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คํานํา 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของคณะครุศาสตร์ฉบับนี้ เป็น
การดําเนินการตามกฎหมายที่กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนก่อนปฏิบัติภารกิจ คณะจึงได้
จัดให้มีแผนนี้ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานทั้งในการกําหนดเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

คณะครุศาสตร์ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการ   
วางแผนการปฏิบัตใินครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อได้มีการปฏิบัติตามแผนในช่วงระยะเวลา
ที่เหมาะสมแล้ว ควรจะมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา  กุณฑล 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะครุศาสตร์ ได้กําหนด

ยุทธศาสตรใ์ห้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบนหลักการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัย
ไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการพัฒนาองค์
ความรู้บนพื้นฐานการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสตร์สากล 

คณะครุศาสตร์กําหนดวิสัยทัศน์เป็นองค์กรที่มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาชีพทาง
การศึกษาที่ได้มาตรฐาน และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ใน
สังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้และปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐาน
ของระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 

แผนปฏิบัติราชการของคณะครุศาสตร์ได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้สามประเด็น 
ได้แก่ 1)การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2)การพัฒนาท้องถิ่น และ 3)การพัฒนาองค์การ โดยมี 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 7 เป้าประสงค์ ได้แก่ 1)นักเรียนให้ความสนใจและต้องการมาเรียน
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2) นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้รับการจัดการเรียนการสอนและ
การบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 3) นักศึกษาและบัณฑิตสร้างช่ือเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัย บัณฑิตมีงานทําและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต 4) เป็นแหล่งพึ่งพิงทางวิชาการ 
5) พัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น 6) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสู่องค์กรทันสมัย และ 7) พัฒนา
บุคลากรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

งบประมาณในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2559 ประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 2,386,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.14  ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น จํานวน  2,554,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.11  ประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การ จํานวน 722,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  12.75  
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ส่วนที่ 1  
บทนํา 

 
คณะครุศาสตรไ์ด้ก่อกําเนิดขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งโรงเรียนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู เมื่อ

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2477 ที่หมู่บ้านมลายูบางกอก ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในสมัยนั้น

เป็นผู้จัดตั้งขึ้นโดยใช้เงินศึกษาพลี 

พ.ศ. 2477   จัดเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูช้ันต้นปีที่ 1 - 2 

พ.ศ. 2493  เปิดช้ันฝึกหัดครูมูล 

พ.ศ. 2494  เปิดช้ันฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดปีที่ 1 ยกเลิกช้ัน ปป. ปีที่ 2 

พ.ศ. 2505  กรมการฝึกหัดครู ประกาศยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยครูยะลา   

พ.ศ. 2506  เปิดช้ันประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูงเป็นรุ่นแรก 

พ.ศ. 2518  จัดตั้งคณะวิชาครุศาสตร์ รับผิดชอบผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา 

พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูยะลาเปลี่ยนช่ือเป็น “สถาบันราชภัฏยะลา” 

พ.ศ. 2538 คณะวิชาครุศาสตร์เปลี่ยนเป็น “คณะครุศาสตร์” 

พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) กับ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีนักศึกษาในโครงการ 

สควค. เป็นรุ่นแรก 

พ.ศ. 2547  สถาบันราชภัฏยะลามีนามใหม่ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” 

พ.ศ. 2548  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 

พ.ศ. 2550 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา 

พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาการสอนอิสลามศึกษา 

พ.ศ. 2550  เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 

พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 

พ.ศ. 2555 จัดตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาครูและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สําหรับ

บุคลากรทางการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 
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สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา   

พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรใีหม่สาขาวิชาภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยี   

พ.ศ. 2558 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิธีวิทยาการเพื่อการพัฒนา 

 

บุคลากร 
ข้อมูล ณ วันที่  1  ตุลาคม 2558 คณะครุศาสตร์มีบุคลากร จํานวน 56 คน 

ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 50 คน สายสนับสนุน จํานวน 6 คน 
 

นักศึกษา 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 คณะครุศาสตร์มีนักศึกษา จํานวน 876 คน  จําแนก

เป็น ระดับปริญญาตรี 750 คน ระดับปริญญาโท 126 คน 
 

ระดับปริญญาตรี 750 

การศึกษาปฐมวัย 415 
การประถมศึกษา 88 
การสอนอิสลามศึกษา 97 
พลศึกษาและสุขศึกษา 91 
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 59 

 

