็จแล้วในปีพ.ศ. 2502 จึงเปิดสอนเป็นการถาวร ณ บริเวณเชิงเขามหาชัยการจัดตั้ง
โรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชใน พ.ศ. 2500 มิใช่เป็นการตั้งครั้งแรก เพราะก่อนหน้านี้ 52 ปี 
คือพ.ศ. 2448 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเมือง
นครศรีธรรมราชขึ้นมาก่อนแล้วโดยใช้กุฏิของพระวัดท่าโพธิ์เป็นสถานที่เรียนมีนักเรียนฝึกหัดครูรุ่นแรก 22 คน
จึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหดครูนครศรีธรรมราชขึ้นใหม่ในพ.ศ. 2500 นั้นเท่ากับการเจริญรอย
ตามนโยบายจัดการศึกษาของสมเด็จพระปิยมหาราช นั่นเอง 

 
วิทยาลัยครู 
หลังจากโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราชเปิดสอนมาครบ 12 ปี กระทรวงศึกษาธิการประกาศ

ยกระดับฐานะเป็น วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2512 และเปิดสอนถึงระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.ชั้นสูง) ประจวบกับช่วงเวลาดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย
เร่งรัดการผลิตครู จึงได้เปิดสอนภาคนอกเวลาแก่บุคคลภายนอกในหลักสูตร ป.กศ. และ ป.กศ.ชั้นสูงด้วย
โครงการนี้ด าเนินการเรื่อยมาและสิ้นสุดโครงการเมื่อ พ.ศ. 2519ปีการศึกษา 2517 วิทยาลัยครูสังกัดกรมการ
ฝึกหัดครูรวม17วิทยาลัยได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 2 ปี รับผู้ส าเร็จ ป.กศ.
ชั้นสูงหรือส าเร็จประโยคครูมัธยม (พ.ม.) วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชเป็น 1 ใน 17 ของวิทยาลัยครูที่เปิดสอน
หลักสูตรปริญญาตรีดังกล่าวส าหรับในปีแรกเปิดสอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพียงวิชาเดียวปีการศึกษา  
2518 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 วิทยาลัยครู

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2500
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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นครศรีธรรมราชจึงได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยมีหน้าที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 ดังนี้ มาตรา 5 ให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัย 
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิชาการ และผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ท าการวิจัย ส่งเสริมวิชาชีพและวิทยฐานะ
ของครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและให้บริการทางวิชาการแก่สังคมปี
การศึกษา 2527 วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชเป็นวิทยาลัยหนึ่งที่ได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้
เป็นวิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัยครูตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กระจายโอกาสทางการศึกษาระดับสูง
ออกสู่ประชาชนและเร่งรัดการจัดการศึกษา  เพ่ือพัฒนาและสร้างก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถในสาขา
วิชาชีพต่างๆเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชจึงเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรเทคนิคการอาชีพ (ป.ทอ.) เนื่องจากพระราชบัญญัติวรที่กระจายโอกาสทางการศึกษาระดับสูง
ออกสู่ประชาชนและเร่งรัดการจัดการที่กระจาย พุทธศักราช 2527 ได้ก าหนดให้วิทยาลัยครูสามารถจัด
การศึกษาสาขาวิชาการอ่ืน ในระดับปริญญาตรีได้ตามความต้องการของท้องถิ่นนอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครู
จึงได้ปรับรายวิชาหลักสูตรของประกาศนียบัตรเทคนิคการอาชีพ (ป.ทอ.) เข้าเป็นหลักสูตรอนุปริญญาวิชาเอก
พืชศาสตร์ และวิชาเอกก่อสร้าง 

 
สถาบันราชภัฏ 
พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 แล้ววิทยาลัยครูทั้งหมดทั่วประเทศได้
เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 เป็นสถาบันอุดมศึกษาใน
กระทรวงศึกษาธิการท าหน้าที่พัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์คือให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงเปิดสอน
ในระดับสูงกว่าปริญญาตรีและมีหน้าที่ท าการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูปีการศึกษา  2538-2542 สถาบันราชภัฏ
นครศรีธรรมราชได้ท าหน้าที่กว้างไกลตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพและคุณวุฒิ
ของคนในท้องถิ่นให้สูงขึ้นให้สามารถประกอบอาชีพอยู่ในสังคมหรืออยู่ในท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพสถาบันจึง
มุ่งม่ันที่จะปฏิบัติตามปณิธานที่ว่าแต่งบ้านให้น่าอยู่แต่งภูมิรู้ให้แตกฉานสืบสานวัฒนธรรมน าชุมชนพัฒนาและ
ปรับแต่งบรรยากาศด้านกายภาพของสถาบันให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงปี
การศึกษา 2542-2545 สถาบันได้ด าเนินภารกิจต่างๆ ขยายขอบเขตมากขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ต้อง
เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพ่ือก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตามร่างพระราชบัญญัติที่ก าลังอยู่ใน
ระหว่างกระบวนการนิติบัญญัติและการปฏิรูประบบราชการ กิจกรรมส าคัญ ได้แก่  การพัฒนาบุคลากร การ
ปรับระบบงบประมาณ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การเปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา การร่วม
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนการวิจัยทุกรูปแบบและการประกันคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันได้รับการ
ตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับการยกฐานะเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เรียกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏตามชื่อของสถาบันราชภัฏเดิม สถาบัน

https://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2547
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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ราชภัฏนครศรีธรรมราชจึงเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยเปิดสอน
ใน 5 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์  มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการ
จัดการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และในปีการศึกษา 2557 สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้จัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 
คณะครุศาสตร์เริ่มปรากฏรูปร่างเป็นองค์กร “คณะ” อย่างชัดเจนเมื่อพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 

พุทธศักราช 2518 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาท าให้ครูอาจารย์ที่เคยสังกัดอยู่ในหมวดวิชาการศึกษาทุก
คน ได้เปลี่ยนมาสังกัดคณะครุศาสตร์  ซึ่งในประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการใน
วิทยาลัยครูเรียกว่า  “คณะวิชาครุศาสตร์”  ประกอบด้วย 5 ภาควิชา 

เมื่อมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู เมื่อปีพุทธศักราช 2527 ได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูอีกครั้ง ในวันที่ 12 มีนาคม 2530 ในประกาศฉบับหลังนี้
ได้ก าหนดให้คณะวิชาครุศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ภาควิชา (รวมโรงเรียนสาธิตเข้าไว้ด้วย) 

เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชพุทธศักราช 2538 และประกาศใช้ 
“คณะวิชาครุศาสตร์” จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะครุศาสตร์” เปลี่ยนต าแหน่งผู้บริหารคณะจากหัวหน้าคณะเป็น 
“คณบดี” และก าหนดให้ส่วนราชการภายในประกอบด้วย 8 ภาควิชา 1 ส านัก 5 ฝ่าย 1 โรงเรียน  และ 1 
โครงการ 

เดือนพฤษภาคม 2540 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้มีมติให้
เปลี่ยนแปลงการบริหารแบบภาควิชาเป็นแบบ “โปรแกรมวิชา” และได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง
การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้คณะครุศาสตร์มีส่วนราชการแบ่งเป็น  2 
หน่วย  คือ ส านักงานเลขานุการ  และโรงเรียนสาธิต  

ในปี พ.ศ. 2545  โรงเรียนสาธิตเป็นหน่วยงานอิสระภายในก ากับของมหาวิทยาลัย โดยมี
คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจควบคุมดูแลตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2545  เมื่อวันที่              
21 เมษายน พ.ศ. 2545 

วันที่  15  มิถุนายน 2547  สถาบันราชภัฏได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดให้คณะครุศาสตร์เป็นส่วน
ราชการหลักของมหาวิทยาลัย   มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา  พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา วิจัย  บริการวิชาการแก่สังคม  และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ส่วนราชการ  ก าหนดภาระหน้าที่  มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ  ในคณะวิชาตาม
พระราชบัญญัติ 

ตั้งแต่  พ.ศ. 2518 ถึง ปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์มีผู้บริหารในต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชา
และคณบดี 14 คน  คือ 

1.  อาจารย์ส่งศรี   ชมภูวงศ์    (2519 – 2523) 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  นิ่มสุวรรณ  (2523 – 2525) 
3.  ดร.ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์    (2525 – 2528) 
4.  อาจารย์เวศ   ศรีละมุล    (2528 – 2534) 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิต  ปรุิโสดม   (2534 – 2536) 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล  เรืองรอง   (2536 – 2543) 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์  อุ้ยนอง   (2543 – 2545) 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
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8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  นิ่มสุวรรณ  (2545 – 2546) 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร  รองเดช   (2546 – 2547) 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล  เรืองรอง   (2547 – 2548) 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรีะยุทธ  ชาตะกาญจน์  (2548 – 2552) 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิณห์พร  สถิตย์ภาคีกุล (2552 –2556) 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอม  เลขาพันธ์   (2556 – 2560) 
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอม เลขาพันธ์   (2560 – ก.พ.2564) 
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง  (19 มิ.ย.2564 – ปัจจุบัน) 
  

 
สัญลักษณ ์

 
 
 
ตราสัญลักษณ์ 
 



9 

 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลงานวิชาการ 

คณบดี 

คณะกรรมการวิชาการ
บัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

รองคณบดี 

 

1. งานธุรการและงานสารบรรณ 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานการเงินและบัญชี 
4. งานพัสดุ 
5. งานสื่อสารองค์กร เทคโนโลย ี
   และสารสนเทศ 
6. งานบุคลากร 
7. งานการจัดการความรู ้
8. งานวิเทศสัมพันธ์ 
9. งานก ากับ ติดตามและ  
   ประเมินผล 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

1. งานหลักสูตร 
2. งานการเรียนการสอน 
3. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4. งานทะเบียนและประมวลผล 
5. งานมาตรฐานองค์กรวิชาชีพ 
6. งานส่งเสริมวิชาการ  
7. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
8. งานก ากับ ติดตามและประเมินผล 
 

งานวิจัย 
1.งานพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย 
2.โครงการวิจัยตามนโยบาย 
3.งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเฉพาะทาง 
4. งานกองทนุสนับสนนุการวิจัย 

งานบริการวิชาการ 
  1.งานหลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ 
  2.งานพัฒนาโรงเรยีนต ารวจตระเวน 
     ชายแดน (โครงการพระราชด าริ) 
3. งานโครงการพิเศษ /โครงการแผนยุทธศาสตร์ 
4. งานก ากับ ติดตาม ประสานงาน 
   และประเมินผล 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

1. งานพัฒนานักศึกษา 
2. งานทุนการศึกษา 
3. งานหอพักนักศึกษา 
4. งานเครือข่ายศิษย์เก่า 
5. งานแนะแนวและอาชีพ 
6. งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
8. งานก ากับ ติดตามและประเมินผล 

 

หัวหน้าส านักงานคณะ 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  
  

ฝ่ายวิชาการ 
 
 

โครงสร้างองค์กร  “คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช” 
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1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) 

1. เพ่ือปรับทิศทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565)  ให้สามารถ
รองรับกับความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบันและอนาคต และความ
ท้าทายต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และความท้าทายของโลก 

2. เพ่ือให้สามารถสื่อสารและถ่ายทอดทิศทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์ไปสู่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของคณะครุศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
อันจะส่งผลให้คณะครุศาสตร์ สามารถบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ 
 
1.4 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565)  

1. ศึกษานโยบายต่างๆ ที่ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

2. ทบทวนผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมาของหน่วยงาน 
3. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) ของหน่วยงาน 
4. ประชุมทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) ของคณะครุศาสตร์ 

ประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 แบบออนไลน์ (Google meet) 
เวลา 09.00 น.  

