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คำนำ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2557 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารจัดการงานตามภารกิจของคณะ ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ร่วมกัน คณะครุศาสตร์คาดหวังว่าแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2557 ฉบับนี้ จะเป็น
เครื่องมือสาคัญในการประสานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการกากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในโอกาสต่อไป
ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารคณะ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจนทาให้การจัดทาเอกสาร
แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้สาเร็จลุล่วงลงด้วยดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา คงทอง
คณบดีคณะครุศาสตร์

2

สำรบัญ
คำนำ
สำรบัญ
บทที่ 1 แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์หลัก ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของคณะครุศาสตร์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์
นโยบายคณะครุศาสตร์
ความเป็นมาในการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการดาเนินงานของคณะครุศาสตร์
ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
ขั้นตอนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปี คณะครุศาสตร์
โครงสร้างคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2557 คณะครุศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะครุศาสตร์
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประเด็นยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
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สำรบัญ (ต่อ)
บทที่ 2 แผนงำน/โครงกำรสำคัญตำมประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตรงความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ
และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ภำคผนวก
หลักเกณฑ์แนวทางการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2557 ให้แก่หลักสูตร หน่วยงาน
ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT MATRIX)
การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายในและภายนอกองค์กร
(Internal and External Strategic Factors Summary)
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
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บทที่ 1
แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 คณะครุศำสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โดยพิจารณาจากเป้าประสงค์ของคณะครุศาสตร์ฯ และนโยบายของคณะครุศาสตร์ รวมทั้งนาผลการประเมินปัจจัยทางยุท ธศาสตร์จากสภาพแวดล้อมภายนอก
มาเป็นกรอบในการดาเนินการ โดยมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ พั ฒนาและเพิ่มบทบาทในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานานาชาติ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ พัฒนาการวิจัยและการให้บริการวิชาการ เพื่อ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันประเทศ สร้างงานวิจัยที่มีผ ลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม และนาไปสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาพื้นที่บนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ อันนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปรัชญำ (Philosophy)
“คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ สานท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าเทคโนโลยี”
อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค่ำนิยม (Core Values)
“VALAYA”
V
:
Visionary
=
เป็นผู้รอบรู้
A
:
Activeness
=
ทางานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
L
:
Like to learn
=
สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
A
:
Adaptive
=
ปรับตัวได้ดี พร้อมนาการเปลี่ยนแปลง
Y
:
Yields
=
ผลงานเป็นที่ประจักษ์
A
:
Acceptance and Friendliness
=
เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
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วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นนา เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในอุษาคเนย์
พันธกิจ (Mission)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีภารกิจหลักสาคัญคือ เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้ำประสงค์หลัก (Goals)
1. สร้างสรรค์งานผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
2. พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู โดยสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับองค์กรภายนอกและศิษย์เก่า
3. สร้างเสริมขีดสมรรถนะในการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และนาผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาทางด้านการศึกษา แก่ชุมชนและท้องถิ่น
4. เป็นแหล่งสาคัญในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ในฐานะที่เป็นผู้นาทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาของท้องถิ่น
5. เป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาที่สาคัญของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นองค์กรแห่งความพอเพียง มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เป้ำประสงค์ที่ 1 : สร้ำงสรรค์งำนผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพครู
1. จานวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของท้องถิ่น
2. จานวนหลักสูตรที่เปิดรับเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
3. จานวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ. และคุรุสภา
4. ร้อยละของจานวนนักศึกษาครูที่เพิ่มขึ้นตามแผนการรับนักศึกษา
5. จานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาตามกรอบของเวลาและได้งานทาตรงสาขา ภายใน 1 ปี
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6. ผลงานการพัฒนาวิชาการ งานวิจัย ตารา บทความ สิ่งประดิษฐ์ ที่เผยแพร่ได้ตรงตามเกณฑ์ของประกาศ กพอ.
7. ร้อยละของบัณฑิตครู ที่มีคุณภาพด้านสาระความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมและสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
8. จานวนโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูและอาจารย์
เป้ำประสงค์ที่ 2 : พัฒนำองค์กรให้เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ที่สำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพของอำจำรย์และนักศึกษำ ตลอดจนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพครู โดยสร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรกับองค์กรภำยนอกและศิษย์เก่ำ
1. จานวนหลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานทางการศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และตามความต้องการของหน่วยงาน
3. ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
4. ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานทางการศึกษาที่มีต่อกระบวนการและผลผลิตของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. จานวนองค์กรภายนอกและศิษย์เก่าที่เป็นเครือข่ายพันธมิตร
เป้ำประสงค์ที่ 3 : สร้ำงเสริมขีดสมรรถนะในกำรวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ และนำผลกำรวิจัยไปใช้แก้ปัญหำทำงด้ำนกำรศึกษำแก่ชุมชนและท้องถิ่น
1. จานวนอาจารย์ในคณะครุศาสตร์ที่ได้รับการอนุมัติให้ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่น ๆ นอกมหาวิทยาลัย
2. จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่แล้วเสร็จ
3. จานวนโครงการวิจัยในแต่ละหลักสูตร
4. จานวนผลงานวิจัย/โครงการวิจัยของนักศึกษาครู ครูประจาการและบุคลากร ทางการศึกษา
5. ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานทางการศึกษา ที่มีต่อผลงานวิจัยของนักศึกษาครู ครูประจาการและบุคลากรทางการศึกษา
6. ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นที่มีต่อผลงานวิจัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์
7. ร้อยละของงานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น และ
ประเทศชาติได้
8. ร้อยละของการตอบรับให้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่งานวิจัย ของอาจารย์ นักศึกษา ครูประจาการและบุคลากรทางการศึกษา
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เป้ำประสงค์ที่ 4 : เป็นแหล่งสำคัญในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมในฐำนะที่เป็นผู้นำทำงด้ำนนวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของท้องถิ่น
1. จานวนหน่วยงานทางการศึกษาที่เข้ารับบริการทางวิชาการ
2. จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับบริการทางวิชาการ
3. จานวนโรงเรียน/สถานศึกษาครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
4. จานวนหลักสูตรฝึกอบรม
5. จานวนโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับบริการทางวิชาการ
7. ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา ที่เข้ารับบริการทางวิชาการ
8. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับบริการ นาความรู้และประสบการณ์ไปใช้พัฒนางานและหน่วยงานของตน
เป้ำประสงค์ที่ 5 : เป็นแหลงอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญำที่สำคัญของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นองค์กรแห่งควำมพอเพียง
มีกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล
1. จานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาจิตสานึก และค่านิยมของอาจารย์ นักศึกษา และ บุคลากรของคณะครุศาสตร์ ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิ
ปัญญาที่สาคัญของท้องถิ่น
2 จานวนโครงการพัฒนาทักษะการดารงชีวิต และกระบวนการทางานโดยยึดหลักความพอเพียงสาหรับอาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรในคณะ
3. จานวนโครงการพัฒนาทักษะการดารงชีวิต และกระบวนการทางานโดยยึดหลักความพอเพียงสาหรับครูประจาการและบุคลากรทางการศึกษา
4. ผลการประเมินจาก กพร. และ สมศ.
5. ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานทางการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีต่อระบบการบริหารจัดการของคณะ
6. จานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยให้ลาศึกษาต่อ และก้าวเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
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วิสัยทัศน์และเป้ำประสงค์ของคณะครุศำสตร์

เป้ำประสงค์ที่ 1
สร้างสรรค์งานผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน
วิชาชีพครู

เป้ำประสงค์ที่ 5
เป็นแหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
และภูมิปัญญาที่สาคัญของ
ท้องถิ่น ตลอดจนเป็นองค์กรแห่ง
ความพอเพียง มีการบริหาร
จัดการโดย ยึดหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เป็นสถาบันผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาชั้นนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในอุษาคเนย์

เป้ำประสงค์ที่ 2
พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญใน
การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และ
นักศึกษาตลอดจนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มคี ณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู โดยสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับ
องค์กรภายนอกและ
ศิษย์เก่า

เป้ำประสงค์ที่ 3
สร้างเสริมสมรรถนะในการวิจัย
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และนา
ผลการวิจยั ไปใช้แก้ปัญหาทางด้าน
การศึกษาแก่ชุมชนและท้องถิ่น

เป้ำประสงค์ที่ 4
เป็นแหล่งสาคัญในการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม ในฐานะที่
เป็นผู้นาทางด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของ
ท้องถิ่น
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะครุศำสตร์
คณะครุศาสตร์ มีเป้าหมายผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถนาความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้
ในการดารงชีวิต
2. มีทักษะทางด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบการงานอาชีพด้วยใจรัก ดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข
4. มีความรักผูกพันต่อท้องถิ่น ภาคภูมิใจในคุณค่าของความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ยึดมั่นในประชาธิปไตยและห่างไกลจากยาเสพติด
นโยบำยคณะครุศำสตร์
1. นโยบำยดำนกำรผลิตบัณฑิต
1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและมีความยืดหยุนสูง เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ สังคมโลก
1.2 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรใหเปนตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
1.3 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการ และศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ พรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุน
การไปศึกษาดูงาน การฝกอบรม เขารวมประชุมสัมมนา เพื่อใหคณาจารยและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
1.4 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.5 พัฒนาสื่อการสอน เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหเพียงพอและมีคุณภาพ
1.6 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุนโดยเนนการมีสวนรวมจาก
บุคคล สถาบัน และชุมชนภายนอก
1.7 พัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
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2. นโยบำยดำนกำรพัฒนำนักศึกษำ
2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติอยางนอย 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ดานทักษะ การวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 สนับสนุนใหนักศึกษาเขาฝกประสบการณในสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกอ. และ สมศ.
2.3 สงเสริมกิจกรรมที่ใหนักศึกษาพัฒนาความคิดสรางสรรค การทางานเป็นทีม การสรางนิสัยรักการอาน และมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ตลอดจน
พัฒนาเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
2.4 จัดใหมีระบบการใหความชวยเหลือทางวิชาการสาหรับนักศึกษาเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน
3. นโยบำยดำนงำนวิจัย
3.1 พัฒนา ระบบและกลไกและโครงสรางพื้นฐานสาหรับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยทางานวิจัย เพื่อนามาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และลงสู่ชุมชน
3.3 แสวงหาแหลงทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.4 สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายวิจัยทั้งภายในและภายนอก
3.5 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อนาไปใช้พัฒนาชั้นเรียน และลงสู่ท้องถิ่น
3.6 พัฒนาระบบฐานขอมูลนักวิจัยและผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ
4. นโยบำยดำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแกสังคมของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
4.2 สงเสริมและสนับสนุนใหการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.3 สนับสนุนใหมีความรวมมือดานบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
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5. นโยบำยดำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.1 สงเสริมใหมีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบตาง ๆ
5.2 สงเสริมใหมีการบูรณาการงานดานการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5.3 สงเสริมใหมีการเผยแพรหรือการบริการ ดานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ สาธารณชน
6. นโยบำยดำนกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรภำยในองค์กร
6.1 พัฒนาระบบงานและโครงสรางองคกรที่เหมาะสมกับสถานการณ
6.2 จัดทาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะ
6.3 ยึดหลักการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมสี วนไดเสีย
6.4 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการปองกันความเสี่ยงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6.5 สงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
6.6 สงเสริมสนับในการจัดทาแผนกลยุทธทางการเงิน และวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบไดรวม ทั้งมีการจัดทางบประมาณที่สอดคลอง
กับพันธกิจ ทุกพันธกิจและมีการจัดทารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ
6.7 พัฒนาองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู
7. นโยบำยดำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและตัดสินใจ
7.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ และสามารถนามาใชในการดาเนินการดานการประกันคุณภาพ
7.2 สนับสนุนใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชสารสนเทศเพื่อนามาปรับปรุงการดาเนินการ
8. นโยบำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 3 ดี (3 D)
8.1 พัฒนาคณะตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี โดยเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน 3 ดาน ไดแก ดานการสงเสริมประชาธิปไตย ดานการสงเสริมใหมี
คุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย และ ดานการสงเสริมภูมิคมุ กันภัยดานยาเสพติด
8.2 สงเสริมใหคณาจารยมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานตามนโยบาย 3 ดี ไดอยางมีคุณภาพ
8.3 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกในการดาเนินกิจกรรมที่สอดคลองกับนโยบาย 3 ดี
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9. นโยบำยดำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
9.1 กาหนดแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
9.2 สนับสนุนกิจกรรมการใหความรู ความเขาใจและตระหนักในการดาเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา
9.3 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการดาเนินการประกันคุณภาพอยางเปนระบบและตอเนื่อง
9.4 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาทุกคนนาผลการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทางาน
9.5 สงเสริมใหมีการวิจัยดานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนาไปใชประโยชนในการพัฒนาคณะและหนวยงานอื่น
9.6 สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อรองรับการจัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการบริหารงาน
ควำมเป็นมำในกำรกำหนดประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์
ในกำรดำเนินงำนของคณะครุศำสตร์
ประเด็นท้ำท้ำยเชิงยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยจำกภำยนอก
1. การรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การพัฒนามหาวิทยาลัย คณะให้มีความนานาชาติ (เครือข่าย หลักสูตร, บุคลากร, สิ่งอานวยบริการ)
2. การขยายจานวนของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน  การแสวงหาความร่วมมือ พันธมิตรในการจัดการศึกษา (ระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐเอกชน หน่วยงานของรัฐ)
3. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบคู่ขนานระหว่างศก.พอเพียง และศก.สร้างสรรค์  การพัฒนาหลักสูตร การสร้างผลงานวิชาการที่ตอบสนองต่อทิศทางของระบบ
เศรษฐกิจแบบคู่ขนาน (หลักสูตร ตารา งานวิจัย โครงการบริการวิชาการ)
4. การถูกเรียกร้อง การถูกตรวจสอบ การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การสร้างตราสินค้า การสร้างความแตกต่าง
5. ความก้าวหน้า มีราคาที่ถูกลง และเข้าถึงได้ง่ายขึ้นของ ICT  การลงทุน การใช้ประโยชน์ ICT. อย่างถูกต้อง เหมาะสม
ประเด็นท้ำท้ำยเชิงยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยจำกภำยใน
1. การเสียสมดุลระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์องค์การ และการขาดเอกภาพทางความคิดในวิสัยทัศน์ร่วมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
2. ตราสินค้า ภาพลักษณ์ขององค์กร รวมทั้งผลผลิต(บัณฑิต) ยังขาดเอกลักษณ์ปราศจากความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับของสังคมภายนอก
3. การทางานแบบแยกส่วน และขาดการวางแผนงานในเชิงบูรณาการ
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4.
5.
6.
7.
8.

การขาดแคลนบุคลากรในเชิงคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานจากภายนอก
การบริหารทรัพยากรทางการเงินและสินทรัพย์อื่น ๆ อย่างด้อยประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดการระบบคุณภาพเพื่อทาตามหน้าที่มิใช่เป็นวัฒนธรรมการทางาน
การลดลงของจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงพระชนมายุครบรอบ 86 พรรษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนยุทธศาสตร์ จัดทาร่างแผนการปฏิบัติราชการและ
แผนงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนทัศนะ เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ ผลจากการประชุมดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยได้กาหนดนโยบายการบริหารงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ และโครงการสาคัญ ตัวชี้วัด ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย และบุคลากร นา
นโยบายจากสภามหาวิทยาลัยมาจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์กำรดำเนินงำนของคณะครุศำสตร์
จากการวิเคราะห์บริบทที่เป็นประเด็นท้าทายจากภายนอกและภายใน กรอบวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นภาพกว้าง นามาสู่แนวคิดที่ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดาเนินการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจหลักของคณะครุศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศำสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตรงความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ
3. การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
4. การทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
5. การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
6. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

14

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตรงความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และได้รับปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสาขาวิชา โดยสอดแทรกอยู่ในทุกรายวิชาทั้งความรู้และกระบวนการ
1.2 จัดหา พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาที่เป็นสากลและความเป็นนานาชาติ และพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่สาคัญ
1.3 สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากหน่วยงาน สถานประกอบการที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.4. พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ รวมถึงหลักสูตร
นานาชาติ
1.5. ส่งเสริมการศึกษาวิจัย จัดทาแผนการตลาดด้านการจัดการศึกษา พร้อมทั้งระบุกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเพื่อแสวงหาวิธีการในการคัดเลือก
นักศึกษาเชิงรุก
1.6. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและ ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนสาธิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประคมอาเซียนเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์ของนักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์
2.1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อเพิ่ม
จานวนผลงานวิจัย
2.2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนาเสนอผลงานวิจัยและการประกวดผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
2.3 สนับสนุนทุนวิจัยและงบประมาณให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ในการทาวิจัยและสร้างนวัตกรรม
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนศึกษาวิจัยแบบสหสาขาวิชา ให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา มีโอกาสและสามารถทางานวิจัยร่วมกับชุมชน และสังคม
เพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการวิชาการ การเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดาริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักศึกษา และบุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.2 สร้างเครือข่าย แสวงหาพันธมิตร โดยเน้นที่กลุ่มศิษย์เก่า หน่วยงาน สถานประกอบการในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยในต่างประเทศในการพัฒนา
งานให้บริการวิชาการ
3.3 พัฒนาระบบกลไกบริหารจัดการในด้านบริการวิชาการ
3.4 ส่งเสริมการพัฒนาครูเพื่อสร้างครูมืออาชีพรองรับประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
กลยุทธ์
4.1 บูรณาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ของท้องถิ่นและของชาติ เข้ากับการจัดการเรียนการสอน โดยสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับบัณฑิต และ
บุคลากร หน่วยงานในท้องถิ่น หรือในระดับชาติ และอาเซียน
4.2 อนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทานุบารุง เผยแพร่และสืบสานศิลปะ และวัฒนธรรม ของท้องถิ่น และของชาติอย่าง
หลากหลาย
4.3 พัฒนาบุคลากร นักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ ความสานึก และความภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และนาไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม
4.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
กลยุทธ์
5.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนา การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้มีศักยภาพ มีภาวะผู้นา รักองค์กร และมีความก้าวหน้าในสายงาน
5.3 จัดทาผังแม่บทการใช้ประโยชน์และแสวงหาพันธมิตร ร่วมดาเนินการพัฒนาธุรกิจบริหารจัดการสร้างผลประโยชน์จากที่ดินของ
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5.4 ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับด้านการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และพัฒนาประสิทธิภาพ
คุณภาพการบริการภายใน
5.5 พัฒนา เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการและสภาพการทางานที่เอื้ออานวยต่อการเรียนการสอนและการทางาน
5.6 สร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การเรียนรู้และองค์การสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
กลยุทธ์
6.1 พัฒนาระบบกลไกลการพัฒนาหลักสูตร และการบริหารหลักสูตร
6.2 สนับสนุนให้อาจารย์ดารงตาแหน่งทางวิชาการ และเพิ่มคุณวุฒิให้ตรงตามเกณฑ์ สกอ.
6.3 พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรู้ตามคุณลักษณะของบัณฑิต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา กิจกรรมของนักศึกษา
6.4 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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ควำมเชื่อมโยง
ระหว่ำงวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์
วิสัยทัศน์
คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เป็นสถำบันผลิตและพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำชั้นนำ เพื่อพัฒนำท้องถิ่นในอุษำคเนย์

ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
กำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิตให้ตรง
กับควำมต้องกำรของสังคม กำร
พัฒนำเศรษฐกิจ และประชำคม
อำเซียน

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
กำรผลิตผลงำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพเป็นที่
ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่
สังคม ท้องถิ่น ชุมชน
สถำนประกอบกำร

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรทำนุบำรุง เผยแพร่
สืบสำน ศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น และ
ของชำติ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5
กำรบริหำรและกำรพัฒนำ
สถำบัน

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6
กำรยกระดับคุณภำพ
มำตรฐำนศึกษำ

เป้ำประสงค์
เป้ำประสงค์ที่ 1
สร้ำงสรรค์งำนผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำน
วิชำชีพครู

เป้ำประสงค์ที่ 2
พัฒนำองค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ
ในกำรพัฒนำศักยภำพของอำจำรย์และ
นักศึกษำตลอดจนครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำนวิชำชีพครู โดยสร้ำงเครือข่ำย
พันธมิตรกับองค์กรภำยนอกและศิษย์เก่ำ

เป้ำประสงค์ที่ 3
สร้ำงเสริมสมรรถนะในกำรวิจัย
เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ และนำ
ผลกำรวิจัยไปใช้แก้ปัญหำ
ทำงด้ำนกำรศึกษำแก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น
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เป้ำประสงค์ที่ 4
เป็นแหล่งสำคัญในกำรให้บริกำร
ทำงวิชำกำรแก่สังคม ในฐำนะที่
เป็นผู้นำทำงด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของ
ท้องถิ่น

เป้ำประสงค์ที่ 5
เป็นแหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญำที่สำคัญของท้องถิ่น
ตลอดจนเป็นองค์กรแห่งควำม
พอเพียง มีกำรบริหำรจัดกำรโดย
ยึดหลักธรรมำภิบำล

ขั้นตอนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัตกิ ำรประจำปี คณะครุศำสตร์
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

พิจารณา และทบทวนบริบททางการศึกษา
การวิเคราะห์ความสอดคล้องและผลการวิเคราะห์
SWOT ของคณะครุศาสตร์

แผนพัฒนาคุณภาพ Improvement plan
ของคณะครุศาสตร์

คณะผู้บริหารของคณะครุศาสตร์ ยกร่างแผนปฏิบัติการฯ
คณะครุศาสตร์

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คณะครุศาสตร์ (ร่าง 1)

คณะผู้บริหารและบุคลากรของคณะครุศาสตร์ ประชุมทบทวน
พิจารณา กาหนดและเพิ่มเติมรายละเอียดแผนฯ (ร่าง 1)

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2557
คณะครุศาสตร์ (ร่าง 2)

ผู้บริหารของคณะครุศาสตร์ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผู้บริหารของคณะครุศาสตร์ ถ่ายทอด แผนปฏิบัติการฯ คณะครุศาสตร์
ให้บุคลากรเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
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โครงสร้ำง
คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี

ผู้บริหาร

20

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสู ตร ครุศาสตรบัณฑิต
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วิสัยทัศน์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การให้บริการวิชาการแก่
สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถาน
ประกอบการ

ประสิทธิภาพ

พัฒนาองค์กรให้ เป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ที่สาคัญในการพัฒนา
สร้ างเสริ มขีดสมรรถนะในการวิจยั
สร้ างสรรค์งาน
ศั
ก
ยภาพของอาจารย์
แ
ละนั
ก
ศึ
ก
ษา
ตลอดจนครู
แ
ละบุ
ค
ลากร
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และนา
ผลิตบัณฑิตที่มี
ทางการศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ผลการวิจยั ไปใช้ แก้ ปัญหาทางด้ าน
คุณภาพตาม
โดยสร้
า
งเครื
อ
ข่
า
ยพั
น
ธมิ
ต
รกั
บ
องค์
ก
รภายนอกและศิ
ษ
ย์
เ
ก่
า
การศึกษาชุมชนและท้ องถิ่น
เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู
-คุณภาพอาจารย์ นักศึกษา ครูและบุคลากร
-หลักสูตรตรงตามต้ องการท้ องถิ่น
-คุณภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีสมรรถนะด้ านการวิจยั
-บัณฑิตครูที่มีคณ
ุ ภาพด้ านสาระความรู้
ทางการศึกษามีศกั ยภาพตาม
-มีผลงานวิจยั ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่เป็ นที่
คุณธรรม และจริ ยธรรมและสมรรถนะ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและ
ยอมรับ
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ความต้ องการของหน่วยงาน
-ระบบบริ หารหลักสูตรและการจัดการ
เรี ยนการสอนรวมถึงระบบการ
บริ หารงาน KM อย่างมีประสิทธิภาพ
-บัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะพึงประสงค์

การพัฒนาองค์การ

คุณภาพ

ประสิทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้
ตรงกับความต้องการของสังคม
การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
ประชาคมอาเซียน

แผนที่ยุทธศำสตร์ Strategy Map
คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี
คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
เป็นสถำบันผลิตและพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำชัน้ นำเพื่อพัฒนำท้องถิ่นในอุษำคเนย์

-พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
-พัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอนให้
สอดคล้ องกับความต้ องการ
-พัฒนาบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
-พัฒนาระบบ KM

-สร้ างเครื อข่ายองค์กรภายนอกและศิษย์เก่า

-ระบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ LO
-พัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรี ยนรู้ตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต
-พัฒนาองค์กรให้ เป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้ LO
-พัฒนาคุณภาพของคณาจารย์และ
บุคลากร

-ระบบการบริ หารจัดการงานวิจยั
-สร้ างเครื อข่ายความร่วมมือ
งานวิจยั และงานสร้ างสรรค์

-พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการวิจยั
-พัฒนานวัตกรรมการจัดการ
งานวิจยั และงานสร้ างสรรค์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การทานุบารุง เผยแพร่ สืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารและการพัฒนา
สถาบัน

เป็ นแหล่งสาคัญในการให้ บริ การทาง
วิชาการแก่สงั คมในฐานะที่เป็ นผู้นา
ทางด้ านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาของท้ องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ศึกษา

เป็ นแหล่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาที่สาคัญของท้ องถิ่น
ตลอดจนเป็ นองค์กรแห่งความพอเพียง มีการบริ หารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

-จานวนโรงเรี ยน/สถานศึกษาเครื อข่ายที่

-จานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนา

-จานวนอาจารย์ที่ได้ รับ

ได้ รับการพัฒนาศักยภาพได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
-ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้ ารับบริ การทางวิชาการ

จิตสานึก ค่านิยมของอาจารย์ นักศึกษา
บุคลากรในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทยและภูมิปัญญาที่สาคัญของท้ องถิ่น

การพัฒนาศักยภาพศึกษา
ต่อและก้ าวเข้ าสูต่ าแหน่ง
ทางวิชาการ
-

-ระบบการบริ การวิชาการ
-สร้ างเครื อข่ายการให้ บริ การ
วิชาการ

-พัฒนาการให้ บริ การวิชาการแก่
สังคม
-พัฒนาด้ านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของท้ องถิ่น

-ส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาเข้ าร่วมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมเรี ยนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย

-พัฒนา ส่งเสริ ม การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา
ที่สาคัญของท้ องถิ่น

-ระบบการบริ หารจัดการของ
คณะครุศาสตร์
-ระบบและกลไกการ
ประสานงานที่ดี
-พัฒนาระบบการบริ หารจัดการ
-พัฒนาองค์กรตามหลักธรรมา ภิบาล
-พัฒนาระบบอาคารภูมิทศั น์