ระดับปริญญาโท 126 

การสอนอิสลามศึกษา 36 
การบริหารการศึกษา 76 
วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา 14 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2559 
คณะครุศาสตร์ 

 
 

วิสัยทัศน์ 
คณะครุศาสตร์เป็นองค์กรที่มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้

มาตรฐาน และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม           
พหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้และปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของ
ระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 

 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพ 
3.วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างความ

สมานฉันทใ์นสังคมพหุวัฒนธรรม 
4. บริการวิชาการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. การพัฒนาท้องถิ่น 
3. การพัฒนาองค์การ 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. นักเรียนให้ความสนใจและต้องการมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2. นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้รับการจัดการเรียนการสอนและการบริการที่มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน 
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3. นักศึกษาและบัณฑิตสร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย บัณฑิตมีงานทําและเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต 

4. เป็นแหล่งพึ่งพิงทางวิชาการ 
5. พัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น 
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสู่องค์กรทันสมัย 
7. พัฒนาบุคลากรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. นักเรียนให้ความสนใจและต้องการมาเรียนที่คณะครุศาสตร์ 
2. นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการจัดการเรียนการสอนและการ

บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
3. นักศึกษาและบัณฑิตสร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย บัณฑิตมีงานทําและเป็นที่

ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 
1. นักเรียนให้ความสนใจและต้องการมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2. นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้รับการจัดการเรียนการสอนและการบริการที่มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน 
3. นักศึกษาและบัณฑิตสร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย บัณฑิตมีงานทําและเป็นที่

ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต 
 

กลยุทธ์ 
1. สรรหานักศึกษาเชิงรุก 
2. ปฏิรูปการศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
3. สร้างขวัญ กําลังใจและส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 
4. เสริมสร้างความแกร่งทางวิชาการให้กับนักศึกษา 
5. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างช่องทางเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.นักเรียนให้ความสนใจและ 1.จํานวนทุนเรียน 3 1.สรรหานักศึกษา 1.สรรหานักศึกษา 30,000 อ.กรัณฑรักข์ 

ต้องการมาเรียนที่คณะ ดีที่จัดสรรให้  เชิงรุก เรียนเก่งมาเรียนที่   

ครุศาสตร์ นักศึกษา   มหาวิทยาลัย   

2.นักศึกษาและบุคลากรทาง 1.ร้อยละของ 6 1.ปฏิรูปการศึกษา 1.พัฒนา/ปรับปรุง 60,000 อ.กอเดช 

การศึกษาได้รับการจัด หลักสูตรที่ได้รับ  และกระบวนการ หลักสูตรตาม   

การเรียนการสอนที่มี การปรับปรุง  จัดการเรียนการ มาตรฐาน TQF   

คุณภาพ 2.ร้อยละของ  สอน    

 อาจารย์ตาม   2.พัฒนาการเรียน 1,306,000 อ.กอเดช 

 เกณฑ์มาตรฐาน   การสอน   

   2.สร้างขวัญกําลัง 3.พัฒนาบุคลากร 393,000 ผศ.ดร.กฤษฎา 

   ใจและส่งเสริม สายวิชาการ   

   พัฒนาอาจารย์    

3.นศ.และบัณฑิตสร้างชื่อ 1.ร้อยละของ 80 1.สร้างความเข้ม 1.พัฒนาคุณลักษณะ 20,000 อ.ดร.มูหัมมัดตอลาล 

เสียงให้แก่มหาวิทยาลัย บัณฑิตที่มีงานทํา  แข็งทางวิชาการ บัณฑิตที่พึงประสงค์   

    2.พัฒนานักศึกษา 577,600 อ.ดร.มูหัมมัดตอลาล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาท้องถิ่น 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. คณะครุศาสตร์เป็นแหล่งบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
2. พัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น 
 

ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาท้องถิ่น 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 
1. เป็นแหล่งพึ่งพิงทางวิชาการ 
2. พัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาขีดความสามารถของคณะให้เป็นแหล่งบริการวิชาการ 
2. พัฒนาองค์ความรู้ 
3. พัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.คณะครุศาสตร์เป็นแหล่ง 1.ร้อยละความ 80 1.พัฒนาขีด 1.บริการวิชาการ 20,000 อ.อุชุพร 

บริการวิชาการเพื่อพัฒนา พึงพอใจของ  ความสามารถ 2.ทํานุบํารุงศิลป 32,400 อ.ฮูซีน 

ท้องถิ่น ผู้รับบริการ  คณะให้เป็นแหล่ง วัฒนธรรม   
   บริการวิชาการ 3.ส่งเสริมพัฒนาการ 682,000 ผศ.ดร.เกสรี 