5. เสนอคณะกรรมการของหน่วยงานพิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 
6. หน่วยงานเสนอแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565)  ให้กองนโยบายและแผนวิเคราะห์ความ

สอดคล้องนโยบายสภามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด โครงการ และงบประมาณเพ่ือประกอบพิจารณาการจัดท า
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 

7. หน่วยงานปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) ตามข้อเสนอแนะ 
8. หน่วยงานน าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565)  สู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 2  
วิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบัน (SWOC Analysis) 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทาย (ตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน) 
2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง (Strength): จุดอ่อน (Weaknesses): 
1. การใช้พื้นที่โรงเรียนและชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
นักศึกษา  ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากพื้นทีป่ฏิบัติการจริง  
ส่งผลให้บัณฑิตมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น 
2. มีเครือข่ายและศิษย์เก่าที่เปน็หัวหน้าหน่วยงานระดับ
ท้องถิ่นอยู่ในพื้นที่จ านวนมาก เกื้อกูลให้การผลิตบัณฑิตมี
คุณภาพ 
3. ระบบกลไกและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มี
ประสิทธิภาพ และได้รับความรว่มมือจากหน่วยงานภายใน
และภายนอกที่ส่งผลต่อการผลติครูที่มีประสิทธิภาพ 
4. คณาจารย์ที่มีศักยภาพ มีความมุ่งมั่นในการที่จะผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ 
5. เป็นสถาบนัผลติครู ร่วม 65 ปี จึงเป็นที่ยอมรับของสังคม  
6. จ านวนหลักสูตรการผลิตครูตอบสนองความต้องการและ
ความจ าเปน็ สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น 

1. คุณวุฒิและต าแหนง่ทางวิชาการของคณาจารย์ 
ยังอยู่ในสัดส่วนที่ต่ ากว่าเปา้หมาย  
2. ขาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ 
3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ การ
สืบค้นสารสนเทศ และคุณลักษณะการใฝ่รู้ ยงัอยู่ใน
ระดับที่ไมส่ามารถแข่งขันได้ 
4. ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและ
ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลยัไม่เอ้ือต่อความ
ร่วมมือในการผลิตบัณฑิตครู   
5. ขาดการบริหารจัดการเครือข่าย ความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาทั้งในและตา่งประเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 
           

โอกาส (Opportunities): ความท้าทาย (Challenge/Constrains): 
 1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ของกระทรวง  สภา
มหาวิทยาลยั และมหาวทิยาลัย ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต  การปฏริูปการเรียนรู้และการเตรียม
คนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
 2. เป็นการผลิตบณัฑิตให้มีคุณลักษณะ 10 ประการตาม
พระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  
3. เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในและ
ต่างประเทศ เอื้อต่อการพัฒนาและเอ้ือต่อการผลิตและ
พัฒนาครู 

 1. ความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชพีครูของ
บัณฑิต 
  2. จ านวนบัณฑิตสาขาการศึกษาที่จบการศึกษา
ในแต่ละปจี านวนมาก  
  3. ความสนใจและคา่นิยมในการเป็นนักศึกษาครู
ในปัจจุบนัสงูขึ้น 
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2.2 ด้านการวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 

จุดแข็ง (Strength): จุดอ่อน (Weaknesses): 
   1. ทุกหลักสูตรมีนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
บูรณาการกับการวิจัย 
   2. คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย มี
ความพร้อมในการท าวิจัย 

 1. การวิจัยยังขาดการบูรณาการกับการเรียนการ
สอนและการบริการวิชาการ 
  2. ขาดบรรยากาศในการส่งเสริมการด าเนินการ
วิจัยส าหรับคณาจารย์ ในด้านสถานที่ การสืบค้น
ข้อมูล ฐานข้อมูลงานวิจัย บรรยากาศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

โอกาส (Opportunities): ความท้าทาย (Challenge/Constrains): 
  1. มหาวิทยาลัย และคณะครุศาสตร์ก าหนดพ้ืนที่
การให้บริการและการวิจัยอย่างชัดเจน  
   2. นโยบายการส่งเสริมด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย  
 

  1. การส่งเสริมให้แต่ละหลักสูตรน า 
ผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายและ
บูรณาการดับการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา 
  2. การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
ระหว่างรายวิชาเพ่ือพัฒนาสู่การวิจัย 
  3. การพัฒนาช่องทางการส่งเสริมข้อมูลเพื่อการ
ด าเนินการด้านการวิจัยของคณาจารย์อย่างเป็น
รูปธรรม 
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2.3 ด้านการพัฒนาท้องถิ่นและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง (Strength): จุดอ่อน (Weaknesses): 

1.  บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสถานศึกษา 

2.  มีการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอ่ืนที่
ชัดเจน 

3.  คณะมีโครงการการบริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องและสามารถพัฒนาท้องถิ่นได้  

4.  คณะมีระบบเครือข่ายการให้บริการวิชาการกับ
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เข้มแข็ง
และเป็นรูปธรรม สามารถให้บริการวิชาการสอดคล้อง
ความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  นักศึกษามีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

1.  การประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการไม่
สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการและขาดความต่อเนื่อง 

2.  ศูนย์บริการวิชาการ ห้องปฏิบัติการ/
ห้องฝึกอบรมเฉพาะด้านที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์
เอ้ืออ านวย ยังมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมทุก
สาขาวิชา 

3.  บางกิจกรรมมีงบประมาณจ ากัด ท าให้ส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ 

โอกาส (Opportunities): อุปสรรค (Challenge: Constrains) 
1.  นโยบายรัฐบาลส่งเสริมใหบุ้คลากรทางการ

ศึกษาได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานอุดมศึกษาใน
ท้องถิ่น โดยให้คณะครุศาสตร์เป็นผู้จัดท าหลักสูตร
เพ่ือการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ 

2.  สถานศึกษาในท้องถิ่นมีความต้องการรับ
บริการวิชาการในศาสตร์จากคณะครุศาสตร์เป็น
จ านวนมาก 

3. คณะครุศาสตร์มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ
ขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 

1. คณะด าเนินการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 
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2.4 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
จุดแข็ง (Strength): จุดอ่อน (Weaknesses): 

    1. คณะมีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา
เพ่ือส่งเสริม สืบสาน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ทั้งใน
และนอกประเทศ 
    2.  มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือ
อนุรักษ์และพัฒนาองค์ความรู้ ด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
   3.  คณะมีนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพ
ด้านศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่โดดเด่น 
  4.  นักศึกษาน าความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม มา
บูรณการในการจัดกิจกรรมและโครงการในระดับคณะ 

1. งบประมาณเพ่ือการด าเนินงานส่งเสริม สืบสาน 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไม่เพียงพอ  

2. ขาดการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่
มีความสามารถ 

3. ขาดเวทีในการแสดงศักยภาพ การเผยแพร่
ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา 

โอกาส (Opportunities): อุปสรรค (Challenge: Constrains) 
1.  นครศรีธรรมราชมีแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ

และวัฒนธรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้คณะได้มีส่วน
ร่วมในการบูรณาการพันธกิจต่างๆ ได้อย่าง
หลากหลาย 

2.  รัฐบาลมีนโยบายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
ชัดเจน มีรูปธรรมและมีการจัดท า MOU ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

3.  มหาวิทยาลัยมีจุดเน้น เป็นผู้น าในการจัดการ
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4.  มีผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ  

 1. การด าเนินงานในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ
ในระดับคณะที่เป็นรูปธรรมทั้งระดับสภาคณบดี
ศึกษาศาสตร์ และครือข่ายภาคใต้ 
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2.5 ด้านการบริหารจัดการ 
จุดแข็ง (Strength): จุดอ่อน (Weaknesses): 

1. มีแผนในการปฏิบัติราชการระดับคณะที่
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
2.  มีการด าเนินงานตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ
คณะและมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่าย 
3. มีการบริหารจัดการความรู้ของทุกหลักสูตร 
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี 
4. คณะมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และส่งผลให้
การประเมินประกันคุณภาพอยู่ในระดับดี สะท้อนให้
เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการที่ดี 
5. มีโครงสร้างการบริหารการปฏิบัติงานภายในคณะ
ที่ชัดเจน 

1.  บุคลากรบางส่วนยังไม่ได้พัฒนาตนเองในเรื่อง
คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
2.  ระบบการบริหารจัดการงบประมาณ การก ากับ
ติดตามการใช้งบประมาณยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
3.  บุคลากรสายสนับสนุนมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการ
สนับสนุนงานตามภารกิจของคณะและหลักสูตร 
4.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบางหลักสูตรมีจ านวน
จ ากัด 5 คน  จึงส่งผลให้ไม่สามารถจะศึกษาต่อแบบ
เต็มเวลาได้  
5. มีการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
ส่งผลให้บุคลากรมีจ านวนผลงานทางวิชาการตีพิมพ์
เผยแพร่เพิ่มข้ึน และมีศักยภาพในการของบประมาณ
จากแหล่งสนับสนุนภายนอก 
6.  ระบบกลไกในการติดตามประเมินการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรไม่เชื่อมต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
7.  การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ตัดสินใจมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการของคณะยังไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ 