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย แผนปฏิบัติกำรประจำปี พ.ศ. 2557
คณะครุศำสตร์
ลำดับที่
ตัวชี้วัดผลผลิต/ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ
เป้ำหมำย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
KPI 1.1.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
ระดับ 5
KPI 1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ร้อยละ 80
KPI 1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80
KPI 1.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อทรัพยากรทางการศึกษาและสภาพแวดล้อม
ร้อยละ 85
KPI 1.2.2 จานวนโครงการการจัดการอบรมและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทาง
3 โครงการ
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
KPI 1.2.3 จานวนโครงการการจัดการอบรมและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทาง
1 โครงการ
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
KPI 1.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ออกฝึกงานในรูปแบบสหกิจศึกษา
ร้อยละ 90
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
KPI 2.3.1 ร้อยละความสาเร็จของการผลิตผลงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในหน่วยงาน
ร้อยละ 20
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
KPI 3.1.5 จานวนโครงการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อคณะ
5 โครงการ
KPI 3.3.1 ร้อยละการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
ร้อยละ 90
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
KPI 4.2.1 จานวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและความภูมิใจในศิลปะและ
1 กิจกรรม
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
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ลำดับที่

ตัวชี้วัดผลผลิต/ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ
KPI 4.2.2 ร้อยละของนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรในท้องถิ่นที่เข้ารวมกิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม มีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึกและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
KPI 5.1.1 ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น

เป้ำหมำย
ร้อยละ 80

KPI 5.2.3 ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะตามกาหนด
KPI 5.2.4 ร้อยละของประเภท/ตาแหน่งที่มีเส้นทางความก้าวหน้า
KPI 5.2.6 มีการทบทวนแผนด้านสวัสดิการ
KPI 5.3.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผน
KPI 5.4.2 ร้อยละของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทางสิ่งแวดล้อม
KPI 5.6.2 จานวนองค์ความรู้ที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดความรู้ใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
KPI 6.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่มีสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
KPI 6.3.3 ร้อยละของรายวิชาที่มีการสอดแทรกเนื้อหาและกระบวนการด้านคุณธรรม จริยธรรม
KPI 6.4.2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพ

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
1 ครั้ง : ปี
5 ระดับ
ร้อยละ 80
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ร้อยละ 5

1 เรื่อง
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
5 ระดับ

ประเด็นยุทธศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
คณะครุศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิตให้ตรงกับควำมต้องกำรของสังคม กำรพัฒนำเศรษฐกิจ และพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพ เป็นที่ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ.
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถำนประกอบกำร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรทำนุบำรุง เผยแพร่ สืบสำน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชำติ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
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ตำรำงวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
กรอบแผนอุดมศึกษำ
ระยะ ยำว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)
ข้อ 84.เป้าหมายของกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2พ.ศ. 2551-2565
"ยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทยเพื่อผลิต
และพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพสามารถปรับตัว
สาหรับงานที่เกิดขึ้น
ตลอดชีวิต
พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษา
ในการสร้างความรู้และ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศใน
โลกาภิวัฒน์
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไก
ของธรรมาภิบาล การเงิน
การกากับมาตรฐานและ
เครือข่ายอุดมศึกษาบน

นโยบำยมหำวิทยำลัย
(พ.ศ. 2556-2560)

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
พ.ศ. 2557

กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย

ยุทธศำสตร์
คณะครุศำสตร์

กลยุทธ์
คณะคณะครุศำสตร์

แนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2560 ไว้ 7
ประการดังนี้
นโยบำยข้อที่ 1 ยกระดับคุณภำพ
มำตรฐำนกำรศึกษำในระดับชำติ
ให้มหาวิทยาลัย ได้รับการรับรอง
คุณภาพครบทุกมิตจิ ากหน่วยงานต่างๆ
ในระดับดีขึ้นไปโดยมหาวิทยาลัยพึง
ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า
ได้มผี ลงานที่โดดเด่น ได้รับรางวัลและ
การยกย่องในระดับชาติ รวมทั้งส่งเสริม
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้มี
คุณวุฒิ ผลงานและตาแหน่งทางวิชาการ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของชาติ

ยุทธศาสตร์ที่สาคัญ 6
ประเด็น ประกอบด้วย
1. การพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตตรงความต้องการ
ของสังคม การพัฒนา
เศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
2. การผลิตผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่มคี ุณภาพ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
นานาชาติ
3. การให้บริการวิชาการแก่
สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถาน
ประกอบการ
4. การทานุบารุง เผยแพร่
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และของชาติ
5. การบริหารและการ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้รับการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
ตรงความต้องการของสังคม
ท้องถิ่น และได้รับปลูกฝัง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสาขาวิชา โดย
สอดแทรกอยู่ในทุกรายวิชา
ทั้งความรู้และกระบวนการ
1.2 จัดหา พัฒนาทรัพยากร
ทางการศึกษาที่เป็นสากล
และความเป็นนานาชาติ
และพัฒนารูปแบบการ
เรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะทาง

ยุทธศาสตร์ที่สาคัญ 6
ประเด็น ประกอบด้วย
1. การพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตตรงความต้องการ
ของสังคม การพัฒนา
เศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
2. การผลิตผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่มคี ุณภาพ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
นานาชาติ
3. การให้บริการวิชาการแก่
สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถาน
ประกอบการ
4. การทานุบารุง เผยแพร่
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และของชาติ
5. การบริหารและการ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้รับการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
ตรงความต้องการของสังคม
ท้องถิ่น และได้รับปลูกฝัง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสาขาวิชา โดย
สอดแทรกอยู่ในทุกรายวิชา
ทั้งความรู้และกระบวนการ
1.2 จัดหา พัฒนาทรัพยากร
ทางการศึกษาที่เป็นสากล
และความเป็นนานาชาติ
และพัฒนารูปแบบการ
เรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะทาง
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ตำรำงวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)
กรอบแผนอุดมศึกษำ
นโยบำยมหำวิทยำลัย
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
ระยะ ยำว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2556-2560)
พ.ศ. 2557
(พ.ศ.2551-2565)
พื้นฐานของเสรีภาพทาง
น โยบ ำยข้ อที่ 2 พั ฒ น ำแล ะเพิ่ ม 6. การยกระดับคุณภาพ
วิชาการ ความหลากหลาย บทบำทในกำรเป็นสถำบันอุดมศึกษำ และมาตรฐานการศึกษา
และเอกภาพเชิงระบบ"
เพือ่ พัฒนำท้องถิ่น
ด้ ว ย ก า ร ส ร้ า ง ผ ล ง า น แ ล ะ ก า ร
ดาเนินการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยจัด
ให้ มี กิ จ กรรมที่ ห ยิ บ ยกปั ญ หาของ
ท้องถิ่นมาทาการวิจัย ให้บริการวิชาการ
และนามาใช้ในการผลิตบัณฑิต รวมทั้ง
มุ่ งผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ สามารถ
ปฏิ บั ติงานเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่น และ
สังคมตามอัตลักษณ์ได้อย่างชัดเจน
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กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย

ยุทธศำสตร์
คณะครุศำสตร์

กลยุทธ์
คณะคณะครุศำสตร์

ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
ที่สาคัญ
1.3 สนับสนุนให้นักศึกษา
ได้มโี อกาสฝึกประสบการณ์
วิชาชีพจากหน่วยงาน สถาน
ประกอบการที่มคี ุณภาพทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
1.4. พัฒนาหลักสูตรให้มี
ความสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ
รวมถึงหลักสูตรนานาชาติ
1.5. ส่งเสริมการศึกษาวิจัย
จัดทาแผนการตลาดด้าน
การจัดการศึกษา พร้อมทั้ง
ระบุกลุม่

6. การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
ที่สาคัญ
1.3 สนับสนุนให้นักศึกษา
ได้มโี อกาสฝึกประสบการณ์
วิชาชีพจากหน่วยงาน สถาน
ประกอบการที่มคี ุณภาพทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
1.4. พัฒนาหลักสูตรให้มี
ความสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ
รวมถึงหลักสูตรนานาชาติ
1.5. ส่งเสริมการศึกษาวิจัย
จัดทาแผนการตลาดด้าน
การจัดการศึกษา พร้อมทั้ง
ระบุกลุม่

ตำรำงวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)
กรอบแผนอุดมศึกษำ
ระยะ ยำว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

นโยบำยมหำวิทยำลัย
(พ.ศ. 2556-2560)

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
พ.ศ. 2557

นโยบำยข้อที่ 3 พัฒนำคุณภำพ
มำตรฐำนกำรศึกษำในระดับ
นำนำชำติ
โดยมีการจัดหลักสูตรปริญญา
ภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ
อย่างน้อย 5 หลักสูตร ใน พ.ศ. 2560
และส่งเสริมให้หน่วยงานภายใน
ตลอดจนคณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรได้มีผลงานที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ
นโยบำยข้อที่ 4 ผลิตบัณทิตที่มี
คุณภำพเป็นที่ยอมรับ
โดยจัดให้มีการทบทวนปรับปรุง
หลักสูตรและระบบการเรียนการสอน

กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
โรงเรียนเครือข่ายเพื่อ
แสวงหาวิธีการในการ
คัดเลือกนักศึกษาเชิงรุก
1.6. พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระบบการบริหารจัดการของ
โรงเรียนสาธิตเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประคมอาเซียน
เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
ของนักศึกษา
กลยุทธ์
2.1. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อเพิ่ม
จานวนผลงานวิจัย
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กลยุทธ์
คณะคณะครุศำสตร์
โรงเรียนเครือข่ายเพื่อ
แสวงหาวิธีการในการ
คัดเลือกนักศึกษาเชิงรุก
กลยุทธ์
2.1. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อเพิ่ม
จานวนผลงานวิจัย
2.2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การนาเสนอผลงานวิจยั และ
การประกวดผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ

ตำรำงวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)
กรอบแผนอุดมศึกษำ
ระยะ ยำว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

นโยบำยมหำวิทยำลัย
(พ.ศ. 2556-2560)

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
พ.ศ. 2557

ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ความก้าวหน้า ทางวิชาการ
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และ
ยกระดับความสามารถของนักศึกษาโดย
ภาพรวมในด้านภาษา คณิตศาสตร์ การ
ใช้เหตุผล และส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนา
นักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ โดยเฉพาะ
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพือ่ การ
พัฒนาท้องถิ่น และความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานในบริบท
ของการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
และจัดให้มีการคัดเลือก ส่งเสริมและ
ยกย่อง

กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
2.2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การนาเสนอผลงานวิจยั และ
การประกวดผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ
2.3 สนับสนุนทุนวิจัยและ
งบประมาณให้อาจารย์
นักวิจัย บุคลากร และ
นักศึกษา ในการทาวิจัยและ
สร้างนวัตกรรม
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน
ศึกษาวิจัยแบบสหสาขาวิชา
ให้อาจารย์ นักวิจัย และ
นักศึกษา มีโอกาสและ
สามารถทางานวิจัยร่วมกับ
ชุมชน และสังคม เพื่อ
แก้ปัญหาท้องถิ่น
กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการ
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กลยุทธ์
คณะคณะครุศำสตร์
2.3 สนับสนุนทุนวิจัยและ
งบประมาณให้อาจารย์
นักวิจัย บุคลากร และ
นักศึกษา ในการทาวิจัยและ
สร้างนวัตกรรม
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน
ศึกษาวิจัยแบบสหสาขาวิชา
ให้อาจารย์ นักวิจัย และ
นักศึกษา มีโอกาสและ
สามารถทางานวิจัยร่วมกับ
ชุมชน และสังคม เพื่อ
แก้ปัญหาท้องถิ่น
กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการ

ตำรำงวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)
กรอบแผนอุดมศึกษำ
ระยะ ยำว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

นโยบำยมหำวิทยำลัย
(พ.ศ. 2556-2560)

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
พ.ศ. 2557

นักศึกษาที่มีความสามารถสูงพิเศษ
(Talent) เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัย
นโยบำยข้ อ ที่ 5 พั ฒ นำกำรวิจั ย และ
กำรบริ ก ำรวิ ช ำกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำ
คุณภำพชีวิตในท้องถิ่น และแสวงหำ
ควำมรู้ใหม่ให้เป็นที่ยอมรับระดับชำติ
และนำนำชำติ
โดยจัดให้มีการบู รณาการศาสตร์ต่างๆ
แบบสหสาขา สร้ า งเครื อ ข่ า ย และ
แสวงหาระดมทรั พ ยากรเพื่ อ สร้ า ง
ผลงานการวิจัยและการให้บริการ
วิชาการ การแลกเปลี่ยน

กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
การเรียนรู้โครงการตามแนว
พระราชดาริและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่นักศึกษา และ
บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
3.2 สร้างเครือข่าย แสวงหา
พันธมิตร โดยเน้นที่กลุม่
ศิษย์เก่า หน่วยงาน สถาน
ประกอบการในท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ในการพัฒนางานให้บริการ
วิชาการ
3.3 พัฒนาระบบกลไก
บริหารจัดการในด้านบริการ
วิชาการ
3.4 ส่งเสริมการพัฒนาครู
เพื่อสร้างครูมืออาชีพรองรับ
ประชาคมอาเซียน
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กลยุทธ์
คณะคณะครุศำสตร์
3.2 สร้างเครือข่าย แสวงหา
พันธมิตร โดยเน้นที่กลุม่
ศิษย์เก่า หน่วยงาน สถาน
ประกอบการในท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ในการพัฒนางานให้บริการ
วิชาการ
3.3 พัฒนาระบบกลไก
บริหารจัดการในด้านบริการ
วิชาการ
3.4 ส่งเสริมการพัฒนาครู
เพื่อสร้างครูมืออาชีพรองรับ
ประชาคมอาเซียน

ตำรำงวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)
กรอบแผนอุดมศึกษำ
ระยะ ยำว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

นโยบำยมหำวิทยำลัย
(พ.ศ. 2556-2560)