    เด็กปฐมวัยโดยใช้   
    วรรณกรรมเป็นฐาน   
    4.ส่งเสริมการวิจัย 516,400 ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ 

2.พัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น 1.จํานวนฐาน 1 1.พัฒนาศูนย์ 1.จัดทําฐานข้อมูล 1,304,000 ผศ.ดร.เกสรี 

 ข้อมูลงานวิจัยที่  ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อ สภาวการณ์เด็ก   

 นําไปใช้ประโยชน์  การใช้ประโยชน์ ปฐมวัยที่ได้รับผล   

    กระทบฯ   
       
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. 2559 คณะครุศาสตร์ 

 

12 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาองค์การ 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสู่องค์กรทันสมัย 
2. พัฒนาบุคลากรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
 

ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาองค์การ 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสู่องค์กรทันสมัย 
2. พัฒนาบุคลากรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพและทันสมัย 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.เพิ่มประสิทธิภาพการ 1.ร้อยละความ 80 1.พัฒนาองค์การ 1.เพิ่มประสิทธิภาพ 692,000 ผศ.สกล 

บริหารสู่องค์กรทันสมัย พึงพอใจของผู้  ให้มีคุณภาพและ การบริหารจัดการ   

 รับบริการ  ทันสมัย คณะ   

       

2.พัฒนาบุคลากรให้ทันต่อ 1.ร้อยละความ 85 1.พัฒนาบุคลากร 1.พัฒนาบุคลากร 30,000 ผศ.สกล 

การเปลี่ยนแปลงและความ พึงพอใจของ  ให้มีคุณภาพ สายสนับสนุน   

ต้องการของผู้รับบริการ บุคลากรต่อการ  การปฏิบัติงาน    

 บริหารงาน      
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ส่วนที่ 3  
การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 

 
การพัฒนาคณะครุศาสตรใ์ห้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการที่วางแผนร่วมกันนั้น คณะ

ได้ดําเนินการตามกระบวนการ ดังนี้ 
1. นําเสนอแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและคณะเพื่อให้บุคลากรเข้าใจทิศทาง

และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกัน 
2. ให้ผู้รับผิดชอบในระดับปฏิบัติการคือหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นผู้วาง

แผนการปฏิบัตใิห้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละหลักสูตร 
3. ผู้บริหารคณะกําหนดให้มีการประชุมร่วมกับบุคลากรทุก 1-2 เดือน เพื่อ

ส่งเสริม ติดตาม กํากับให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ 
4. คณะรายงานผลการดําเนินงานต่อมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส เพื่อติดตาม กํากับ

การปฏิบัติ 
5. ผู้บริหารคณะ แบ่งงานรับผิดชอบและติดตามงานในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อ

นําไปสู่การปฏิบัติ 

งานท่ีคณบดีรับผิดชอบ 
งานท่ีปฏิบัติ งานยุทธศาสตร์ 

1. งานบริหารงานบุคคล 
2. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
4. การจัดการความรู้ 
5. การทําผลงานทางวิชาการ 
6. โครงการการศึกษาเพื่อสันติภาพ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ประชาคม

อาเซียน 

 

งานท่ีคณบดีมอบหมายรองคณบดี 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล  สมจิตต์ 

งานท่ีปฏิบัติ งานยุทธศาสตร์ 
1. รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป 
2. แผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของคณะ 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์กอเดช  อ้าสะกะละ 
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งานท่ีปฏิบัติ งานยุทธศาสตร์ 
1. รับผิดชอบงานจัดการศึกษา 
2. งานปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
3. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
4. โครงการสรรหานักเรียนเก่งมาเรียน 
5. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
6. งานวิจัย 
7. งานบริการวิชาการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล  แกมะ 

งานท่ีปฏิบัติ งานยุทธศาสตร์ 
1. งานพัฒนานักศึกษา 
2. งานวิเทศสัมพันธ์ 
3. งานกีฬา 
4. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค์ 
5. โ ค ร ง ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม สู่

ประชาคมอาเซียน 
6. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ประชาคม

อาเซียน 
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ส่วนที่ 4  
การกํากับ ติดตาม และประเมินผล 

 
การกํากับติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของคณะ ดําเนินการกํากับ 

ติดตามโดยรองคณบดีที่ดูแลรับผิดชอบงานแต่ละฝ่าย โดยจัดทํารายงานตามแบบฟอร์มเสนอ
กองนโยบายและแผนเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

 

ไตรมาสท่ี ระยะเวลา วันท่ีรายงาน 
1 ต.ค. 58 – ธ.ค. 58 15 ม.ค. 59 

2 ม.ค. 59 – มี.ค. 59 18 เม.ย. 59 

3 เม.ย. 59 – มิ.ย. 59 15 ก.ค. 59 

4 ก.ค. 59 – ก.ย. 59 17 ต.ค. 59 

 

 
แบบรายงาน 

รายงานผลการดาํเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ร้อยละ

#DIV/0!