โอกาส (Opportunities): อุปสรรค (Challenge: Constrains) 
1.  มีองค์กรเครือข่ายความร่วมมือในการผลิต

และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

2. นโยบายประเทศไทย 4.0 ส่งเสริมให้ครูพัฒนา
ความรู้และสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสร้างนวัตกรรม 

3. มีหน่วยงาน / องค์กรจากภายนอก ช่วย
สนับสนุนการบริหารจัดการตามพันธกิจของคณะครุ
ศาสตร์ 

4.  บุคลากรมีศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนา
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อการด าเนินการตามพันธกิจใน
ระดับคณะ หลักสูรและบุคคล 
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ส่วนที่ 3  
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 
ปรัชญา: Philosophy  

ท้องถิ่นพัฒนาอย่างยั่งยืน  ด้วยครูดีและมีคุณภาพ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
 เป็นสถาบันต้นแบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้ใน
ระดบันานาชาติ  มุ่งเน้นภาษา ไอที วิจัย และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในโลก Digital และ New Normal 
เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในศตวรรษท่ี 21 
 
พันธกิจ (Mission)  

1. ผลิตและพัฒนาครูให้มคีุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสากล สามาถแข่งขันได้ระดับชาติและ 
นานาชาติ  
  2. พัฒนาคณาจารย์ และนักศึกษาครูให้มีความสามารถในการใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่นและประเทศ 
  3. พัฒนาหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล สอดคล้องกับยุค Digital 
และ New Normal  
  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพ
การศึกษาและมาตรฐานสากล 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ส าหรับการผลิตและพัฒนาคน
ในทุกช่วงวัย 
  5. บริหารจัดการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งระบบ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร:์ (Strategic Issue)  

1. การพัฒนาท้องถิ่น 
2. การผลิตและพัฒนาครู 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 



17 

กลยุทธ:์ (Strategies)  
 1. วางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วม โดยสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด 
หวัหน้าส่วนราชการ ผู้น าชุมชนท้องถิ่น ในการด าเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของคณะ 
 2. บูรณาการความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม) ในการด าเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ 
 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการวิจัยและการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 4.พัฒนาศูนย์อัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ และเครือข่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต้ 
 5. จัดตั้งศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการบริการวิชาการและการพัฒนาครูใน
ท้องถิ่นแบบครบวงจร 
 6. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ และกระบวนการผลิตบัณฑิตครูให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับ
และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศด้วย School Integrated Learning (SIL) และ
แพลตฟอร์มเครือข่ายการเรียนรู้ 
 7. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ และการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ที่ตอบสนองการ
พัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

8. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการ
พระราชด าริ 
  9. บูรณาการความร่วมมือภายกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม) ในการจัด
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
 10. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและ คุณลักษณะ 4 ประการ 1) ทัศนคติที่ดีและ
ถูกต้อง 2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงานท า มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 
 11. พัฒนาระบบและกลไกการผลิตและพัฒนาครูโดยการสร้าง Partnership ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
  12. เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับคณาจารย์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน และส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  13. สนับสนุนเครื่องมือและเทคโนโลยีส าหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 
  14. ปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Digital New Normal เพ่ือรองรับ
สถานการณ์และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
  15. เร่งพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการใช้ภาษา ไอที วิจัย และนวัตกรรมเพื่อยกระดับ
คุณภาพการผลิตและพัฒนาครู  
  16. พัฒนาบัณฑิตให้สามารถเข้าสู่วิชาชีพและได้รับการเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 
  17. พัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติอัจฉริยะ (Digital Classroom) เพ่ือการผลิตและพัฒนาครูให้มี
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คุณภาพและเข้าสู่วิชาชีพ ได้รับการเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
  18. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศดิจิทัลเพ่ือให้สามารถสนับสนุนคณาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอนบัณฑิตและพัฒนาครู 
  18. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล 
เพ่ือพัฒนาคนไทยในศตวรรษที่ 21 ทุกช่วงวัย 
  19. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล 
เพ่ือพัฒนาคนไทยในศตวรรษที่ 21 ทุกช่วงวัย 
  20. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่และสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
  21. พัฒนาบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มี
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง  มีงานท ามีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย) พร้อมรองรับบริบทที่
เปลี่ยนแปลง 
  22. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น 
  23. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ทุกสาขาวิชาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
  24. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมกับสถานะ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เป็นที่ยอมรับด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  55. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรให้สามารถสร้างสรรค์
ผลงานและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในการผลิตและการพัฒนาครู 
  26. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือให้สามารถสนับสนุนและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
อัตลักษณ์  

บัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ 
 

เอกลักษณ์  
คณะเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เน้นบริการวิชาการ สืบสานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ค่านิยมหลักองค์กร    
 EDU คือ จิตวิญญาณชาวครุศาสตร์ 
 E= Ethic หมายถึง การท างานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 D= Development หมายถึง การพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาสังคม 
 U= Understanding หมายถึง ความเข้าใจตน เข้าใจคน เข้าใจงาน เข้าใจสถานการณ์ เข้าใจสังคม 
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สมรรถนะหลัก 
1. การมีแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
2. การบริการที่ดี (Service Mind) 
3. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness) 
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม (Integrity) 
5. การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

 
วัฒนธรรมองค์กร  
 1. Participation: การด าเนินงานทุกอย่างเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 2. Team working: มีการท างานเป็นทีม เช่น การวิจัยทีม จัดท าเอกสารการสอน เอกสารค าสอน 
ต ารา หรือหนังสือเป็นทีม การให้การบริการเป็นทีม เป็นต้น 
 3. Self Management: ให้การยอมรับในความรู้ ความสามารถและศักยภาพของผู้ร่วมงานหรือ
บุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้ ส่งผลให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 4. Local Importance: ท างานในเรื่องที่มีความส าคัญต่อชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา 
เศรษฐกิจและสังคม ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม เพ่ือเสริมสร้างการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน  
 5. National Excellence: สร้างกระบวนงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยกลไกการส่งเสริม สนับสนุน
อย่างมีคุณภาพในระดับสากล โดยมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเทียบกันได้กับองค์การในระดับชาติและ
นานาชาติ  
 6. Global Visibility: ท าให้ผลงานด้านการผลิตและพัฒนาครู เช่น กระบวนการจัดการเรียนรู้ การ
วิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น และได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ และกลยุทธ ์
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. การ
พัฒนา
ท้องถิ่น 

1. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

1. วางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วม โดย
สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการ
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าชุมชนท้องถิ่น 
ในการด าเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพ
ของคณะ 
2. จัดตั้งศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือการบริการวิชาการและการพัฒนาครู
ในท้องถิ่นแบบครบวงจร 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ
โครงการพระราชด าริ 
4. บูรณาการความร่วมมือภายกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม) ใน
การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

2. การผลิต
และพัฒนา
คร ู

1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช มีอัตลักษณ์ มีสมรรถนะ
เป็นเลิศ และเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 
ประการ และถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์แต่
ละช่วงวัย 
3. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการ
เสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
4. โรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพื้นท่ี
บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชได้รับการพัฒนา ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

1. พัฒนาระบบและกลไกการผลิตและพัฒนาครู
โดยการสร้าง Partnership ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
2. เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับ
คณาจารย์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน และ
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ 
3. สนับสนุนเครื่องมือและเทคโนโลยีส าหรับการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับ
คุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 
4. ปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบ Digital New Normal เพ่ือรองรับ
สถานการณ์และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
5. เร่งพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการใช้
ภาษา ไอที วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการผลิตและพัฒนาครู  
6. พัฒนาบัณฑิตให้สามารถเข้าสู่วิชาชีพและ
ได้รับการเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
7. พัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติอัจฉริยะ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

(Digital Classroom) เพ่ือการผลิตและพัฒนาครู
ให้มีคุณภาพและเข้าสู่วิชาชีพ ได้รับการเสริม
สมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศดิจิทัล
เพ่ือให้สามารถสนับสนุนคณาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอนบัณฑิตและพัฒนาครู 

3. ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา 

1. บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพ่ือสร้าง
ความเป็นเลิศในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และสร้าง
ความมั่นคงให้กับประเทศ 
2. คุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชเป็นที่ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต มีอัตลักษณ์  สมรรถนะและ
คุณลักษณะ 4 ประการ (มีทัศนคติที่ดีและ
ถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง  มี
งานท ามีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบ
วินัย) พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
3. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุก
สาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์งานวิจัย 
และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล 
เพ่ือพัฒนาคนไทยในศตวรรษที่ 21 ทุกช่วงวัย 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์งานวิจัย 
และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล 
เพ่ือพัฒนาคนไทยในศตวรรษที่ 21 ทุกช่วงวัย 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการองค์
ความรู้สู่นวัตกรรมเพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่และสร้างความม่ันคงให้กับ
ประเทศ 
4. พัฒนาบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและ
คุณลักษณะ 4 ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 
มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง  มีงานท ามีอาชีพ 
และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย) พร้อมรองรับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการท่ี
บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น 
6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่
ทุกสาขาวิชาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

4. การ
พัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ 

1. ระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ และ
คล่องตัว มุ่งเน้นธรรมาภิบาล มีความพร้อม
และสามารถปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล กับสถานะมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ เป็นที่ยอมรับด้านการเป็น 
สถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลเหมาะสมกับสถานะ
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ เปน็ที่ยอมรับด้านการ
เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสนับสนนุ
คณาจารย์และบุคลากรให้สามารถสร้างสรรค์ผลงาน
และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในการผลิต
และการพัฒนาครู 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถสนบัสนุน
และพัฒนาท้องถิน่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ คณะครุศาสตร์เป็นสถาบันต้นแบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล (World Class) สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ   
มุ่งเน้นภาษา ไอที วิจัย และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในโลก Digital และ New Normal เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในศตวรรษที่ 21  

มิติด้าน
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

มิติด้านการ
พัฒนาองค์กร 

ระบบการบริหารงาน 
วิชาการ และการจัด 

การเรียนรู้ 
 

ระบบการบริการ  
การวิจัย และนวัตกรรม 

ระบบการพัฒนา 
คณาจารย์และบุคลากร 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดิจิทัล และ New Normal 