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
พ.ศ. 2557

เรียนรู้ การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
การให้บริการวิชาการกับสังคม ชุมชน
ในท้องถิ่น หน่วยงาน ประชาคมวิชาการ
ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
น โ ย บ ำ ย ข้ อ ที่ 6 พั ฒ น ำ เป็ น
มหำวิท ยำลั ย ขนำดกลำงที่ มี จ ำนวน
นั ก ศึ ก ษำภำคปกติ ค งอยู่ อ ย่ ำ งน้ อ ย
12,000 คน
โดยจัดให้มีการกาหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน
นาไปปฏิบตั ิได้จริงในด้านการรับ
นักศึกษา การลงทุนด้านอาคาร
สถานที่ ห้องปฏิบัติการ ครุภณ
ั ฑ์ ความ
ต้องการอัตรากาลัง

กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
กลยุทธ์
4.1 บูรณาการ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ของท้องถิ่นและ
ของชาติ เข้ากับการจัดการ
เรียนการสอน โดย
สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ
กับบัณฑิต และบุคลากร
หน่วยงานในท้องถิ่น หรือใน
ระดับชาติ และอาเซียน
4.2 อนุรักษ์ ส่งเสริม
สนับสนุน และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทานุบารุง เผยแพร่
และสืบสานศิลปะ และ
วัฒนธรรม ของท้องถิ่น และ
ของชาติอย่างหลากหลาย
4.3 พัฒนาบุคลากร
นักศึกษาให้มีความรู้ความ
เข้าใจ ความสานึก และ
ความภูมิใจในศิลปะและ
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กลยุทธ์
คณะคณะครุศำสตร์
กลยุทธ์
4.1 บูรณาการ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ของท้องถิ่นและ
ของชาติ เข้ากับการจัดการ
เรียนการสอน โดย
สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ
กับบัณฑิต และบุคลากร
หน่วยงานในท้องถิ่น หรือใน
ระดับชาติ และอาเซียน
4.2 อนุรักษ์ ส่งเสริม
สนับสนุน และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทานุบารุง เผยแพร่
และสืบสานศิลปะ และ
วัฒนธรรม ของท้องถิ่น และ
ของชาติอย่างหลากหลาย
4.3 พัฒนาบุคลากร
นักศึกษาให้มีความรู้ความ
เข้าใจ ความสานึก และ
ความภูมิใจในศิลปะและ

ตำรำงวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)
กรอบแผนอุดมศึกษำ
ระยะ ยำว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

นโยบำยมหำวิทยำลัย
(พ.ศ. 2556-2560)

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
พ.ศ. 2557

และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
การบริหารการเงิน
นโยบำยข้อที่ 7 พัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรในมหำวิทยำลัย
โดยสร้างเสริมความเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยที่มีพลวัตใน
การพัฒนาด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพ
และเรียนรูเ้ ติบโตอย่างต่อเนื่อง
เสริมสร้างขีดสมรรถนะของ
มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีการสือ่ สาร
และสารสนเทศ รวมทั้งความเป็น
นานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
องค์การที่มีกายภาพและบรรยากาศทาง
วิชาการ

กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ และนาไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม
4.4 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
5.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
การนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการ
5.2 ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร ให้เป็นผู้มี
ศักยภาพ มีภาวะผู้นา รัก
องค์กร และมีความก้าวหน้า
ในสายงาน
5.3 จัดทาผังแม่บทการใช้
ประโยชน์และแสวงหา
พันธมิตร ร่วมดาเนินการ
พัฒนาธุรกิจบริหาร
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กลยุทธ์
คณะคณะครุศำสตร์
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ และนาไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม
4.4 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
5.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
การนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการ
5.2 ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร ให้เป็นผู้มี
ศักยภาพ มีภาวะผู้นา รัก
องค์กร และมีความก้าวหน้า
ในสายงาน
5.3 จัดทาผังแม่บทการใช้
ประโยชน์และแสวงหา
พันธมิตร ร่วมดาเนินการ
พัฒนาธุรกิจบริหาร

ตำรำงวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)
กรอบแผนอุดมศึกษำ
ระยะ ยำว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

นโยบำยมหำวิทยำลัย
(พ.ศ. 2556-2560)

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
พ.ศ. 2557

สภาพการทางานที่ดี การมีสุนทรียะและ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้บุคลากรมีคณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดีและสามารถดึงดูดคนดีคนเก่งเข้ามา
ร่วมงานได้ ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของอาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการน้อมนา
แนวพระราชดาริและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานและดาเนินชีวิต และ
เตรียมการเพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับ

กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
จัดการสร้างผลประโยชน์
จากที่ดินของมหาวิทยาลัย
5.4 ปรับปรุง พัฒนาอาคาร
สถานที่ ภูมิทัศน์ภายใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่
ยอมรับด้านการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว และ
พัฒนาประสิทธิภาพ
คุณภาพการบริการภายใน
5.5 พัฒนา เสริมสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการและ
สภาพการทางานที่
เอื้ออานวยต่อการเรียนการ
สอนและการทางาน
5.6 สร้างเสริมธรรมาภิบาล
ทางการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเป็นองค์การ
เรียนรู้และองค์การ
สมรรถนะสูง
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ยุทธศำสตร์
คณะครุศำสตร์

กลยุทธ์
คณะคณะครุศำสตร์
จัดการสร้างผลประโยชน์
จากที่ดินของมหาวิทยาลัย
5.4 ปรับปรุง พัฒนาอาคาร
สถานที่ ภูมิทัศน์ภายใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่
ยอมรับด้านการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว และ
พัฒนาประสิทธิภาพ
คุณภาพการบริการภายใน
5.5 พัฒนา เสริมสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการและ
สภาพการทางานที่
เอื้ออานวยต่อการเรียนการ
สอนและการทางาน
5.6 สร้างเสริมธรรมาภิบาล
ทางการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเป็นองค์การ
เรียนรู้และองค์การ
สมรรถนะสูง

ตำรำงวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)
กรอบแผนอุดมศึกษำ
ระยะ ยำว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

นโยบำยมหำวิทยำลัย
(พ.ศ. 2556-2560)

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
พ.ศ. 2557

กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
กลยุทธ์
6.1 พัฒนาระบบกลไกลการ
พัฒนาหลักสูตร และการ
บริหารหลักสูตร
6.2 สนับสนุนให้อาจารย์
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
และเพิ่มคุณวุฒิให้ตรงตาม
เกณฑ์ สกอ.
6.3 พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนรูต้ ามคุณลักษณะของ
บัณฑิต เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักศึกษา
กิจกรรมของนักศึกษา
6.4 พัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
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ยุทธศำสตร์
คณะครุศำสตร์

กลยุทธ์
คณะคณะครุศำสตร์
กลยุทธ์
6.1 พัฒนาระบบกลไกลการ
พัฒนาหลักสูตร และการ
บริหารหลักสูตร
6.2 สนับสนุนให้อาจารย์
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
และเพิ่มคุณวุฒิให้ตรงตาม
เกณฑ์ สกอ.
6.3 พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนรูต้ ามคุณลักษณะของ
บัณฑิต เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักศึกษา
กิจกรรมของนักศึกษา
6.4 พัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ

ประเด็นยุทธศำสตร์ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ตอบสนองตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ตัวบ่งชี้ สมส.
ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิตให้ตรงกับควำมต้องกำรของสังคม กำรพัฒนำเศรษฐกิจ และพร้อมเข้ำสูป่ ระชำคมอำเซียน
KPI 1.1.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
ระดับ 5
KPI 1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ร้อยละ 80
2
ประสงค์
KPI 1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาทีผ่ ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80
KPI 1.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อทรัพยากรทางการศึกษา
ร้อยละ 85
และสภาพแวดล้อม
KPI 1.2.2 จานวนโครงการการจัดการอบรมและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
3 โครงกำร
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
KPI 1.2.3 จานวนโครงการการจัดการอบรมและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
1 โครงกำร
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
KPI 1.3.1 ร้อยละของนักศึกษาทีอ่ อกฝึกงานในรูปแบบสหกิจศึกษา
ร้อยละ 90
ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 2 กำรผลิตผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพ เป็นที่ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ
KPI 2.3.1 ร้อยละความสาเร็จของการผลิตผลงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาใน
ร้อยะ 20
6
หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 3 กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถำนประกอบกำร
KPI 3.1.5 จานวนโครงการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อ
5 โครงการ
8
คณะ
KPI 3.3.1 ร้อยละการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
ร้อยละ 90
ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 4 กำรทำนุบำรุง เผยแพร่ สืบสำน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชำติ
KPI 4.2.1 จานวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและความ
1 กิจกรรม
10
ภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
ลำดับที่

ประเด็นยุทธศำสตร์/กลยุทธ์

ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จ มรภ.วไลยฯ
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ตัวบ่งชี้ สกอ.
2.6
2.7
2.7
2.5
2.1
2.1
3.2
5.2
5.1
6.1

ประเด็นยุทธศำสตร์ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ (ต่อ)
ลำดับที่

ตอบสนองตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จ มรภ.วไลยฯ
ตัวบ่งชี้ สมส.
ร้อยละ 80
10

ประเด็นยุทธศำสตร์/กลยุทธ์

KPI 4.2.2 ร้อยละของนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรในท้องถิ่นที่เข้าร่วม
กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก
และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 5 กำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน
KPI 5.1.1 ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศทีเ่ พิ่มขึ้น
KPI 5.2.3 ร้อยละของบุคลากรที่มสี มรรถนะตามกาหนด
KPI 5.2.4 ร้อยละของประเภท/ตาแหน่งที่มีเส้นทางความก้าวหน้า
KPI 5.2.6 มีการทบทวนแผนด้านสวัสดิการ
KPI 5.3.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผน
KPI 5.4.2 ร้อยละของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม
KPI 5.6.2 จานวนองค์ความรู้ที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดความรู้ใหม่
ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 6 กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
KPI 6.3.1 ร้อยละของนักศึกษาทีม่ ีสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิต
KPI 6.3.3 ร้อยละของรายวิชาที่มกี ารสอดแทรกเนื้อหาและกระบวนการด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
KPI 6.4.2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพ
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ตัวบ่งชี้ สกอ.
6.1

ร้อยละ 5
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
1 ครั้ง : ปี
5 ระดับ
ร้อยละ 80

13
13

7.3
2.4
2.3
1.1
-

1 เรื่อง

-

7.2

ร้อยละ 80

16.2

-

ร้อยละ 80

10

-

5 ระดับ

15

9.1

บทที่ 2
แผนงำน/โครงกำรสำคัญตำมประเด็นยุทธศำสตร์
โครงกำรแผนปฏิบัติกำรภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 กำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิตตรงควำมต้องกำรของสังคม
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ และพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์และมำตรกำรในกำรดำเนินงำนในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (สาขาอังกฤษ)
2. โครงการห้องสมุดสู่อาเซียน (สาขาปฐมวัย)
3. โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (สาขาอังกฤษ)
4. โครงการให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมตะวันตกและอาเซียน Christmas Party&ASEAN New Year 2014 (สาขาอังกฤษ)
5. โครงการสัมมนาการสอนคณิตศาสตร์ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน (สาขาคณิตศาสตร์)
6. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)
7. โครงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม GSP ระดับกลางสาหรับครูคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา (สาขาคณิตศาสตร์)
8. โครงการจัดหาอุปกรณ์และพัฒนาห้องปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)
9. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
10. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4
11. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5
12. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูปีการศึกษา 2556
13. โครงการการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ “ครุศาสตร์สัมพันธ์สายใยรักต้านยาเสพติด”
14. โครงการสุขภาพดีพิชิตโรคภัย
15. โครงการเสวนาปัญหาของนักศึกษา
16. โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
37

17. โครงการประหยัดพลังงาน
18. โครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
19. โครงการผลิตผู้นาด้วยการประชาธิปไตย (ชั้นปีที่2)
20. โครงการพัฒนาผู้นากิจกรรมนักศึกษา
21. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวสาหรับนักศึกษาครู (ชั้นปีที่ 1)
22. โครงการสารวจความต้องการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
23. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สาหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์
24. โครงการจัดซุ้มบัณฑิต ปี 2557
25. โครงการพัฒนาภาวะผู้นาสาหรับนักศึกษาครู (ชั้นปีที่3-4)
26. โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการสอนและการนาไปใช้สาหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์ (สาขาคณิตศาสตร์)
27. โครงรครูวิทย์..จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น (สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)
28. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเด่นเน้นคุณธรรมจริยธรรมผ่านการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ (สาขาปฐมวัย)
29. โครงการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู (สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)
30. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับครูคณิตศาตร์ ระยะที่ 2 (สาขาคณิตศาตร์)
31. โครงการพัฒนาการทาวิจัยในชั้นเรียนสาหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4 และ 5 คณะครุศาสตร์ (สาขาอังกฤษ)
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ตำรำงสรุปแผนงำน โครงกำร กิจกรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
คณะครุศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิตตรงควำมต้องกำรของสังคม กำรพัฒนำเศรษฐกิจ และพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
งบประมำณ 1,362,870 บำท
โครงกำรหลัก / กิจกรรมย่อย

สอดคล้องกับ
นโยบำย
มหำวิทยำลัย
(พ.ศ.25562560)
ระบุข้อ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

สอดคล้อง
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
(2556-2560)

5

1.2.3

1.2

5

1.2.1

1.4

แผนกำร
ดำเนินงำน
(ระบุ
ไตรมำส)

งบประมำณ
ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

เป้ำหมำย

เงิน
แผ่นดิน

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
มีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
มีความพึงพอใจ

90
90
90

25,000

เงิน
รำยได้

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

แผนงำน 1 แผนงำนรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน
ผลผลิต : ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร
งำน 1.1 เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน
โครงการ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (สาขาอังกฤษ)
กิจกรรม 1 จัดอบรมให้กบั อาจารย์ชาว
ไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติ (สาขาอังกฤษ)
โครงการ 2 ห้องสมุดสู่อาเซียน (สาขาปฐมวัย)
กิจกรรม 1 จัดทาห้องสมุดปฐมวัย
(สาขาปฐมวัย)