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

 
 
1. หนว่ยงาน :  

2. ผู้รับผิดชอบ   

3. วัตถุประสงค์  (ระบุตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ) 

 

 
 
 

ไตรมาสที ่............... 



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. 2559 คณะครุศาสตร์ 

 

17 
 

4. ผลการดําเนินงาน (ระบุอย่างละเอียด) 
กิจกรรมสําคัญ ผลการดําเนินงาน 

  

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

เป้าหมายและตัวชี้วดัความสาํเร็จ แผน ผล การบรรลุผลสําเร็จ 
เป้าหมาย     

- เชิงปริมาณ     

   � บรรลุ � ไม่
บรรลุ 

     

- เชิงคุณภาพ     

   � บรรลุ � ไม่
บรรลุ 

     

ตัวชี้วัดความสําเร็จ     

- ตัวชี้วัดผลผลิต     

   � บรรลุ � ไม่
บรรลุ 

     

 

 
5. สรุปผลการดําเนนิงาน (เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการหรือไม่อย่างไร) 
 

 
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. 2559 คณะครุศาสตร์ 

 

18 
 

6. ข้อบกพร่อง/ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1) ด้านบุคลากร  

  

2) ด้านงบประมาณ  

  

3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
สถานท่ี 

 

  

4) ด้านการบริหารจัดการ  

  

  

  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 

8. ภาพถ่ายกิจกรรม (ถ้ามี) 
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ลงช่ือ     ผู้รายงาน 

(  ) 

ตําแหน่ง   

วันเดือนปี   

 
 
 

ลงช่ือ     

(  ) 

ตําแหน่ง คณบดี/ผู้อํานวยการ  
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ภาคผนวก 





















































































































































































กําหนดประชุมปฏิบัติการ 

เรื่อง  การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะและการจัดทาํแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2559  

วันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2558 

ณ มหาวทิยาลัยหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา และ ภูต้นน้าํรสีอร์ท อําเภอละงู  จังหวัดสตูล 

 

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 

เวลา  10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร (ห้องประชุม 1 ช้ัน 3 คณะครุศาสตร์) 

เวลา  10.30 – 10.45 น. คณบดีกล่าววัตถุประสงค ์พร้อมช้ีแจงกําหนดการ 

เวลา  11.00 – 11.30 น. อธิการบดีกล่าวเปิดการประชุมและให้นโยบายในการปฏิบัติงาน 

เวลา  11.30 – 13.30 น. เดินทางถึง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  

เวลา  13.30 – 16.00 น. ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา หลักสูตร 5 ปี ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

เวลา  16.00 – 17.30 น. เดินทางถึง ภูต้นนํ้า อําเภอละงู  จังหวัดสตูล  

เวลา  18.30 น.             รับประทานอาหารเย็น 

เวลา  19.00 – 21.00 น. ทบทวนแผนการประกันคุณภาพปีการศึกษา 2557 

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2558 

เวลา  09.00 – 10.30 น. ทบทวนผลการปฏิบัติงาน ประจําปี 2558 

                                 นําเสนอแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์ ประจําปี 2559 

เวลา  10.30 – 12.00 น. นําเสนอแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์ ประจําปี 2559 (ต่อ) 

เวลา  12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง 

เวลา  13.00 – 16.30 น. จัดทําแผนปฏิบัติราชการระดับหลักสูตร 

เวลา  18.30 น.             รับประทานอาหารเย็น 

 

วันที่ 24 ตุลาคม 2558 

เวลา  09.00 – 10.30 น. ข้อเสนอแนะเพื่อทบทวนงานบริหารและงานวิชาการ 

เวลา  10.30 – 12.00 น. แผนงาน/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

                                 โดยสโมสรนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษา ศิษย์เก่า 

เวลา  12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง 

เวลา  13.00 – 14.30 น. สรุปเตรียมงานในระยะต่อไป -งานประกันคุณภาพ / งานบริหาร งานอื่นๆ  

เวลา  14.30 – 15.00 น. ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เวลา  15.00 – 18.00 น. เดินทางกลับสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

 