มิติด้าน
คุณภาพ  

การให้บริการ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ระบบการบริหารจัดการ  
การให้บริการมีคุณภาพและ 

มีมาตรฐานสากล 

มิติด้าน
ประสิทธิผล ชุมชนได้รับการพฒันา ระดับการศกึษา

สูงขึ้น มกีารเรียนรู้ตลอดชีวติ และมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

คณาจารย์ นักศึกษา และครูประจ าการมีผลงานทาง
วิชาการ มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา และมีการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

คณาจารย์ นกัศกึษา และครูสามารถใช้
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในและนอก
ห้องเรียนไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

คณาจารย์ นกัศกึษา และครูสามารถ
จัดการเรียนการสอน การบรกิาร

ชุมชนและท้องถิน่ได้อย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐานสากล 

 

คณาจารย์ นกัศกึษา และครู
ประจ าการใช้ภาษาองักฤษ ภาษา

อาเซียนในการจัดการเรียนรู้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธภิาพ 

 

คณาจารย์ นักศึกษา และครูสามารถใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา  
และครูมีความสุข ในการพัฒนาการ
พัฒนาการศึกษา การบริการชุมชน

และท้องถิ่น 
 

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และครู 
น าภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนไปใชใ้น

ชีวิตประจ าวันได้ 
 

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และครู 
น าเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลไปใช้

ประโยชน์ในการท างานและการด าเนินชีวิต 

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา แลครูมี
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและการ

ให้บริการแก่ทอ้งถิ่นและสังคม 
 

การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาคร ู การยกระดับคณุภาพการศึกษา การพัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการ 

 

มีหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับคนไทยทุกช่วงวัยใน
รูปแบบ Digital New Normal และสะสม
หน่วยกิจ (Credit Bank)  

ระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานสากล 

คณาจารย์ นักศึกษา และครู
สามารถใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565)  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย (บาท) เจ้าภาพ/

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาท้องถิ่น 2,600,000 400,000  3,000,000  

1. ชุมชนท้องถิ่น
ได้รับการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้าน
การศึกษา 
 
 
 
 
 

1.1 มีฐานข้อมูลของ
พ้ืนที่บริการ (ศักยภาพ
ชุมชน สภาพปัญหา 
และความต้องการที่
แท้จริงของชุมชน) เพ่ือ
ใช้ในการวิเคราะห์ 
ประเมินและวางแผน
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ตาม
ศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 
(NSTRU 1.1) 

10 หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่
อย่างมีส่วนร่วม โดยสร้าง
และพัฒนาความร่วมมือกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น า
ชุมชนท้องถิ่น ในการ
ด าเนินโครงการตามพันธ
กิจและศักยภาพของคณะ 
โดยก าหนดเป้าหมายเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 
รวมถึงก าหนดเวลา 
(Timeline) ในการ
ด าเนินการทุกข้ันตอนอย่าง
เป็นรูปธรรม (ระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว)  
 

1. โครงการติดอาวุธ
ทางปัญญาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน (โครงการที่ 1) 
- ยกระดับการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
เครือข่ายโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
- ยกระดับคุณภาพชีวิต 
และยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานราก 
- ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Long life learning) 

2,225,000 

 
  2,225,000 

 
คณะกรรมการ
บริหารคณะ
ครุศาสตร์ 

และเจ้าของ
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ 

 

1.2 อัตราการอ่าน
ออกเขียนได้ของ
จ านวนประชากร 
โดยเฉพาะประชากรใน

ร้อยละ  
50 
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย (บาท) เจ้าภาพ/

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 
วัยประถมศึกษาใน
พ้ืนที่เขตบริการ
วิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช   
(NSTRU 1.8)  
หมายเหตุ: ส ารวจ
จ านวนประชากรที่
อ่านไม่ออกในพ้ืนที่
เขตบริการวิชาการมี
จ านวนเท่าไร จากนั้น
ก็มาท าให้อ่านออก
เขียนได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.3 จ านวนหมู่บ้าน/ 
จ านวนโรงเรียนที่
คณะด าเนินโครงการ
อันเป็นผลจากการวาง
แผนการพัฒนาเชิง
พ้ืนที ่(NSTRU 1.2) 

10 
หมู่บ้าน/
โรงเรียน 
 
 
 
 

2. บูรณาการความร่วมมือ
ภายในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
(ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม) ในการ
ด าเนินโครงการพัฒนาให้
บรรลุตามเป้าหมายอย่างมี
นัยส าคัญ 

2. โครงการส่งเสริม
สุขภาวะชุมชนเพื่อวัด
ดัชนีความสุขมวลรวม
ชุมชน  (โครงการที่ 
2) 
- ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่นเพ่ือขยายตลาด

375,000 
 

   คณะกรรมการ
บริหารคณะ
ครุศาสตร์ 

และเจ้าของ
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ 
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย (บาท) เจ้าภาพ/

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 
ภูมิปัญญา (University 
as  
a Marketplace) 
- การส่งเสริมศักยภาพ
ทางด้านเศรษฐกิจ
ชุมชน แบบ 360 องศา 

 1.4 ร้อยละสะสมของ
จ านวนหมู่บ้าน 
จ านวนโรงเรียนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช เข้า
ด าเนินโครงการ
พัฒนา เปรียบเทียบ
กับจ านวนหมู่บ้าน
ทั้งหมดในพ้ืนที่บริการ 
(NSTRU 1.3) 

ร้อยละ  
3.16 
 
 
 
 
 
 
 

3. บูรณาการการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัยของ
นักศึกษาและอาจารย์กับ
การพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

      

 1.5 จ านวนโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช และ
จ านวนโครงการฯ 
สะสม (แยกประเภท

12 
โครงการ 
 
 
 
 

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการด้านการ
วิจัยและการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

      



26 

เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย (บาท) เจ้าภาพ/

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 
ตามเป้าหมาย) 
(NSTRU 1.4 

 
 

 
 
 

 1.6 จ านวนนวัตกรรม
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล ด้าน
การพัฒนาท้องถิ่น ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ให้สะดวกต่อการสืบค้น
ข้อมูล และเผยแพร่สู่
ระดับประเทศและ 
สากล (NSTRU 1.14) 

3 นวัตกรรม 
 
 

  

      

 1.7 มีหน่วยจัดการ
งานวิจัยเชิงพ้ืนที่
ระดับคณะทุกคณะ 
(NSTRU 1.22) 

1 
หน่วยงาน/
คณะ  

      

 1.8 ร้อยละของ
จ านวนงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรม ที่น าไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน
ทั้งหมดของคณะ

ร้อยละ 30 
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย (บาท) เจ้าภาพ/

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 
(NSTRU 1.23)  

 1.9 จ านวนภาคี
เครือข่ายสะสมทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
ที่ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
ด าเนินโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่
บริการ (NSTRU 1.5) 

2 
เครือข่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. พัฒนาศูนย์อัจฉริยะเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ 
โดยบูรณาการความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคใต้ และเครือข่ายอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อขับเคลื่อน
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของภาคใต้ 
 

3. โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะภาคี
เครือข่ายและบูรณา
การพันธกิจเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และ
การวางแผนพัฒนา
เชิงพื้นที่ (โครงการที่ 
5) 
- เสริมสร้างสมรรถนะ
ภาคีเครือข่าย  
- การวางแผนพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ 
- พันธกิจสัมพันธ์ 
(Engagement) 
- หน่วยจัดการงานวิจัย
เชิงพ้ืนที่/ศูนย์วิจัย
ความเป็นเลิศ 

 100,000   รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน

และวิจัย 

 1.10  อัตราส่วน
โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครศรีธรรมราชเป็น
แกนน า เปรียบเทียบ
กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

ร้อยละ 3.16 
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย (บาท) เจ้าภาพ/

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 
(NSTRU 1.6) 

 1.11 จ านวนชุมชน
เป้าหมายทีไ่ด้รับการ
ยกระดับและพฒันา
อย่างต่อเนื่องตามแผน
เสริมสร้างวามสัมพันธ์
กับชุมชนที่ก าหนด 
(NSTRU 1.16) 

1 ชุมชน 
 
 

  

      

 1.12  จ านวนงานวิจัย
เชิงพ้ืนที่ที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
พ้ืนที่ (NSTRU 1.19) 

1 งานวิจัย 
 
  

      

 1.13 จ านวนชุมชน
ต้นแบบด้านการพ่ึงพา
ตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง (NSTRU 
1.20) 

1 ชุมชน 
 
 
 
  

      

 1.14 จ านวนโครงการที่
ขับเคลื่อนตามโครงการ
พระบรมราโชบายของ
พระบาท สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
และโครงการพระราช 

20 โครงการ 
 
 
 
 
  

4. โครงการส่งเสริม 
สืบสานพระรา
โชบายด้าน
การศึกษาและแนว
พระราชด าริ 

 150,000  150,000 รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ
บริการ
วิชาการ 
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย (บาท) เจ้าภาพ/

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 
ด าริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ) 
กับชุมชนพื้นที่บริการให้
เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (NSTRU 1.17) 

 
 
 
 
 

(โครงการที่ 4) 

 1.15 มีแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อสร้าง
คุณค่าและส านึกรักษ์
ท้องถิ่น 

1 แหล่ง 
 
 
 
 
  

5. โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อสร้าง
คุณค่า และส านึกรักษ์
ท้องถิ่น (โครงการที่ 
6) 

 150,000   คณะกรรมการ
บริหารคณะ

ครุศาสตร์และ
เจ้าของ
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ 

 1.16 จ านวนองค์
ความรู้และนวัตกรรม
ที่เกิดจากการบริการ
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ที่มีอยู่ในแต่ละ
คณะ สนับสนุน 
พัฒนาต่อยอด และ
สร้างคุณค่าเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นและ

2 องค์
ความรู้/

นวัตกรรม 
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย (บาท) เจ้าภาพ/

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 
ทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมแบบบูรณา
การโดยนักศึกษามี
ส่วนร่วม (NSTRU 
1.15) 

 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาครู 3,783,300 6,843,150    10,626,450  

1. บัณฑิตครูของ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ
นครศรีธรรมราช 
มีอัตลักษณ์ และ
สมรรถนะเป็น
เลิศ เป็นที่
ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
 