3
มิ.ย.57

2
จานวนนศ. อาจารย์ เข้าร่วม
ก.พ -มี.ค. จานวน/คน
57
ร้อยละความพึงพอใจ
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100
ร้อยละ
90

อ.นรัจฉรา

50,000

อ.คันธรส

โครงกำรหลัก / กิจกรรมย่อย

สอดคล้องกับ
นโยบำย
มหำวิทยำลัย
(พ.ศ.25562560)
ระบุข้อ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

สอดคล้อง
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
(2556-2560)

4

1.2.2

1.2

4

1.2.2

1.2

แผนกำร
ดำเนินงำน
(ระบุ
ไตรมำส)

งบประมำณ
ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จ

เป้ำหมำย

เงิน
แผ่นดิน

2-3
ร้อยละผู้เข้าร่วม
มี.ค.-มิ.ย. โครงการมีความ
57
พึงพอใจ

80

120,000

1
ร้อยละผู้เข้าร่วม
25 ธ.ค.56 โครงการมีความ
พึงพอใจ

80

เงินรำยได้

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

แผนงำน 1 แผนงำนรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน
ผลผลิต : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
งำน 1.1 เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
โครงการ 1 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ (สาขาอังกฤษ)
กิจกรรม 1 จัดกิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษ
(สาขาอังกฤษ)
โครงการ 2 ให้ความรูด้ ้านศิลปวัฒนธรรมตะวันตกและ
อาเซียน Christmas Party&ASEAN New Year 2014
(สาขาอังกฤษ)
กิจกรรม 1 ให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมตะวันตก
และอาเซียน Christmas Party&ASEAN New Year
2014 (สาขาอังกฤษ)

30,000
145,000

รวมแผนงำน
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อ.นิตย์

80,000

อ.ปวีนัย

โครงกำรหลัก / กิจกรรมย่อย

สอดคล้องกับ
นโยบำย
มหำวิทยำลัย
(พ.ศ.25562560)
ระบุข้อ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

สอดคล้อง
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
(2556-2560)

4

1.1.1

1.2

3
มี.ค.57

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
ของศิษย์เก่าและ ไม่น้อย
นักศึกษา
กว่า
ปัจจุบันที่มีต่อ
3.00
โครงการสัมมนา จาก
การสอน
ระบบ
คณิตศาสตร์
5.00
คะแนน

4

1.1.1

1.1

4
ส.ค.57

ร้อยละการเข้า
ร่วมโครงการ 3
หลักสูตร

แผนกำร
ดำเนินงำน
(ระบุ
ไตรมำส)

งบประมำณ
ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จ

เป้ำหมำย

เงิน
แผ่นดิน

เงินรำยได้

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

20,000

อ.ชัยวัฒน์

89,700

ดร.ศักดิ์

แผนงำน 3 ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
งำน 3.3 จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนสังคมศำสตร์
โครงการ 1 สัมมนาการสอนคณิตศาสตร์ศิษย์เก่าและ
นักศึกษาปัจจุบัน(สาขาคณิตศาสตร์)
กิจกรรม 1 สัมมนาการสอนคณิตศาสตร์
(สาขาคณิตศาสตร์) (งบ กศ.ปช.)

โครงการ 2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)
กิจกรรม 1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)
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50

35,800

โครงกำรหลัก / กิจกรรมย่อย

สอดคล้องกับ
นโยบำย
มหำวิทยำลัย
(พ.ศ.25562560)
ระบุข้อ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

สอดคล้อง
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
(2556-2560)

4

1.1.1

1.2

3
มี.ค.57

4

1.2.1

1.2

3
มิ.ย.57

แผนกำร
ดำเนินงำน
(ระบุ
ไตรมำส)

งบประมำณ
ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

เป้ำหมำย

เงิน
แผ่นดิน

ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจ

80

50,000

อ.พัชรินทร์

ร้อยละจานวน
อุปกรณ์
เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์
และครุภณ
ั ฑ์

80

94,920

อ.จิตตรี

เงินรำยได้

แผนงำน 3 ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
งำน 3.3 จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนสังคมศำสตร์
โครงการ 3 สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม
GSP ระดับกลางสาหรับครูคณิตศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษา (สาขาคณิตศาสตร์)
กิจกรรม 1 อบรมให้ความรู้ GSP
(สาขาคณิตศาสตร์)
โครงการ 4 จัดหาอุปกรณ์และพัฒนาห้องปฏิบัติการ
สอนวิทยาศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)
กิจกรรม 1 จัดหาอุปกรณ์และพัฒนาห้องปฏิบัติการ
สอนวิทยาศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)
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โครงกำรหลัก / กิจกรรมย่อย

สอดคล้องกับ
นโยบำย
มหำวิทยำลัย
(พ.ศ.25562560)
ระบุข้อ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

สอดคล้อง
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
(2556-2560)

4

1.3.1

1.3

4
14-15
ส.ค.57

4

1.3.1

1.3

1-2
ต.ค. 56มี.ค.57

แผนกำร
ดำเนินงำน
(ระบุ
ไตรมำส)

งบประมำณ
ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จ

เป้ำหมำย

เงิน
แผ่นดิน

ร้อยละของ
นักศึกษาชั้นปีที่
1 ที่เข้าร่วม
โครงการ

80

60,000

ร้อยละของ
นักศึกษาครูที่
เข้าร่วมโครงการ

100

เงินรำยได้

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

แผนงำน 3 ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
งำน 3.5 พัฒนำนักศึกษำ(คุณธรรม จริยธรรม
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์)
โครงการ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
กิจกรรม 1 จัดสัมมนา/จัดทารูปเล่มรายงาน

โครงการ 2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับนักศึกษา
ครูชั้นปีที่ 4 (งบ กศ.ปช.)
กิจกรรม 1 ปรับปรุงคู่มือและแบบประเมินผล
กิจกรรม 2 จัดปฐมนิเทศ
กิจกรรม 3 จัดสัมมนากลางภาค
กิจกรรม 4 จัดปัจฉิมนิเทศ
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ผศ.พนิดา

50,000

ดร..อังคนา

โครงกำรหลัก / กิจกรรมย่อย

สอดคล้องกับ
นโยบำย
มหำวิทยำลัย
(พ.ศ.25562560)
ระบุข้อ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

สอดคล้อง
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
(2556-2560)

4

1.3.1

4

1.3.1

งบประมำณ

แผนกำร
ดำเนินงำน
(ระบุ
ไตรมำส)

ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จ

1.3

1-2
ต.ค.56มี.ค.57

ร้อยละของ
นักศึกษาครูที่
เข้าร่วมโครงการ

1.3

2
มี.ค.57

ร้อยละของ
นักศึกษาครูที่
เข้าร่วมโครงการ

เงินรำยได้

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

100

50,000

ดร..อังคนา

100

100,000

ดร..อังคนา

เป้ำหมำย

เงิน
แผ่นดิน

แผนงำน 3 ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคศำสตร์
งำน 3.5 พัฒนำนักศึกษำ(คุณธรรม จริยธรรม
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์)
โครงการ 3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับนักศึกษา
ครูชั้นปีที่ 5 (งบ กศ.ปช.)
กิจกรรม 1 ปรับปรุงคู่มือและแบบประเมินผล
กิจกรรม 2 จัดปฐมนิเทศ
กิจกรรม 3 จัดสัมมนากลางภาค
กิจกรรม 4 จัดปัจฉิมนิเทศ
โครงการ 4 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูปีการศึกษา 2556
(งบ กศ.ปช.)
กิจกรรม 1 จัดอบรม
กิจกรรม 2 แนะแนวอาชีพ
กิจกรรม 3 ใบประกอบวิชาชีพครู
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โครงกำรหลัก / กิจกรรมย่อย

สอดคล้องกับ
นโยบำย
มหำวิทยำลัย
(พ.ศ.25562560)
ระบุข้อ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

สอดคล้อง
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
(2556-2560)

4

1.1.3

1.1

4
10 ก.ย.57

4

1.1.2

1.1

4
16 ส.ค.57

แผนกำร
ดำเนินงำน
(ระบุ
ไตรมำส)

งบประมำณ
ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

เป้ำหมำย

เงิน
แผ่นดิน

ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ
(สนับสนุน 3 ดี)

80

50,000

ผศ.พนิดา

ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ
(สนับสนุน 3 ดี)

80

10,000

ผศ.พนิดา

เงินรำยได้

แผนงำน 3 ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
งำน 3.5 พัฒนำนักศึกษำ(คุณธรรม จริยธรรม
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์)
โครงการ 5 การแข่งขันกีฬาน้องใหม่”ครุศาสตร์
สัมพันธ์ สายในรักต้านยาเสพติด”
กิจกรรม 1 จัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่”ครุศาสตร์
สัมพันธ์สายใยรักต้านยาเสพติด”

โครงการ 6 สุขภาพดีพิชิตโรคภัย
กิจกรรม 1 จัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการดูแลและ
การรักษาสุขภาพของนักศึกษา
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โครงกำรหลัก / กิจกรรมย่อย

สอดคล้องกับ
นโยบำย
มหำวิทยำลัย
(พ.ศ.25562560)
ระบุข้อ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

สอดคล้อง
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
(2556-2560)

4

1.1.2

1.1

4
17 ก.ย.57

4

1.1.3

1.1

4

1.1.1

1.1

แผนกำร
ดำเนินงำน
(ระบุ
ไตรมำส)

งบประมำณ
ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

เป้ำหมำย

เงิน
แผ่นดิน

ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

80

6,000

ผศ.พนิดา

2
24 ม.ค.
57

ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

80

80,000

ผศ.พนิดา

1
12 พ.ย.
56

ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

80

4,000

ผศ.พนิดา

เงินรำยได้

แผนงำน 3 ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
งำน 3.5 พัฒนำนักศึกษำ(คุณธรรม จริยธรรม
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์)
โครงการ 7 เสวนาปัญหาของนักศึกษา
กิจกรรม 1 จัดเวทีเสวนาปัญหาของนักศึกษาครู
ของแต่ละสาขาวิชา
โครงการ 8 แข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
กิจกรรม 1 จัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย

โครงการ 9 ประหยัดพลังงาน
กิจกรรม 1 จัดการประกวดคาขวัญ และแผ่นภาพการ
ประหยัดพลังงาน
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โครงกำรหลัก / กิจกรรมย่อย

สอดคล้องกับ
นโยบำย
มหำวิทยำลัย
(พ.ศ.25562560)
ระบุข้อ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

สอดคล้อง
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
(2556-2560)

4

1.1.1

1.1

1
4 ธ.ค. 56

4

1.1.2

1.1

4

1.1.2

1.1

แผนกำร
ดำเนินงำน
(ระบุ
ไตรมำส)

งบประมำณ
ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

เป้ำหมำย

เงิน
แผ่นดิน

ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

80

8,000

ผศ.พนิดา

2
22 ม.ค.
57

ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

80

7,000

ผศ.พนิดา

4
17 ส.ค.57

ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

80

20,000

ผศ.พนิดา

เงินรำยได้

แผนงำน 3 ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
งำน 3.5 พัฒนำนักศึกษำ(คุณธรรม จริยธรรม
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์)
โครงการ 8 ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
กิจกรรม 1 จัดกิจกรรมตามรอยพ่อ อยู่อย่าง
พอเพียง
โครงการ 9 ผลิตผู้นาด้วยการประชาธิปไตย(ชั้นปีที่2)
กิจกรรม 1 สรรหาผู้นา แสดงวิสัยทัศน์ และการ
เลือกตั้งประธาน คณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา
2557
โครงการ 10 พัฒนาผู้นากิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรม 1 จัดอบรมสัมมนาการพัฒนาผู้นากิจกรรม
นักศึกษา
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โครงกำรหลัก / กิจกรรมย่อย

สอดคล้องกับ
นโยบำย
มหำวิทยำลัย
(พ.ศ.25562560)
ระบุข้อ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

สอดคล้อง
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
(2556-2560)

4

1.1.1

1.1

4

1.1.1

4

1.1.1

แผนกำร
ดำเนินงำน
(ระบุ
ไตรมำส)

งบประมำณ
ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

เป้ำหมำย

เงิน
แผ่นดิน

1
ร้อยละของ
25 ธ.ค.56 นักศึกษาครู(ชั้น
ปีที่ 1) ที่เข้าร่วม
โครงการ

80

10,000

ผศ.พนิดา

1.1

4
18 ส.ค.57

ร้อยละของ
นักศึกษา(ชั้นปี
ที่ 1) ที่เข้าร่วม
โครงการ

80

5,000

ผศ.พนิดา

1.1

1
ต.ค.56

ร้อยของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

80

100,000

ผศ.พนิดา

เงินรำยได้

แผนงำน 3 ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
งำน 3.5 พัฒนำนักศึกษำ(คุณธรรม จริยธรรม
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์)
โครงการ 11 พัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัว
สาหรับนักศึกษาครู (ชั้นปีที่ 1)
กิจกรรม 1 จัดอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลิกภาพ
และการปรับตัวนักศึกษาครู (ชั้นปีที่ 1)

โครงการ 12 สารวจความต้องการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
กิจกรรม 1 น้องใหม่พบคณบดี อาจารย์ที่ปรึกษา และ
บุคลากร คณะครุศาสตร์
โครงการ 13 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สาหรับ
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์
กิจกรรม 1 วิปัสสนากรรมฐาน เดินจงกลมทาสมาธิและ
ศึกษาพระธรรมฟังการบรรยายจากพระอาจารย์
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โครงกำรหลัก / กิจกรรมย่อย

สอดคล้องกับ
นโยบำย
มหำวิทยำลัย
(พ.ศ.25562560)
ระบุข้อ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

สอดคล้อง
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
(2556-2560)

4

1.1.3

1.1

3
มิ.ย.57

4

1.1.1

1.1

1
11ธ.ค.56

แผนกำร
ดำเนินงำน
(ระบุ
ไตรมำส)