 
 
2 บัณฑิตครูของ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ
นครศรีธรรมราช

2.1. มีการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตร์ 
และกระบวนการผลิต
ครู เพ่ือให้บัณฑิตครู
ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมีอัตลักษณ์ 
สมรรถนะ และ
คุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ พร้อม 
ด้วยคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามพระรา
โชบายด้านการ ศึกษา
และคุณลักษณะครู
ศตวรรษที่ 21 
(NSTRU 2.1) 

6 หลักสูตร/
กระบวน 
การ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปรับปรุงหลักสูตรครุ
ศาสตร์ และกระบวนการ
ผลิตบัณฑิตครใูห้มี
สมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่
ยอมรับและสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น
และประเทศด้วย School 
Integrated Learning 
(SIL) และแพลตฟอร์ม
เครือข่ายการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

6. โครงการผลิตครู
เป็นเลิศเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในระบบปิด 
(โครงการที่ 7)  
- พัฒนาทักษะ
นักศึกษา 
- ยกระดับมาตรฐาน
สมรรถนะบัณฑิตครูสู่
ความเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 

3,783,300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6,233,150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10,016,450 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย (บาท) เจ้าภาพ/

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 
สมบูรณ์ด้วย
คุณลักษณะ 4 
ประการ และ
ถ่ายทอด/บ่ม
เพาะให้ศิษย์แต่
ละช่วงวัย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

3. บัณฑิตครูของ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ
นครศรีธรรมราช
ที่เข้าสู่วิชาชีพ
ได้รับการเสริม
สมรรถนะเพ่ือ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
 

 
 
 
 
 
 

2.2 มี Platform เพ่ือ
สร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบัณฑิตครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่
เข้าสู่วิชาชีพ (NSTRU 
2.2) 
(เขตพ้ืนที่บริการ:
นครศรีธรรมราช + 
ตรัง) 

1 ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. พัฒนาสมรรถนะครูของ
ครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
   (3) บ่มเพาะนักศึกษาครุ
ศาสตร์ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วย
จิตวิญญาณความเป็นครู
และ คุณลักษณะ 4 
ประการ 1) ทัศนคติท่ีดีและ
ถูกต้อง 2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่
มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงานท า 
มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี 
มีระเบียบวินัย 
(4) พัฒนาโรงเรียนสาธิต
และโรงเรียนเครือข่ายให้
เป็นโรงเรียนต้นแบบ เป็น
สถานที่ส าหรับฝึก

7. โครงการพัฒนา
สมรรถนะครูของครู 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
ความเป็นมืออาชีพ  
(โครงการที่ 8) 
- การพัฒนาสมรรถนะ
ครูของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
- ครูพ่ีเลี้ยงในการ
จัดการเรียนการสอน 

  

 250,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 250,000 คณบดีและ
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 



32 

เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย (บาท) เจ้าภาพ/

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
และเป็นพ่ีเลี้ยงในการ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนที่จัดการศึกษา
ระดับข้ันพ้ืนฐานในเขต
พ้ืนที่บริการ 
(5) จัดท าแผนการ
ด าเนินงานตามข้อ (1) – 
(4) โดยก าหนดเป้าหมาย
เชิงปริมาณและคุณภาพ 
รวมถึงขั้นตอนและ
ระยะเวลา (Timeline) ใน
การปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว 
เพ่ือให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างเป็น
รูปธรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.3 ร้อยละครูของครู
ที่มีประสบการณ์สอน

ร้อยละ 100 
 

3. บ่มเพาะนักศึกษาครุ
ศาสตร์ให้มีสมรรถนะตาม
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย (บาท) เจ้าภาพ/

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 
ในโรงเรียนต่อปี
การศึกษา (NSTRU 
2.3) 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วย
จิตวิญญาณความเป็นครู
และ คณุลักษณะ 4 
ประการ 1) ทัศนคติท่ีดีและ
ถูกต้อง 2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่
มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงานท า 
มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี 
มีระเบียบวินัย 

4. โรงเรียน
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในพื้นที่
บริการของ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ
นครศรีธรรมราช
ได้รับการพัฒนา 
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

2.4 รอ้ยละของบัณฑิต
ครูที่จบจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ที่สอบ
บรรจุผ่านเกณฑ์ของ
หน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
ภายในเวลา 1 ปี 
(NSTRU 2.4) 

ร้อยละ 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. พัฒนาโรงเรียนสาธิต
และโรงเรียนเครือข่ายให้
เป็นโรงเรียนต้นแบบ เป็น
สถานที่ส าหรับฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
และเป็นพ่ีเลี้ยงในการ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนที่จัดการศึกษา
ระดับข้ันพ้ืนฐานในเขต
พ้ืนที่บริการ 

8. โครงการพัฒนา
โรงเรียนสาธิตและ
โรงเรียนเครือข่ายให้
เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
และการวิจัยเป็น
ต้นแบบให้กับโรงเรียน
ในท้องถิ่น (โครงการที่ 
9) 
- การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- วิเคราะห์ผลการสอบ  
O -NET 
- การพัฒนาทักษะใน

 60,000  60,000 รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน

และวิจัย 
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย (บาท) เจ้าภาพ/

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 
อนาคตส าหรับนักเรียน 
- การพัฒนาทักษะชีวิต 
ส าหรับนักเรียน 

 2.5 ผลคะแนน O – NET 
(Ordinary National 
Educational Test) หรือ
ผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนา
สมรรถนะครูประจ าการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 
(NSTRU 2.5) 

ร้อยละ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. จัดท าแผนการ
ด าเนินงานตามข้อ (1) – (4) 
โดยก าหนดเป้าหมายเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 
รวมถึงขั้นตอนและ
ระยะเวลา (Timeline) ใน
การปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว 
เพ่ือให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

      

 2.6 ร้อยละของ
โรงเรียนในพ้ืนที่
บริการที่ได้รับการ
พัฒนาจากโรงเรียน
ต้นแบบ (NSTRU 
2.9) 

ร้อยละ 10 
 
 
 

  

      

 2.7 สัดส่วนบัณฑิตครู
ที่ได้รับการบรรจุเข้า

ร้อยละ 50 
  

9. โครงการจัดท า 
Platform เครือข่าย  

300,000 
 

 300,000 
 

คณบดีคณะ
ครุศาสตร์ 
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย (บาท) เจ้าภาพ/

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 
ท างานในภูมิภาค 
(NSTRU 2.6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบัณฑิตครูจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่
เข้าสู่วิชาชีพ 
(โครงการที่ 10) 
- จัดท า Coding และ 
Platform ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน 
- ชุมชนการเรียนรู้แห่ง
วิชาชีพของคณาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาครู 
(PLC) 
- จัดท าวารสารวิชาชีพ
ครูของ NSTRU เพ่ือให้
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ และครูพ่ี
เลี้ยงในโรงเรียนตีพิมพ์
ผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.8 ผลงานการวิจัย
เฉพาะสาขาวิชาชีพ
ครูที่ได้รับตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งใน

2 ผลงาน/
สาขา 
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย (บาท) เจ้าภาพ/

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 
ระดับชาติและ
นานาชาติ หรือ
น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการผลิต
และพัฒนาครูเพ่ิมข้ึน 
(NSTRU 2.7) 

 
 
 
 

 2.9  ร้อยละของ
นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ที่ได้รับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
จากโรงเรียนต้นแบบ 
(NSTRU 2.8) 

ร้อยละ 10 
 
 
 
  

      

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  2.525,500 2,222,100    4,747,600  
1. บูรณาการ
องค์ความรู้สู่
นวัตกรรมเพ่ือ
สร้างความเป็น
เลิศในการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่และ
สร้างความมั่นคง
ให้กับประเทศ 
 

3.1  ผลงานของ
นักศึกษา อาจารย์ที่
ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่หรือได้รับ
รางวัลในระดับชาติ
และนานาชาติ 
(NSTRU 3.2) 

- อาจารย์ 
- นักศึกษา 

5 ผลงาน 
1 ผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้
ทันสมัย และพัฒนา
หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสห
วิทยาการ และการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Cooperative and Work 
Integrated Education: 
CWIE) ที่ตอบสนองการ
พัฒนาท้องถิ่น และ

10. โครงการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร 
(โครงการที่ 11) 

- ปรับปรุง
หลักสูตรเดิมให้ทันสมัย
และพัฒนาหลักสูตร
ใหม่ในรูปแบบสห
วิทยาการ และ
การศึกษาเชิงบูรณา   

 500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

  500,000 
 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย (บาท) เจ้าภาพ/

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 
2. ยกระดับ
คุณภาพบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ
นครศรีธรรมราช 
ให้เป็นที่ต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
มีอัตลักษณ์  
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะ 4 
ประการ (มี
ทัศนคติที่ดีและ
ถูกต้อง มี
พ้ืนฐานชีวิตที่
มั่นคงเข้มแข็ง มี
งานท ามีอาชีพ 
และเป็นพลเมือง
ดีมีระเบียบวินัย) 
พร้อมรองรับ
บริบทที่
เปลี่ยนแปลง 
 

 
 
 
 
 
 
 

สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกับการท างาน 
(Cooperative and 
Work Integrated 
Education: CWIE) 
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย (บาท) เจ้าภาพ/

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 
 3.2 ร้อยละนักศึกษาที่

ได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่เก่ียวข้องกับ
สาขาที่ส าเร็จ
การศึกษา (NSTRU 
3.3) 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ปรับระบบการศึกษาเพ่ือ
รองรับผู้เรียนนอกวัยเรียน
ทุกกลุ่ม (Re-Skills and 
Up-Skills) มีระบบการ
เทียบโอนประสบการณ์
ท างานกับการเรียนรู้ มี
ระบบการสะสมหน่วยกิต 
(Credit Bank) มีหลักสูตร
ระยะสั้น หลักสูตรชุดวิชา 
ที่เป็น Non Degree และ
หลักสูตรปกติ (Degree 
Program) ทั้งในรูปแบบ
ออฟไลน์ ออนไลน์ และ
ทางไกล 

      

 

3.3 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น
ของจ านวนบทความที่
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
ระดับชาติและ
นานาชาติ และมีการ
อ้างอิงของบทความ
(NSTRU 3.10) 

ร้อยละ 10 
 
 
 
 
 
 
 

3. จัดท าแผนพัฒนา/แผน
ด าเนินงานตามข้อ (1)-(6) 
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในลักษณะการ
พลิกโฉมมหาวิทยาลัยอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยก าหนด
เป้าหมายเชิงปริมาณและ
คุณภาพ รวมถึงระยะเวลา

11. โครงการพัฒนา
ความร่วมมือกับ
เครือข่ายสถาน
ประกอบการและ
องค์กรวิชาชีพเพื่อ
จัดการเรียนรู้ 
(โครงการที่ 12) 

  

 250,000 
 
 
 
 
 
 
 

 250,000 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย (บาท) เจ้าภาพ/

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 
 
 
 
 
 
 

และข้ันตอนการด าเนินการ 
(Time line) ในการปฏิบัติ
อย่างชัดเจน ทั้งระยะสั้น 
ระยกลาง และระยะยาว 
เพ่ือให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.4 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการ
โดยผู้เรียน และ
พัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพในศตวรรษท่ี  
21 (NSTRU 3.11) 

12 
โครงการ/
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
  

12. โครงการบูรณา
การองค์ความรู้สู่
นวัตกรรมราชภัฏ
นครศรีธรรมราชเพื่อ
การพัฒนาเชิงพื้นที่ 
(โครงการที่ 13) 
- บูรณาการการ 
เรียนการสอน กับการ
วิจัยและบริการ
วิชาการ เพื่อการ  

827,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 827,600 
 

รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน

และวิจัย 
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย (บาท) เจ้าภาพ/

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 
 
 
 
 

พัฒนาท้องถิ่น 
- การวิจัยเพื่อสร้าง 
องค์ความรู้และ
นวัตกรรม 
- การพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ให้สามารถ
ตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติ/
นานาชาติ 
 

 
 
 
 

 

 

 

4. พัฒนาห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์การเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิต 

13. โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์การเรียนรู้ 
(โครงการที่ 17) 
-จัดหาครุภัณฑ์ 

2,525,500 
 
 

 
  

 2,525,500 คณะกรรมการ
บริหารคณะ
ครุศาสตร์ 

3. อาจารย์และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทุก
สาขาวิชาเป็นมือ
อาชีพ มี
สมรรถนะเป็นที่
ยอมรับใน

3.5 ร้อยละผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาที่สอบ
ผ่านการวัดระดับ
ความสามารถด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษของ

 
 
 
 
 
 
 

5. ปรับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ให้บูรณาการกับการ
ท างาน และเสริมสร้าง
ทักษะและจิตส านึกในการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยความ
ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐ 

14. โครงการพัฒนา
นักศึกษาให้มี
คุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์บัณฑิต 4 
ประการ (โครงการที่ 
14) 
- สร้างอัตลักษณ์  

150,000 
 
 
 
 
 
 

 150,000 
 
 

รองคณบดี
ฝ่ายกจิการ

นักศึกษาและ
บริการ
วิชาการ 
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย (บาท) เจ้าภาพ/

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามมาตรฐาน CEFR 
(Common European 
Framework of 
Reference for 
Languages) หรือ
เทียบเท่า
มาตรฐานสากลอ่ืน ๆ 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(NSTRU 3.4) 
- คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
C1 ร้อยละ 100 
- คณะครุศาสตร์ 
(ยกเว้นสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ) B2 ร้อย
ละ 20 
- คณะและสาขาวิชา
อ่ืน ๆ B1 ร้อยละ 30 
- ป.โท และ ป.เอก  B2 
ร้อยละ 30 

 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 20 
 
 
 
 
 

ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อ
ร่วมเป็นผู้สอนในวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิศวรสังคม คน
ของพระราชา ข้าของ
แผ่นดิน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3.6. อัตราการได้งาน
ท าตรงสาขา ประกอบ

ร้อยละ 80 
 

6. ผลิตบัณฑิตได้ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้ง
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย (บาท) เจ้าภาพ/

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 
อาชีพอิสระทั้งตาม
ภูมิล าเนาและนอก
ภูมิล าเนา ของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภายในระยะเวลา 
1 ปี (NSTRU 3.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านสมรรถนะเชิงวิชาการ 
เชิงวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษท่ี 21 และ
คุณลักษณะ 4 ประการ คือ 
1) มีทัศนคติท่ีดีและ 
ถูกต้อง 2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่
มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีอาชีพ มี
งานท า และ 4) มีความเป็น
พลเมืองดี มีระเบียบวินัย 

 

3.7 การพัฒนาอัต
ลักษณ์ผู้เรียน/บัณฑิต 
(NSTRU 3.12) 

5 ข้อ 
  

 

  

   

 

3.8 ผลการประเมิน
สมรรถนะของบัณฑิต
โดยสถาน
ประกอบการผู้ใช้
บัณฑิต (NSTRU 3.6) 
- ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานและ
คุณภาพของบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐาน

4.20 
คะแนน 
4.50 
คะแนน 
 
4.60 
คะแนน 
 
 
4.40  

15. โครงการบ่มเพาะ
ให้บัณฑิตมีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
ภายใต้บริบทของการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน (โครงการที่ 
15) 
 

 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 200,000 
 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และวิเทศ
สัมพันธ์ 
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย (บาท) เจ้าภาพ/

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
- ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
คุณลักษณะของ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
- ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
คุณภาพของบัณฑิต
ตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ 

คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 

 

3.9 จ านวนหลักสูตร 
- ระยะสั้น (Non 
Degree) หลักสูตร 
ปกติ (Degree 
Program) และ 
Credit Bank ใน
รูปแบบออฟไลน์ 
ออนไลน์ หรือทางไกล 
ใน 1 ปี (NSTRU 3.9) 
- จัดการเรียนรู้แบบ
School-integrated 

2 หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 หลักสูตร 
 

7. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้
เป็นมืออาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สอนให้เป็น
มืออาชีพ  (โครงการที่ 
18) 
- พัฒนาทักษะการสอน 
เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่
ดีในเรื่องการสอน เช่น 
แบบ Active 
Learning 
- พัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอนที่  

294,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 294,000 
 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และวิเทศ
สัมพันธ์ 
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย (บาท) เจ้าภาพ/

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 
Leaning (SIL)   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หลากหลาย 
- พัฒนาผู้สอนให้เข้าสู่
มาตรฐานสากล เป็นที่
ยอมรับ เช่น มาตรฐาน 
UKPSF การสอนด้วย
สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
- Application เพ่ือ
การจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาบริหารจัดการ  8,035,350  8,035,350   
1. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 
มีระบบบริหารที่
มีประสิทธิภาพ 
และคล่องตัว  
มุ่งเน้นธรรมาภิ
บาล มีความ
พร้อมและ
สามารถปรับตัว
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

4.1. จ านวนอาจารย์
และนักศึกษา ศิษย์
เก่า ที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติ นานาชาติ 
(NSTRU 4.1) 

- อาจารย์ 
- ศิษย์เก่า 
- นักศึกษา 

 
1 คน 
0 คน 
2 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ิมบทบาทการเป็น
มหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่น
โดยให้ความส าคัญกับ
การบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการพัฒนาท้องถิ่น 
และการสร้างผลประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญา 

 
 
 
 
 
 

17. โครงการเครือข่าย
สัมพันธ์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
(โครงการที่ 19) 
- รวบรวมและจัดท า
ฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย
ที่มีความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยทุกพันธกิจ
ให้เป็นปัจจุบัน 
- พัฒนาส านักงาน
อัจฉริยะ (Digital 
office) 
- การสร้างความร่วมมือ   

 100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน

และวิจัย 
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย (บาท) เจ้าภาพ/

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 
กับสถานะ
มหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ 
เป็นที่ยอมรับ
ด้านการเป็น
สถาบันการศึกษา
เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ของแต่ละภาคีเครือข่าย  
- พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกลางของ
คณะ (Big Data) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

4.2 อัตราส่วนจ านวน
ผลงานวิจัยและองค์
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญา
ต่อจ านวนผลงาน
ดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม (NSTRU 
4.2) 

1:1 ชิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์กรภายใน
และต่างประเทศ เพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 
 

 

  

   

 

4.3 จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
องค์กรภายในและ
ต่างประเทศ (รวมถึง
เครือข่ายงานวิจัย

1 เครือข่าย 
 
 
 
 

3. ปรับปรุง/พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบบริหารจัดการ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ การ
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย (บาท) เจ้าภาพ/

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 
ระดับภูมิภาค 
ระดับชาติ และ
นานาชาติ) (NSTRU 
4.6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิจัยสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรม การบริการ
วิชาการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และการบริหาร
จัดการ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการให้บริการ สู่
การเป็น SMART 
University 

 

4.4 จ านวนองค์
ความรู้จากการจัดการ
ความรู้หรือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
หน่วยงานน าไปใช้
ประโยชน์ (NSTRU 
4.23) 

1 เรื่อง/ 
พันธกิจ 
  

 

  

   

 

4.5 ร้อยละบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง (NSTRU 4.10) 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

4. ก ากับ ติดตาม การ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ 
เป็นองค์กรเปี่ยมสุข 

18. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ 
(โครงการที่ 20) 
- การพัฒนาศักยภาพ  

860,000 
 
 
 
 

 860,000 รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน

และวิจัย 
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย (บาท) เจ้าภาพ/

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 

คณาจารย์ และ
บุคลากร สู่ความเป็น
เลิศ 
- การพัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ 
ICT การเรียนการสอน/
การปฏิบัติงาน  
การวิจัย 
-การพัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน / การ
ปฏิบัติงานในยุค 
Digital และ New 
Normal 

 
 
 
 

 

4.6 ผลการส ารวจการ
รับรู้ข่าวสาร (เช่น 
นโยบาย/แผนพัฒนา
ต่าง ๆ ที่ส าคัญ
ระดับชาติ/จังหวัด/
องค์กร) ของบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย 
(NSTRU 4.3) 

ระดับ 
4.51 
 
 
 
 
 
 

5. ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างศิษย์เก่า ชุมชน 
และเครือข่ายภาครัฐและ
ภาคเอกชน ให้เกิดการ
ท างานเป็นทีมและมีจิต
สาธารณะ 

 

19. โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสู่ความ
เป็นเลิศ (โครงการที่ 
21) 
- พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ และ
เชื่อมโยงข้อมูลให้เป็น  

5,459,880 
 
 
 
 
 
 
 

 5,459,880 
 
 