งบประมำณ
ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

เป้ำหมำย

เงิน
แผ่นดิน

จานวนกิจกรรม
1
ที่จัดให้กับ
กิจกรรม
บัณฑิต

15,000

ผศ.พนิดา

ร้อยละของ
นักศึกษาชั้นปีที่
3-4ที่เข้าร่วม
โครงการ

5,000

ผศ.พนิดา

เงินรำยได้

แผนงำน 3 ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
งำน 3.5 พัฒนำนักศึกษำ(คุณธรรม จริยธรรม
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์)
โครงการ 14 จัดซุ้มบัณฑิต ปี 2557
กิจกรรม 1 จัดซุ้มบัณฑิต
โครงการ 15 พัฒนาภาวะผูส้ าหรับนักศึกษาครู (ชั้นปี
ที่3-4)
กิจกรรม 1 จัดอบรมสัมมนาพัฒนาภาวะผู้นาสาหรับ
นักศึกษาครู (ชั้นปีที่3-4)
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โครงกำรหลัก / กิจกรรมย่อย

สอดคล้องกับ
นโยบำย
มหำวิทยำลัย
(พ.ศ.25562560)
ระบุข้อ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

สอดคล้อง
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
(2556-2560)

4

1.1.1

1.1

2
มี.ค.57

4

1.1.1

1.1

4
ส.ค.57

4

1.1.3

1.1

2
มี.ค.57

แผนกำร
ดำเนินงำน
(ระบุ
ไตรมำส)

งบประมำณ
ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จ

เป้ำหมำย

เงิน
แผ่นดิน

เงินรำยได้

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

แผนงำน 3 ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
งำน 3.5 พัฒนำนักศึกษำ(คุณธรรม จริยธรรม
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์)
โครงการ 16 พัฒนาทักษะการสร้างสื่อการสอนและ
การนาไปใช้ สาหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์
กิจกรรม 1 พัฒนาทักษะการสร้างสื่อการสอนและ
การนาไปใช้สาหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์2/2556
กิจกรรม 2 พัฒนาทักษะการสร้างสื่อการสอนและ
การนาไปใช้สาหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์1/2557
โครงการ 17 ครูวิทย์..จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
(สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)
กิจกรรม 1 จัดสร้างสวนสมุนไพรในโรงเรียน,สร้าง
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์(สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)
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ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ
ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

80

20,000

อ.วัสส์พร

80

20,000

อ.วัสส์พร

ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

80

55,000

อ.ธัญวรัตน์

โครงกำรหลัก / กิจกรรมย่อย

สอดคล้องกับ
นโยบำย
มหำวิทยำลัย
(พ.ศ.25562560)
ระบุข้อ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

สอดคล้อง
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
(2556-2560)

4

1.1.2

1.1

4
ก.ย.57

4

1.1.1

1.1

2
มี.ค.57

แผนกำร
ดำเนินงำน
(ระบุ
ไตรมำส)

งบประมำณ
ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จ

เป้ำหมำย

เงิน
แผ่นดิน

ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

80

38,810

ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

80

9,910

เงินรำยได้

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

แผนงำน 3 ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
งำน 3.5 พัฒนำนักศึกษำ(คุณธรรม จริยธรรม
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์)
โครงการ 18 พัฒนาบุคลิกภาพเด่นเน้นคุณธรรม
จริยธรรมผ่านการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
(สาขาปฐมวัย)
กิจกรรม 1 จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพให้นักศึกษา
(สาขาปฐมวัย)

ดร.ศศิธร

งำน 3.8 จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำวิชำชีพครู
โครงการ 1 จัดอบรมเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู
(สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)
กิจกรรม 1 จัดอบรมการเก็บข้อมูล,พี่เก่าเล่า
ประสบการณ์,อบรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครูฯ
(สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)
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55,090

อ.ฐาปนา

โครงกำรหลัก / กิจกรรมย่อย

สอดคล้องกับ
นโยบำย
มหำวิทยำลัย
(พ.ศ.25562560)
ระบุข้อ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

สอดคล้อง
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
(2556-2560)

4

1.2.2

1.2

แผนกำร
ดำเนินงำน
(ระบุ
ไตรมำส)

งบประมำณ
ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จ

เป้ำหมำย

เงิน
แผ่นดิน

80

38,640

เงินรำยได้

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

แผนงำน 3 ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
ผลผลิต : ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร
งำน 3.7 บริกำรวิชำกำรแก่สังคม
โครงการ 1 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับครู
คณิตศาสตร์ ระยะที่ 2 (สาขาคณิตศาสตร์)
กิจกรรม 1 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครู ระยะที่ 2
(สาขาคณิตศาสตร์)
รวมแผนงำน
แผนงำน 6 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ
ผลผลิต : ผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
งำน 6.2 วิจัย องค์ควำมรู้ทำงกำรวิจัย และนวัตกรรม
โครงการ 1 พัฒนาการทาวิจัยในชั้นเรียนสาหรับ
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4 และ 5 คณะ
ครุศาสตร์ (สาขาอังกฤษ)
กิจกรรม 1 พัฒนาการทาวิจัยในชั้นเรียน ชั้นปีที่ 4
และ 5 (สาขาอังกฤษ)

4
ส.ค.57

ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

648,080

5

1.1.1

1.5
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2-3
ก.พ.-มิ.ย.
57

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการและ
ความพึงพอใจ

80

อ.พัชรินทร์
459,790

30,000

อ.ศัสยมน

โครงกำรหลัก / กิจกรรมย่อย

สอดคล้องกับ
นโยบำย
มหำวิทยำลัย
(พ.ศ.25562560)
ระบุข้อ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

สอดคล้อง
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
(2556-2560)

รวมแผนงำน
รวมทุกแผนงำน

แผนกำร
ดำเนินงำน
(ระบุ
ไตรมำส)

งบประมำณ
ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จ

เป้ำหมำย

เงิน
แผ่นดิน

793,080
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เงินรำยได้
30,000
569,790

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

โครงกำรแผนปฏิบัติกำรภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 กำรผลิตผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชำติและนำนำชำติ
โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์และมำตรกำรในกำรดำเนินงำนในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้
1. โครงการวิจัยสาขา (งบกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยฯ)
2. โครงการเพิม่ ศักยภาพอาจารย์และสนับสนุนให้ทาการวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)
3. โครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียน ด้านการศึกษาปฐมวัยสู่ชุมชน (สาขาปฐมวัย)

54

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ
งบประมำณ 95,000 บำท

โครงกำรหลัก / กิจกรรมย่อย

สอดคล้องกับ
นโยบำย
มหำวิทยำลัย
(พ.ศ.25562560)
ระบุข้อ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

สอดคล้อง
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
(2556-2560)

5

2.3.1

2.3

1-4
ต.ค.56ก.ย.57

ระดับ
ความสาเร็จการ
ดาเนินการตาม
แผนพัฒนา
งานวิจัย

ร้อยละ
100

5

2.3.1

2.3

3
มิ.ย.57

ร้อยละ
ความสาเร็จของ
การผลิต
ผลงานวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาใน
หน่วยงาน

20

แผนกำร
ดำเนินงำน
(ระบุ
ไตรมำส)

งบประมำณ
ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จ

เป้ำหมำย

เงิน
แผ่นดิน

เงินรำยได้

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

แผนงำน 6 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ
ผลผลิต : ผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
งำน 6.2 วิจัย องค์ควำมรู้ทำงกำรวิจัย และนวัตกรรม
** โครงการ 1 วิจัยสาขา (งบกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย)
กิจกรรม 1 จัดทาโครงการวิจัยทั้ง 6 สาขา
(เบิกจากงบกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย)

โครงการ 2 เพิ่มศักยภาพอาจารย์และสนับสนุนให้ทา
การวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)
กิจกรรม 1 เพิ่มศักยภาพอาจารย์สนับสนุนทาวิจัย
(สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)
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(งบกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัย)

55,000

ดร.ศักดิ์

โครงกำรหลัก / กิจกรรมย่อย

สอดคล้องกับ
นโยบำย
มหำวิทยำลัย
(พ.ศ.25562560)
ระบุข้อ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

สอดคล้อง
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
(2556-2560)

5

2.3.1

2.3

แผนกำร
ดำเนินงำน
(ระบุ
ไตรมำส)

งบประมำณ
ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จ

เป้ำหมำย

เงิน
แผ่นดิน

เงินรำยได้

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

40,000

อ.วิลินดา

แผนงำน 6 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ
ผลผลิต : ผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
งำน 6.2 วิจัย องค์ควำมรู้ทำงกำรวิจัย และนวัตกรรม
โครงการ 3 อบรมวิจัยในชั้นเรียน ด้านการศึกษา
ปฐมวัยสู่ชุมชน (สาขาปฐมวัย)
กิจกรรม 1 จัดอบรมการวิจยั ในชั้นเรียน
(สาขาปฐมวัย)

3
พ.ค.57

ร้อยละ
ความสาเร็จของ
การผลิต
ผลงานวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาใน
หน่วยงาน

20

รวมแผนงำน

55,000

40,000

รวมทุกแผนงำน

55,000

40,000
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โครงกำรแผนปฏิบัติกำรภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ท้องถิน่ ชุมชน สถำนประกอบกำร
โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์และมำตรกำรในกำรดำเนินงำนในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

โครงการพัฒนาศักยภาพลูกเจ้าฟ้าวไลยฯ ติวขอ้สอบ O-NET (สาขาคณิตศาสตร์)
โครงการจัดทาฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนของนักเรียน(สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)
โครงการครูวิทย์..เราพอเพียง (สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิทานและหุ่นเรื่อง “การนาวัสดุพื้นถิ่นมาผลิตหุ่นเล่านิทาน” สาหรับครู ศิษย์เก่าและผู้สนใจด้านการศึกษา
ปฐมวัย (สาขาปฐมวัย)
5. โครงการพัฒนาสวนสมุนไพรในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น (สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถำนประกอบกำร
งบประมำณ 150,000 บำท

โครงกำรหลัก / กิจกรรมย่อย

สอดคล้องกับ
นโยบำย
มหำวิทยำลัย
(พ.ศ.25562560)
ระบุข้อ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

สอดคล้อง
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
(2556-2560)

5

3.1.5

3.4

แผนกำร
ดำเนินงำน
(ระบุ
ไตรมำส)

งบประมำณ
ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

เป้ำหมำย

เงินแผ่นดิน

เงินรำยได้

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

แผนงำน 1 แผนงำนรอบรับกำรสู่ประชำคมอำเซียน
ผลผลิต : ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร
งำน 1.1 เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
โครงการ 1 พัฒนาศักยภาพลูกเจ้าฟ้าวไลยฯ
ติวข้อสอบ O-NET (สาขาคณิตศาสตร์)
กิจกรรม 1 พัฒนาศักยภาพ (สาขาคณิตศาสตร์)

2
ม.ค.57

รวมแผนงำน

จานวนนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ
จานวนโรงเรียนที่โครงการนา
ข้อสอบO-NET ไปบริการ
วิชาการ
นักศึกษาและโรงเรียนมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า

30

25,000

1
3.00
จาก
ระบบ 5
คะแนน
25,000

58

อ.กิติโรจน์

โครงกำรหลัก / กิจกรรมย่อย

สอดคล้องกับ
นโยบำย
มหำวิทยำลัย
(พ.ศ.25562560)
ระบุข้อ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

สอดคล้อง
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
(2556-2560)

5

3.1.5

3.1

2
จานวนผู้เข้าร่วม
10ม.ค.57 ร้อยละได้รับความรู้เข้าใจ
ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอน

100
90
90
90

25,000

อ.ธัญวรัตน์

5

3.1.5

3.1

50
90
90

25,000

อ.จิตตรี

5

3.1.5

3.1

2
จานวนผู้เข้าร่วม
19ก.พ.57 ร้อยละความพึงพอใจ
สามารนาความรู้ไปบริการและ
พัฒนาชุมชน
2
จานวนผู้เข้าร่วม
19ก.พ.57 ร้อยละความพึงพอใจ
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์

50
90
90

25,000

อ.ศุภมัย

แผนกำร
ดำเนินงำน
(ระบุ
ไตรมำส)

งบประมำณ
ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

เป้ำหมำย

เงินแผ่นดิน

เงินรำยได้

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

แผนงำน 3 ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
งำน 3.7 บริกำรวิชำกำรแก่สังคม
โครงการ 1 จัดทาฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนของนักเรียน
(สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)
กิจกรรม 1 จัดทาฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์
(สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)

โครงการ 2 ครูวิทย์...เราพอเพียง (สาขาวิทยาศาสตร์
,เคมี,ชีวฯ)
กิจกรรม 1 ครูวิทย์เพื่อพ่อและพอเพียงการผลิต
เจลล้างมือ
กิจกรรม 2 ครูวิทย์เพื่อพ่อและพอเพียงการผลิต
น้าหมักชีวภาพเพื่อใช้ในชุมชน

59

โครงกำรหลัก / กิจกรรมย่อย
แผนงำน 3 ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
งำน 3.7 บริกำรวิชำกำรแก่สังคม
โครงการ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการนิทานและหุ่นเรื่อง”
การนาวัสดุพื้นถิ่นมาผลิตหุ่นเล่านิทาน”สาหรับครู ศิษย์
เก่าและผู้สนใจด้านการศึกษาปฐมวัย (สาขาปฐมวัย)
กิจกรรม 1 จัดประชุมสัมมนา (สาขาปฐมวัย)

งำน 3.9 พัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้
โครงการ 1 พัฒนาสวนสมุนไพรในโรงเรียนเพื่อเป็น
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น (สาขาวิทยาศาสตร์
,เคมี,ชีวฯ)
กิจกรรม 1 พัฒนาสวนสมุนไพร (สาขาวิทยาศาสตร์
,เคมี,ชีวฯ)
รวมแผนงำน
รวมทุกแผนงำน

สอดคล้องกับ
นโยบำย
มหำวิทยำลัย
(พ.ศ.25562560)
ระบุข้อ

5

5

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

สอดคล้อง
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
(2556-2560)

3.3.1

3.2

3.1.5

3.1

แผนกำร
ดำเนินงำน
(ระบุ
ไตรมำส)

3
15 มี.ค.
57

4
ก.ค.57

งบประมำณ
ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จ

เป้ำหมำย

เงิน
แผ่นดิน

ครู ศิษย์เก่า
ผู้สนใจ จานวน/
คน
ครู ศิษย์เก่า
ผู้สนใจเข้าร่วม
ไม่ต่ากว่าร้อยละ

40

25,000

ร้อยละ นร. อ.
ผู้ปกครองพอใจ

80

อ.คันธรส

90

25,000
100,000
125,000

60

เงินรำยได้

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

25,000
25,000

อ.ธัญวรัตน์

โครงกำรแผนปฏิบัติกำรภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 กำรทำนุบำรุง เผยแพร่ สืบสำน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชำติ
โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์และมำตรกำรในกำรดำเนินงำนในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้
1. โครงการณรงค์ศิลปวัฒนธรรม
-วันกตัญญูครูในดวงใจ
-วันไหว้ครู
-ครุศาสตร์ร่วมใจสืบทอดประเพณีไทยรดน้าขอพรผู้ใหญ่สานใยสัมพันธ์ ปี 2557
-วันลอยกระทง
2. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
-ทาบุญคณะครุศาสตร์ ปี 2557
3. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน (สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)
4. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ชุมชน ครั้งที่ 1 (สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)
5. โครงการอบรมและเผยแพร่นาฏศิลป์สาหรับครูปฐมวัยสู่ท้องถิ่น (สาขาปฐมวัย)
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรทำนุบำรุง เผยแพร่ สืบสำน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชำติ
งบประมำณ 138,810 บำท
โครงกำรหลัก / กิจกรรมย่อย
แผนงำน 5 อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนำศำสนำ ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ผลผลิต : ผลงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งำน 5.2 ส่งเสริม พัฒนำ กำรทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
โครงการ 1 ณรงค์ศลิ ปวัฒนธรรม
กิจกรรม 1 วันกตัญญูครูในดวงใจ
กิจกรรม 2 ไหว้ครู

กิจกรรม 3 ครุศาสตร์ร่วมใจสืบทอดประเพณีไทย
รดน้าขอพรผู้ใหญ่สานใยสัมพันธ์ ปี 2557
กิจกรรม 4 วันลอยกระทง

สอดคล้องกับ
นโยบำย
มหำวิทยำลัย
(พ.ศ.25562560)
ระบุข้อ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

สอดคล้อง
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
(2556-2560)

4

4.2

4.2

2
15ม.ค.57

4

4.2

4.2

4
27ส.ค.57

4

4.2

4.2

4

4.2

4.2
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แผนกำร
ดำเนินงำน
(ระบุ
ไตรมำส)

งบประมำณ
ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

เป้ำหมำย

เงิน
แผ่นดิน

ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ
ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

80

10,000

อ.ชลลดา

80

10,000

อ.ชลลดา

3
9เม.ย.57

ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

80

5,000

อ.ชลลดา

1
13พ.ย.56

ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

80

10,000

อ.ชลลดา

เงินรำยได้

โครงกำรหลัก / กิจกรรมย่อย
แผนงำน 5 อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนำศำสนำ ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ผลผลิต : ผลงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งำน 5.2 ส่งเสริม พัฒนำ กำรทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
โครงการ 2 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
กิจกรรม 1 ทาบุญคณะครุศาสตร์ ปี 2557
โครงการ 3 สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่
อาเซียน(สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)
กิจกรรม 1 สืบสานศิลปวัฒนธรรม
(สาขาวิทยาศาสตร์, เคมี,ชีวฯ)
โครงการ 4 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ชุมชน ครั้งที่ 1
(สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)
กิจกรรม 1 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม(สาขาวิทยาศาสตร์
,เคมี,ชีวฯ)

สอดคล้องกับ
นโยบำย
มหำวิทยำลัย
(พ.ศ.25562560)
ระบุข้อ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

สอดคล้อง
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
(2556-2560)

4

4.2

4.2

2
8 ม.ค.57

4

4.2

4.1

4

4.2

4.2
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แผนกำร
ดำเนินงำน
(ระบุ
ไตรมำส)

งบประมำณ
ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

เป้ำหมำย

เงิน
แผ่นดิน

ร้อยละนักศึกษา
ที่เข้าร่วม
โครงการ

80

15,000

2
19-21
ก.พ.57

ผลการดาเนิน
โครงการสาเร็ จ
ร้ อยละ

95

25,000

อ.ชลลดา

1
27ธ.ค.56

ผลการดาเนิน
โครงการสาเร็จ
ร้อยละ

95

25,000

อ.ชลลดา

เงินรำยได้

อ.ชลลดา

โครงกำรหลัก / กิจกรรมย่อย
แผนงำน 5 อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนำศำสนำ ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ผลผลิต : ผลงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งำน 5.2 ส่งเสริม พัฒนำ กำรทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
โครงการ 5 อบรมและเผยแพร่นาฏศิลป์สาหรับครู
ปฐมวัยสู่ท้องถิ่น (สาขาปฐมวัย)
กิจกรรม 1 จัดอบรมให้กับนักศึกษา
(สาขาปฐมวัย)

สอดคล้องกับ
นโยบำย
มหำวิทยำลัย
(พ.ศ.25562560)
ระบุข้อ

4

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

สอดคล้อง
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
(2556-2560)

4.2

4.2

รวมแผนงำน
รวมแผนงำนทุกแผน

แผนกำร
ดำเนินงำน
(ระบุ
ไตรมำส)

1
ธ.ค.56

งบประมำณ
ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จ

ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

เป้ำหมำย

เงิน
แผ่นดิน

80

38,810
88,810
88,810
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เงินรำยได้

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

อ.ฝายวารี
50,000
50,000

โครงกำรแผนปฏิบัติกำรภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ 5 กำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน
โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์และมำตรกำรในกำรดำเนินงำนในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้
1. โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
2. โครงการบริหารจัดการเรียนสอนและการบริหารงานทั่วไป(สนง.)
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของคณะครุศาสตร์
4. โครงการงานเกษียณบุคลากร
5. โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานทั่วไป (สาขาอังกฤษ)
6. โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานทั่วไป (สาขาปฐมวัย)
7. โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนและบริหารงานทั่วไป (สาขาคณิตศาสตร์)
8. โครงการการพัฒนาระบบและกลไกการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
9. โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานทั่วไป (สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)
10. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร
11. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ KM สาหรับคณะครุศาสตร์ฯ
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน
งบประมำณ 3,292,120 บำท
โครงกำรหลัก / กิจกรรมย่อย

แผนงำน 3 ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
งำน 3.1 บริหำรจัดกำรสำนักงำน
โครงการ 1 จัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตริ าชการ
กิจกรรม 1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทาแผน
โครงการ 2 บริหารจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารงานทั่วไป (สนง.)
กิจกรรม 1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพือ่ การเรียนการสอน
และบริหารงานสานักงาน (สนง.)
กิจกรรม 2 จัดสวัสดิการแก่อาจารย์บุคลากรและ
นักศึกษา (สนง.)

สอดคล้องกับ
นโยบำย
มหำวิทยำลัย
(พ.ศ.25562560)
ระบุข้อ

งบประมำณ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

สอดคล้อง
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
(2556-2560)

7

5.3

5.3

1
ระดับ
5 ระดับ
16ก.ย.56 ความสาเร็จของ
การจัดทาแผน

7

5.1

5.1

1-4
ต.ค.56ก.ย.57

7

5.2.6

5.2

1-4
ต.ค.56ก.ย.57
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แผนกำร
ดำเนินงำน
(ระบุ
ไตรมำส)

ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จ

เป้ำหมำย

ร้อยละจานวน
80
วัสดุครุภัณฑ์ใน
การปฏิบัตงิ านมี
อย่างเพียงพอ
การทบทวนแผน 1 ครั้ง:ปี
ด้านสวัสดิการ

เงิน
แผ่นดิน

989,325

เงินรำยได้

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

10,000

ดร.ศศิธร

1,261,920

ดร.ศศิธร

40,000

ดร.ศศิธร

โครงกำรหลัก / กิจกรรมย่อย
แผนงำน 3 ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
งำน 3.1 บริหำรจัดกำรสำนักงำน
กิจกรรม 3 ค่าสาธารณูปโภค

กิจกรรม 4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง

โครงการ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ของคณะครุศาสตร์
กิจกรรม 1 การปรับปรุงภูมิทัศน์

สอดคล้องกับ
นโยบำย
มหำวิทยำลัย
(พ.ศ.25562560)
ระบุข้อ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

สอดคล้อง
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
(2556-2560)

7

5.4

5.4

1-4
ต.ค.56ก.ย.57

7

5.4

5.4

1-4
ต.ค.56ก.ย.57

7

5.4

5.4

2
ก.พ.57
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แผนกำร
ดำเนินงำน
(ระบุ
ไตรมำส)

งบประมำณ
ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จ

เป้ำหมำย

เงิน
แผ่นดิน

เงินรำยได้

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

ร้อยละของการ
บริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ทางสิ่งแวดล้อม
ร้อยละของการ
บริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ทางสิ่งแวดล้อม

80

50,000

ดร.ศศิธร

80

100,000

ดร.ศศิธร

ร้อยละของการ
บริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ทางสิ่งแวดล้อม

80

20,000

ดร.ศศิธร

โครงกำรหลัก / กิจกรรมย่อย
แผนงำน 3 ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
งำน 3.1 บริหำรจัดกำรสำนักงำน
โครงการ 4 งานเกษียณบุคลากร
กิจกรรม 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานเกษียณ
โครงการ 5 บริหารจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารงานทั่วไป(สาขาอังกฤษ)
กิจกรรม 1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน
และบริหารงานทั่วไป (สาขาอังกฤษ)

โครงการ 6 บริหารจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารงานทั่วไป(สาขาปฐมวัย)
กิจกรรม 1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน
และบริหารงานทั่วไป (สาขาปฐมวัย)

สอดคล้องกับ
นโยบำย
มหำวิทยำลัย
(พ.ศ.25562560)
ระบุข้อ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

สอดคล้อง
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
(2556-2560)

7

5.2.6

5.2

4
ก.ย.57

7

5.1

5.1

7

5.1

5.1
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แผนกำร
ดำเนินงำน
(ระบุ
ไตรมำส)

งบประมำณ
ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จ

เงินรำยได้

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

การทบทวนแผน 1 ครั้ง:ปี
ด้านสวัสดิการ

40,000

ผศ.พนิดา

1-4
ต.ค.56ก.ย.57

ร้อยละจานวน
วัสดุครุภัณฑ์ใน
การปฏิบัติงานมี
อย่างเพียงพอ

80

157,440

อ.อรัญญา

1-4
ต.ค.56ก.ย.57

ร้อยละจานวน
วัสดุครุภัณฑ์ใน
การปฏิบัติงานมี
อย่างเพียงพอ

80

100,700

อ.วิลินดา

เป้ำหมำย

เงิน
แผ่นดิน

โครงกำรหลัก / กิจกรรมย่อย
แผนงำน 3 ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
งำน 3.1 บริหำรจัดกำรสำนักงำน
โครงการ 7 บริหารจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารงานทั่วไป(สาขาคณิตศาสตร์)
กิจกรรม 1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน
และบริหารงานทั่วไป(สาขาคณิตศาสตร์)
โครงการ 8 การพัฒนาระบบและกลไกการให้
คาปรึกษาแก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรม 1 จัดประชุมสัมมนา,จัดทาคู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษาและคู่มือกิจกรรมนักศึกษาครู

โครงการ 9 บริหารจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารงานทั่วไป (สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)
กิจกรรม 1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน
และบริหารงานทั่วไป (สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)

สอดคล้องกับ
นโยบำย
มหำวิทยำลัย
(พ.ศ.25562560)
ระบุข้อ

งบประมำณ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

สอดคล้อง
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
(2556-2560)

7

5.1

5.1

1-4
ต.ค.56ก.ย.57

ร้อยละจานวน
วัสดุครุภัณฑ์ใน
การปฏิบัติงานมี
อย่างเพียงพอ

7

5.1

5.1

3
มิ.ย.57

7

5.1

5.1

1-4
ต.ค.56ก.ย.57
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แผนกำร
ดำเนินงำน
(ระบุ
ไตรมำส)

ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จ

เงินรำยได้

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

80

238,000

อ.กิติโรจน์

ร้อยละผลการ
ดาเนินโครงการ
สาเร็จ

95

25,000

ผศ.พนิดา

ร้อยละจานวน
วัสดุครุภัณฑ์ใน
การปฏิบัติงานมี
อย่างเพียงพอ

80

51,350

อ.จิตตรี

เป้ำหมำย

เงิน
แผ่นดิน

3,385

โครงกำรหลัก / กิจกรรมย่อย
แผนงำน 3 ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
งำน 3.3 จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนสังคมศำสตร์
โครงการ 1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร
กิจกรรม 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
(เบิกจากงบกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย)
กิจกรรม 2 ส่งเสริมการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษา
และหน่วยงานภายนอก
โครงการ 2 พัฒนาการจัดการความรู้ KM
สาหรับคณะครุฯ
กิจกรรม 1 จัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้

สอดคล้องกับ
นโยบำย
มหำวิทยำลัย
(พ.ศ.25562560)
ระบุข้อ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

สอดคล้อง
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
(2556-2560)