คณะกรรมการ
บริหารคณะ
ครุศาสตร์ 
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย (บาท) เจ้าภาพ/

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบเดียวกัน 
(Enterprise 
Resource Planning: 
ERP) 
- การพัฒนาระบบ
บริหารและกลไกการ
บริหารจัดการคุณภาพ 
เพ่ือการด าเนินการที่
เป็นเลิศ  
(EdPEx) 

 
 
 
 

 

4.7 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 
(NSTRU 4.11) 

ร้อยละ 35 
  

 

  

   

 

4.8 ร้อยละของ
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก (NSTRU 
4.12) 

ร้อยละ 40 
  

 

  

   

 

4.9 ผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในของ
สถานศึกษา (NSTRU 

3.60 
คะแนน 
3.90 
คะแนน  
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย (บาท) เจ้าภาพ/

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 
4.13) 
- มหาวิทยาลัย 
- หลักสูตร 
- คณะ 
- หน่วยงานสนับสนุน

วิชาการ 
-  

 

 

4.10 จ านวน
ฐานข้อมูลเพ่ือบริหาร
จัดการและการ
ตัดสินใจตามพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นสะสม 
(NSTRU 4.4) 
 

1 ฐานข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้เป็นคนดีและคน
เก่ง มีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ และศักยภาพ
สอดคล้องกับบริบทใน
ศตวรรษที ่21 มีความรัก 
ความสามัคคี มีบริการที่มี
ประสิทธิภาพ (Service 
Mind) เพ่ือความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ และเพ่ือ
พัฒนามหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่นอย่างเต็มที่   

 

  

   

 
4.11 ระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและ

ร้อยละ 85 
 

7. ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ 
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย (บาท) เจ้าภาพ/

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานภาครัฐของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 
(NSTRU 4.5) 

 
 
 
 
 
 

โดยเฉพาะฐานข้อมูล
งบประมาณและบุคลากรให้
ทันสมัย รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ มีความเป็น
ธรรม โปร่งใส และมีธรร
มาภิบาล 

 

4.12. มีระบบบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสะสม 
(NSTRU 4.7) 

1 ระบบ 
 
 
 
 
 
 

8. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศทุกประเภทให้
เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ให้ทันสมัย 
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ  

20. โครงการพัฒนา
สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
สภาพแวดล้อม และ
การจัดการเรียนการ
สอนให้ทันสมัย 
(โครงการที่ 22) 

- พัฒนาอาคาร
สถานที่ ภูมิทัศน์   

1,114,070 
 
 
 
 

 

 

1,114,070 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการ
บริหารคณะ
ครุศาสตร์ 

 

 

  

21. โครงการ “ราช
ภัฏโพลล์” (โครงการ
ที่ 23) 

- พัฒนาการ
น าเสนอ/เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ
มหาวิทยาลัย  

121,400 
 
 
 
 
 
 

 121,400 
 
 
 
 
 
 

รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน

และวิจัย 
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย (บาท) เจ้าภาพ/

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 
- ความคิดเห็น ความ
พึงพอใจ จาก
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

  

 

4.13 ฐานข้อมูลศิษย์
เก่าและกิจกรรม
สัมพันธ์เพื่อขยาย
เครือข่ายและปรับปรุง
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
(NSTRU 4.8) 

1 
ฐานข้อมูล/
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

 

9. น าทรัพย์สินและเงิน
รายได้ไปลงทุนให้เกิดการ
เพ่ิมรายได้อย่างเป็น
รูปธรรม ตลอดจนการเพ่ิม
รายได้จากการวิจัยและ
นวัตกรรม การบริการ
วิชาการ รวมทั้งการลด
รายจ่าย เพื่อให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ 
 

22. โครงการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานให้เกิด
คุณธรรม และความ
โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
(โครงการที่ 24) 
  

380,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 380,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน

และวิจัย 

 

4.14 ผลส ารวจความ
คิดเห็น/ความพึง
พอใจของประชาชน/
ผู้รับบริการที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 
(NSTRU 4.9) 

ระดับ 4.00 
 
 
 
 
 
 
 

10. ปรับปรุง/พัฒนาอาคาร
สถานที่ ภูมิทัศน์ และ
จัดระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ให้มีความพร้อม 
เอ้ืออ านวยความสะดวกใน
การท างานและการจัดการ
เรียนการสอนของบุคลากร
มากยิ่งขึ้น สู่การเป็น
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการด าเนินการ/
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย (บาท) เจ้าภาพ/

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวมท้ังสิ้น 
มหาวิทยาลัย 4.0 และเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

 

4.15 ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
(NSTRU 4.14) 
- เงินงบประมาณ

รายจ่ายลงทุน 
- เงินงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ 75 
 
ร้อยละ 88 
  

 

  

   

 

4.16 ร้อยละของ
รายได้ที่เพ่ิมข้ึนจาก
การบริหารสินทรัพย์
ของมหาวิทยาลัย 
(NSTRU 4.17) 

ร้อยละ 15 
 
  

 

  

   

9 
เป้าหมาย 

50 
ตัวช้ีวัด  

26 
แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา 

22 
โครงการ   
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ส่วนที่ 4 
การน าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) ของคณะครุศาสตร์ 

ไปสู่การปฏิบัต ิ

 
แนวทางการน าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) ไปสู่การปฏิบัติ 
การน าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) คณะครุศาสตร์  ไปสู่การปฏิบัตินั้น ในที่นี้หมายถึง

การน าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) ไปถ่ายทอดนโยบาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และค่าเป้าหมายให้แก่ส่วน
งานภายในหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับส่วนงานภายในต่างๆ โดยมีแนวปฏิบัติต่างๆ ดังนี้ 

2.1  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับแผน และกลวิธีน าแผนลงสูระดับหน่วยงาน และบุคคล เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบและเกิด
ทักษะในการน าไปปฏิบัติ 

2.2  การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ สู่ส่วนงานภายในทุกระดับ โดยการชี้แจง 
ท าความเข้าใจ และความชัดเจนในแต่ละประเด็น ด้วยการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
เพ่ือก าหนดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องการส าหรับจัดท างบประมาณ
ประจ าปี เพื่อการก ากับผลการปฏิบัติงานต่อไป 
 2.3 สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากร ชี้แจง ท าความเข้าใจ และความชัดเจนในภารกิจที่ต้อง
รับผิดชอบ สู่ระดับคณะ และบุคลากรในสังกัดในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชุม สัมมนา เป็นต้น 
 2.4 พิจารณาสนับสนุน ส่งเสริม เพื่อให้โครงการที่ก าหนดไว้สามารถด าเนินไปได้ ทั้งนี้ คณะ ต้อง
ให้การสนับสนุนในด้านการปรับโครงสร้าง การปรับระบบงานหรือระเบียบการจัดหรือปรับบุคคลากร การ
จัดสรรหรือจัดหางบประมาณ การสนับสนุนสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ  
 2.5 การสร้างพลังและความร่วมมือเพ่ือน าไปสู่ผลที่ตั้งเป้าหมายไว้ ตามแผนงานและโครงการ 
ตั้งแต่ การเปลี่ยนแปลงและการให้บุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น วิธีการที่จะน ามาใช้ประกอบด้วย  
การพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับต่างๆ การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม ความผูกพัน 
และการยอมรับ การจูงใจ 
 2.6  มหาวิทยาลัยจะจัดระบบการสื่อสารองค์กรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องแก่สาธารณะ และ
บุคลากรในทุกระดับ การวางระบบสนับสนุนต่าง ๆ เช่น การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การ
บริหารแบบมีส่วนร่วม การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตลอดจนการก าหนดนโยบาย แนว
ปฏิบัติ เพ่ือถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่าเป้าหมายที่ส าคัญให้แก่คณะ ส านัก สถาบัน และหน่วยงาน
ภายในตลอดจนภาคส่วนต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาระบบการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์แผนให้บุคลากรได้รับทราบโดยทั่วกันด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ ทางเว็บไซต์ สื่อแผ่นพับ 
เป็นต้น 
 2.7 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีระบบการจัดการความรู้ในองค์กรโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ที่ดี (Better Practice) การสร้างระบบแรงจูงใจต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถขวัญและ
ก าลังใจของบุคลากรหน่วยงานและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง  และมีระบบการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ 
เพ่ือให้สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
แผนจัดการความรู้ เพ่ือรองรับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนา
อย่างพอเพียง  
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 2.8 การบริหารผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยจะจัดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานให้มี
กลไกเพ่ือเฝ้าระวังและตรวจสอบผลการด าเนินงานที่มีความคลาดเคลื่อนจากแผนเพ่ือประกอบการตัดสินใจว่า
จะต้องมีการแก้ไขอย่างไร โดยให้มีการรายงานตามล าดับขั้นของความรับผิดชอบเป็นรายเดือนและหรือราย
ไตรมาสขึ้นอยู่กับลักษณะงาน วิธีการติดตามจะใช้การก าหนดกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมการก าหนด
ตารางเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการจัดท ากิจกรรม เป็นกลไกก ากับ  
 2.9 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกิดความล่าช้าพร้อมทั้งก าหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุง   
 2.10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการและความส าเร็จขององค์กรมหาวิทยาลัย
จะจัดให้มีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการ
เรียนรู้ในองค์กรโดยด าเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต 
(Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานต่าง ๆ  

 
ระบบ และกลไกการน าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) สู่การปฏิบัติ 

ในการน าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) ไปสู่การปฏิบัตินั้น คณะครุศาสตร์ด าเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. คณะครุศาสตร์  แจ้งให้ส่วนงานภายในรับทราบแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565)  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และให้ส่วนงานภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) ของคณะครุศาสตร์  ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.
2565)มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  
สามารถมีได้ทั้งโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ใช้
งบประมาณ และโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก ระบุถึงแหล่งที่มาของ
งบประมาณให้ชัดเจน  

โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในแผนปฏิบัติราชการรายปี 
(พ.ศ.2565) ของหน่วยงานสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานฉบับที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัต ิ

2. แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) ของหน่วยงานต้องก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้
ชัดเจนเพื่อการติดตามประเมินผล โดยตัวชี้วัดของหน่วยงานมาจาก 

 2.1 ตั ว ชี้ วั ด ขอ งมหา วิ ท ย าลั ยที่ ป ร ากฏ ในแผนปฏิ บั ติ ร าช ก า ร  ร ะยะ  3  ปี  
(พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ซึ่งเก่ียวของกับหนวยงาน 

 2.2 สร างตัวชี้วัดเ พ่ิมเติมขึ้นมาได้ตามอัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 
หากหนวยงานมีจุดเดน และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยยังไมมีการก าหนดไว 

 2.3 เลือกตัวชี้วัดที่ปรากฏในคู่มือ/เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
โดยการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเก่ียวของกับหนวยงาน 
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 2.4 หนวยงานภายในเสนอแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) ใหกองนโยบายและแผน
วิเคราะหความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 – 2567 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) ของมหาวิทยาลัย แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานฉบับที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  

 2.5 หลังจากที่มหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) ของหนวยงาน
ภายในแลว มหาวิทยาลัยจะจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน โดยใหมีการลงนาม 
รวมกันระหวางอธิการบดี กับหัวหนาหนวยงานระดับคณะ ส านัก สถาบัน เพ่ือเปนการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของหนวยงาน  

 2.6 เมื่อหนวยงานไดด าเนินงานในโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการรายปี 
(พ.ศ.2565) แลวเสร็จเมื่อใดใหรายงานผลการปฏิบัติงานทั้งในดานการใชจายงบประมาณการบรรลุเปาหมาย
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตอมหาวิทยาลัยโดยผาน 
กองนโยบายและแผนภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 2.7 เมื่อสิ้นปงบประมาณใหหนวยงานจัดท ารายงานประจ าปตามตัวชี้วัดที่ปรากฏ 
ในแผนปฏิบัติราชการของตนเอง 
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ส่วนที่ 5 
การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

 
หลักการและท่ีมา 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ  
มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือ
ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมายดังกล่าวการจัดท า การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีใน
ยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 
21 และเป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เป้าหมายที่ 1 สร้างความเป็นธรรม และลด
ความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และเป้าหมายที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การ
พ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผ ลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป้าหมายที่ 
2 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอ 

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมายที่ 1 คนไทย
มีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และเป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ
พหุปัญญาดีขึ้น ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม เป้าหมายที่ 1 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมขึ้น 
ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป้าหมายที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทาง
เทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น และเป้าหมายที่ 2 มูลค่าการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของประเทศเพ่ิมขึ้น ประเด็นที่ 20 การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ และเป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ และประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกคนได้รับ
การคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 

4. แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 พ.ศ. 2564 
– 2565 เป้าหมายที่ 1 สร้าอาชีพและกระจายรายได้สู่งท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ โดยการมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับ
ท้องถิ่นผ่านการส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือและ
พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นใน
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อนาคต และแนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน ด้วยการยกระดับ
ทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการที่จะเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจ
หลักทั้ง 5 สาขา (อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้น
คุณภาพ การเกษตรมูลค่าสูง อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่) ร่วมกับการขยายและ
พัฒนาระบบประกันสังคาม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทุกสาขาอาชีพและทุกช่วงวัย  ตลอดจน
การส่งเสริมความม่ันคงทางสุขภาพเพ่ือให้เป็นก าลังหลักในการขับเครื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน 

5. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูและอาจารย์ ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้านสังคม ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 ระบบสร้างเสริมชุ มชนเข้มแข็ง ด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโทย์ชีวิตประชาชน 
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ประเด็น
การปฏิรูปที่ 4 ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การปฏิรูปที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ ด้านการ
ป้องกันและปราชปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม ประเด็นการ
ปฏิรูปที่ 3 ด้านการปราบปราม 

6. กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) : 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ เพ่ือสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ 
ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการด ารงชีวิตใน โลกยุคใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็น
พลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิต สาธารณะ  กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต
และพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีเป้าหมายคือกลไกและระบบการผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน  กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและ
ระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลาง
อย่างยั่งยืน  โดยมีเป้าหมาย (1) การสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจาก
กับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน  และ (2) การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจาก
กับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยอมคนไทยให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มี
ทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วน
ค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย และแนวทางการพัฒนาที่ 7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วม
พัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม แนว
ทางการพัฒนาที่ 1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่งการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และเชิง
สังคม แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี และแนวทางการ
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พัฒนาที่ 3 พัฒนาสภาวะแว้ดล้อมทของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมโอกาสให้กับ
กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง และแนวทางการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการ ทุน ที่ดิน และทรัพยากรภายในชุมชน และยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุง
โครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาด
ที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า แนวทางการพัฒนาที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการ
ติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ และแนวทางการพัฒนาที่ 5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

8. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน รองรับวัตถุประสงค์ 3.4.5 เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่กระทบกับความ นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รองรับวัตถุประสงค์ 3.4.1 เพ่ือ
ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และ
วัตถุประสงค์ 3.4.2 เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 

รองรับวัตถุประสงค์ 3.4.5 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาค
ส่วนในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 

9. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 การน าแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติที่
ชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติ ทุกระดับเพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของชาติ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นอกจากจะด าเนินการขับเคลื่อนตามแนวทางการขับเคลื่อนที่
ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบแล้วจะต้องผลักดันให้ระบบการจัดสรรงบประมาณยึดกรอบทิศทางและเป้าหมายการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือให้การด าเนินงาน
พัฒนาการศึกษาบรรลุผล 

10. กรอบการประกันคุณการศึกษาปีการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของ
คณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ ซึ่งวัดระบบประเมินผล
การด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ 
SWOC โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและให้มีการลงนาม 
ร่วมกันระหว่างอธิการบดี กับหัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ ส านัก และสถาบัน 
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วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผล 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ กับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับ (AAR) ให้คณะครุศาสตร์  ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

ระบบงานต่างๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการ
บริหารงานของคณะครุศาสตร์  เพ่ือให้เกิดประโยชนสูงสุดต่อผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
แนวทางการก ากับ ติดตาม และประเมิน 

การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปตามปีงบประมาณ มีแนวทางการก ากับ 
ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. ประเมินความก้าวหน้าและรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ  
3. ประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน โดยคณะกรรมการจัดท า 

ค ารับรองและติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในประจ าปี ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย 
 
การควบคุมคุณภาพ 

การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) ของคณะครุศาสตร์  จะถูกควบคุม 
โดยระบบ กลไกการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน
จึงเป็นตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเพ่ือควบคุมคุณภาพภายใน และเป็นตัวชี้วัดที่ด าเนินการตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกและค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ระบบการติดตามประเมินผล
ภายในของหน่วยงานมีความเป็นเอกภาพ จึงได้มีแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับ ติดตามผล  การด าเนินงานของ
หน่วยงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัยไปพร้อม ๆ 
กับการตรวจประกันคุณภาพภายในทุกปี 
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ส่วนที่ 6 
การทบทวน ปรับแผน 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทที่อาจขึ้นไดตลอดเวลา  

จึงไดก าหนดให้มีการ ทบทวน ปรับแผนปฏิบัติราชการรายปีไดเพ่ือให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ลักษณะแบบ Rolling Plan ซึ่งจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงใหม่ให้ทันต่อสถานการณ์อย่างต่อเนื่องกันไป 
โดยหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก ตองเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการยกเลิกหรือปรับปรุงโครงการมีผลท าให้เป้าหมายการด าเนินงาน กิจกรรม และ
งบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กรณีที่ไมมีการขอปรับแผนปฏิบัติราชการที่กล่าวมา การก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลจะยึดถือแผนปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยอนุมัติไวเดิม 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งคณะครุศาสตร์  

ที่ ๐๔๙ / ๒๕๖๔ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของคณะครุศาสตร์ 

        

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยคณะครุศาสตร์ จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๕)  เพื่อก าหนดแนวทางขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นระบบและรูปธรรม ผลักดันให้
เกิดความส าเร็จเชิงยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้นั้น  

ฉะนั้น  เพ่ือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  อาศัยอ านาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พุทธศักราช  ๒๕๔๗  ข้อ  ๓๑(๓)  
จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕)  ของคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   ดังนี้ 

 

๑.  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของคณะครุศาสตร์  ประกอบด้วย 
๑.๑  นายนพรัตน์  ชัยเรือง    ประธานกรรมการ 
๑.๒  นางนิตยารัตน์  คงนาลึก    รองประธานกรรมการ 
๑.๓  นายวัยวุฒ  อินทวงศ์    กรรมการ 
๑.๔  นางอรดา  โอภาสรัตนากร    กรรมการ 
๑.๕  นายเศณวี  ฤกษ์มงคล    กรรมการ 
๑.๖  นายทรงวิทย์  ฤทธิกัณฑ์    กรรมการ 
๑.๗  นายอนุวัฒน์  จันทสะ    กรรมการ 
๑.๘  นายปุรเชษฐ  บุญยัง    กรรมการ 
๑.๙  นายนันทวัฒน์  เนตรเจริญ    กรรมการ 
๑.๑๐ นายณัฐธร  ขุนทอง     กรรมการ 
๑.๑๑  นายพันธุ์ศักดิ์  เกิดทองม ี    กรรมการ 
๑.๑๒  นางสาวสุชาดา  จิตกล้า    กรรมการ 
๑.๑๓  นางสาวผการัตน์  โรจน์ดวง   กรรมการ 
๑.๑๔  นางสาวกรวรรณ  สืบสม    กรรมการ 
๑.๑๕  นางทิพวรรณ  ทองขุนด า    กรรมการ 
๑.๑๖  นางสุชีรา  พูลสิน     กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๗  นางสาวกัณณิกา  ศะศิสุวรรณ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๑๘  นางสุพัตรา  เต็มรัตน์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที ่
๑. ก าหนด กรอบแนวทางและทิศทางการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.

๒๕๖๕) 
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 



63 

๒.  รวบรวมและจัดท ารายงานแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.๒๕๖๕) ของคณะครุศาสตร์ 
ฉบับ 

สมบูรณ์ 
๓.  ติดตาม เร่งรัดให้การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.๒๕๖๕) ของคณะครุ

ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  บังเกิดผลทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ วิริยะ อุตสาหะ และเสียสละ 
เพ่ือให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลดีต่อคณะและมหาวิทยาลัยสืบไป 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง ณ วันที่  ๑๙ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

  
 

                                    
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  ชัยเรือง) 

คณบดีคณะครุศาสตร์ 