7

5.2.4

5.2.4

1-4
ต.ค.56ก.ย.57

7

5.2.3

5.2.3

3
มิ.ย.57

7

5.6.2

5.6.2

3
มิ.ย.57

รวมแผนงำน
รวมแผนงำนทุกแผน

แผนกำร
ดำเนินงำน
(ระบุ
ไตรมำส)

งบประมำณ
ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จ

เป้ำหมำย

ร้อยละของ
ประเภท/
ตาแหน่งงานที่มี
เส้นทาง
ความก้าวหน้า
ร้อยละของ
บุคลากรที่มี
สมรรถนะตาม
กาหนด

80

จานวนองค์
ความรู้นาไปใช้
ประโยชน์/ต่อ
ยอดความรู้ใหม่

1 เรื่อง

เงิน
แผ่นดิน

(งบกองทุน
พัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยฯ)

80

200,000

5,000

997,710
997,710
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เงินรำยได้

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

ดร.ศศิธร

ดร.ศักดิ์

2,294,410
2,294,410

โครงกำรแผนปฏิบัติกำรภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ 6 กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์และมำตรกำรในกำรดำเนินงำนในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครองฯ(สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)
โครงการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพฯ(สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)
โครงการค่ายปฐมวัยรวมพลังจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน (ปฐมวัย)

71

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนศึกษำ
งบประมำณ 140,000 บำท
โครงกำรหลัก / กิจกรรมย่อย
แผนงำน 3 ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
งำน 3.1 บริหำรจัดกำรสำนักงำน
โครงการ 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ
กิจกรรม 1 จัดทารายงานการประเมินตนเองและ
รับการตรวจประเมินจากกรรมการภายนอก

งำน 3.3 จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนสังคมศำสตร์
โครงการ 1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครองฯ
(สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)
กิจกรรม 1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครอง
(สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)

สอดคล้องกับ
นโยบำย
มหำวิทยำลัย
(พ.ศ.25562560)
ระบุข้อ

งบประมำณ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

สอดคล้อง
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
(2556-2560)

7

6.4.2

6.4

4
ก.ค.57

ระดับ
ความสาเร็จของ
การดาเนินงาน
ด้านประกัน
คุณภาพ

5
ระดับ

4

6.3.1

6.3

4
ส.ค.57

นักศึกษาที่มี
สัมฤทธิ์ผลตาม
มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
บัณฑิต

80
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แผนกำร
ดำเนินงำน
(ระบุ
ไตรมำส)

ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จ

เป้ำหมำย

เงิน
แผ่นดิน

20,000

เงินรำยได้

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

25,000

ดร.ศศิธร

อ.ศุภมัย

โครงกำรหลัก / กิจกรรมย่อย
แผนงำน 3 ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
งำน 3.3 จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนสังคมศำสตร์
โครงการ 2 จัดอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพฯ (สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)
กิจกรรม 1 จัดอบรมความรูป้ ระกันคุณภาพฯ
(สาขาวิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวฯ)

งำน 3.7 บริกำรวิชำกำรแก่สังคม
โครงการ 1 ค่ายปฐมวัยรวมพลังจิตอาสาสร้างสรรค์
พัฒนาชุมชน (ปฐมวัย)
กิจกรรม 1 จัดโครงการค่ายปฐมวัย (สาขาปฐมวัย)

สอดคล้องกับ
นโยบำย
มหำวิทยำลัย
(พ.ศ.25562560)
ระบุข้อ

งบประมำณ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

สอดคล้อง
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
(2556-2560)

7

6.4.2

6.4

4
ส.ค.57

ระดับ
ความสาเร็จของ
การดาเนินงาน
ด้านประกัน
คุณภาพ

5

6.3.3

6.3

2
17-18
มี.ค.57

ร้อยละของ
รายวิชาที่มีการ
สอดแทรกเนื้อหา
และกระบวนการ
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

แผนกำร
ดำเนินงำน
(ระบุ
ไตรมำส)

ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จ

เงินรำยได้

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

5
ระดับ

25,000

อ.ฐาปนา

80

70,000

อ.วรานิษฐ์

เป้ำหมำย

เงิน
แผ่นดิน

รวมแผนงำน

20,000

120,000

รวมแผนงำนทุกแผน

20,000

120,000
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ภำคผนวก
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หลักเกณฑ์แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณประจำปีงบประมำณ 2557 ให้แก่หลักสูตร หน่วยงำน
ในการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงาน เพื่อดาเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีภายใต้ความรับผิดชอบ
จะดาเนินการโดยพิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบของหลักสูตร คณะหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คณะ จะได้รับงบประมาณเพื่อดาเนินงานตามภารกิจในการจัดการศึกษา และภารกิจด้านอื่นๆ (ตัวชี้วัด)ไม่น้อยกว่า 50%
ประกอบด้วย
- ค่าตอบแทนใช้สอนและวัสดุการศึกษา สาหรับหลักสูตร
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุการศึกษา สาหรับการบริหารงานกลางของคณะครุศาสตร์ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ไม่เกินร้อยละ 50%
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานทั่วไปของคณะครุศาสตร์ ได้แก่ ค่าดาเนินการ กศ.ปช. สาหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ทั้งหมด 50% และค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ามันเชื้อเพลิง พิจารณาจัดสรรเท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
4. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามภารกิจอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร เงินทุนสนับสนุนการวิจัย ค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการวิชาการ พิจารณาจัดสรรให้แก่คณะตามเกณฑ์การจัดสรรและตามจานวนบุคลากรสายวิชาการ
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ตำรำงกำรวิเครำห์ควำมสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ คณะครุศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
นโยบำยรัฐบำล

แผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี
ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

แผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2551-2559)

นโยบำยมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธำนี

ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์
มหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธำนี
4.ยุทธศำสตร์
ข้อ 84.เป้าหมายของกรอบแผน 2.1 เป้าหมายของแผนพัฒนา
นโยบายข้อที่ 1 ยกระดับคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนา
กำรศึกษำ
อุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 มาตรฐานการศึกษาในระดับชาติ
คุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความ
คุณภำพชีวิต
พ.ศ. 2551-2565 "ยกระดับ
1) มุ่งยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย ให้มหาวิทยาลัยได้รับการรับรอง
ต้องการของสังคม การพัฒนา
4.1 กำรขยำย คุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิต เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ คุณภาพครบทุกมิตจิ ากหน่วยงาน
เศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่
โอกำสและพัฒนำ และพัฒนาบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ มีคุณภาพและมีสมรรถนะสากล
ต่างๆ ในระดับดีขึ้นไป
ประชาคมอาเซียน
คุณภำพ
สามารถปรับตัวสาหรับงานที่
สามารถเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมและ โดยมหาวิทยาลัยพึงส่งเสริมให้
กลยุทธ์
กำรศึกษำ
เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนา
ปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต คณาจารย์นักศึกษา ศิษย์เก่าได้มี
1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับ
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้าง 2) มุ่งพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาไทย ผลงานที่โดดเด่นได้รับรางวัลและ
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพตรงความ
ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด ในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อ การยกย่องในระดับชาติ
ต้องการของสังคม ท้องถิ่น และ
ความสามารถในการแข่งขันของ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
รวมทั้งส่งเสริมคณาจารย์ของ
ได้รับปลูกฝังด้านคุณธรรม
ประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุน ของประเทศบนพื้นฐานของปรัชญา
มหาวิทยาลัยฯให้มีคณ
ุ วุฒิ ผลงาน จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ
การพัฒนาทีย่ ั่งยืนของท้องถิ่นไทย เศรษฐกิจพอเพียง และการแข่งขันใน
และตาแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ มีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล
ระดับสากล รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการ
มาตรฐานของชาติ
ประสงค์ของสาขาวิชา
การเงิน การกากับมาตรฐานและ พัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนและท้องถิน่ บน นโยบายข้อที่ 2 พัฒนาและเพิ่มบาท โดยสอดแทรกอยู่ในทุก
เครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐาน พื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ และ
ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
รายวิชาทั้งความรู้และ
ของเสรีภาพทางวิชาการ ความ เอกภาพเชิงระบบ โดยใช้กลไก ธรรมา- พัฒนาท้องถิ่น ด้วยการสร้างผลงาน กระบวนการ
หลากหลาย และเอกภาพเชิง
ภิบาล เครือข่ายอุดมศึกษาทั้งประเทศ และการดาเนินการที่ชัดเจนเป็น
1.2 จัดหา พัฒนาทรัพยากรทาง
ระบบ"
รูปธรรมโดยจัดให้มีกจิ กรรมที่หยิบ การศึกษาที่เป็นสากลและความ
ยกปัญหาของท้องถิ่นมาทาการวิจยั
เป็นนานาชาติ และพัฒนา
ให้บริการวิชาการและนามาใช้ใน
รูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษ
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ยุทธศาสตร์ที่สาคัญ 6
ประเด็น ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตรง
ความต้องการของสังคม
การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตรงความต้องการ
ของสังคม ท้องถิ่น และ
ได้รับปลูกฝังด้านคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของสาขาวิชา โดย
สอดแทรกอยู่ในทุก
รายวิชาทั้งความรู้และ
กระบวนการ

ตำรำงกำรวิเครำห์ควำมสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ คณะครุศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 (ต่อ)
นโยบำยรัฐบำล

แผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี
ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

แผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2551-2559)

นโยบำยมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธำนี

3) มุ่งแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยมีส่วนช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนจากวิกฤติด้าน
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องการว่างงาน
4) มุ่งปฏิรูปอุดมศึกษาทุกด้าน เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา
ไทย
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การผลิตบัณฑิต รวมทั้งมุ่งผลิต
และภาษาต่างประเทศ
บัณฑิตที่มคี ุณภาพ สามารถ
อื่นๆ ที่สาคัญ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.3 สนับสนุนให้นักศึกษาได้มี
และสังคมตามอัตลักษณ์ได้อย่าง
โอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชัดเจน
จากหน่วยงาน สถาน
นโยบายข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพ
ประกอบการที่มคี ุณภาพทั้งใน
มาตรฐานการศึกษาในระดับ
ประเทศและต่างประเทศ
นานาชาติโดยมีการจัดหลักสูตร
1.4. พัฒนาหลักสูตรให้มีความ
ปริญญาภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการของ
นานาชาติอย่างน้อย 5 หลักสูตร ใน ตลาดแรงงานและเป็นไปตาม
พ.ศ. 2560และส่งเสริมให้หน่วยงาน เกณฑ์มาตรฐานขององค์กร
ภายในตลอดจนคณาจารย์ นักศึกษา วิชาชีพ รวมถึงหลักสูตร
และบุคลากรได้มผี ลงานที่เป็นที่
นานาชาติ
ยอมรับในระดับนานาชาติ
1.5. ส่งเสริมการศึกษาวิจัย
นโยบายข้อที่ 4 ผลิตบัณทิตทีม่ ี
จัดทาแผนการตลาดด้านการจัด
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยจัดให้มี
การศึกษาพร้อมทั้งระบุกลุ่ม
การทบทวนปรับปรุงหลักสูตรและ โรงเรียนเครือข่ายเพื่อแสวงหา
ระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย วิธีการในการคัดเลือก
สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษาเชิงรุก
สังคม ความก้าวหน้าทางวิชาการ
1.6. พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ ระบบ
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1.2 จัดหา พัฒนา
ทรัพยากรทางการศึกษาที่
เป็นสากลและความเป็น
นานาชาติ และพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
ที่สาคัญ
1.3 สนับสนุนให้นักศึกษา
ได้มโี อกาสฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจาก
หน่วยงาน สถาน
ประกอบการที่มคี ุณภาพ
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
1.4. พัฒนาหลักสูตรให้มี
ความสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานขององค์กร

ตำรำงกำรวิเครำห์ควำมสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ คณะครุศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 (ต่อ)
นโยบำยรัฐบำล

แผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี
ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

แผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2551-2559)

นโยบำยมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์
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และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
การบริหารจัดการของโรงเรียน
และยกระดับความสามารถของ
สาธิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประ
นักศึกษาโดยภาพรวมในด้านภาษา คมอาเซียนเป็นแหล่งฝึก
คณิตศาสตร์ การใช้เหตุผล
ประสบการณ์ของนักศึกษา
และส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผล
นักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ โดยเฉพาะ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพือ่
คุณภาพเป็นที่ยอมรับใน
การพัฒนาท้องถิ่นและความรู้
ระดับชาติและนานาชาติ
ความสามารถในการปฏิบัติงานใน
กลยุทธ์
บริบทของการเป็นสมาชิก
2.1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ประชาคมอาเซียน และจัดให้มีการ ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
คัดเลือก ส่งเสริมและยกย่อง
ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในและ
นักศึกษาที่มีความสามารถสูงพิเศษ ต่างประเทศหน่วยงานภาครัฐ
(Talent) เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียง ภาคเอกชนเพื่อเพิ่ม
ให้แก่มหาวิทยาลัย
จานวนผลงานวิจัย
นโยบายข้อที่ 5 พัฒนาการวิจัยและ 2.2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา นาเสนอผลงานวิจัยและการ
คุณภาพชีวิตในท้องถิ่น และแสวงหา ประกวดผลงานวิจัยในระดับชาติ
ความรู้ใหม่ให้เป็นที่ยอมรับ
และนานาชาติ
ระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดให้มี
การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ
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วิชาชีพ รวมถึงหลักสูตร
นานาชาติ
1.5. ส่งเสริมการศึกษา
วิจัย จัดทาแผนการตลาด
ด้านการจัดการศึกษา
พร้อมทั้งระบุกลุม่ โรงเรียน
เครือข่ายเพื่อแสวงหา
วิธีการในการคัดเลือก
นักศึกษาเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 2.
การผลิตผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่มคี ุณภาพ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
นานาชาติ
กลยุทธ์
2.1. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านงานวิจยั และ
งานสร้างสรรค์ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ หน่วยงาน

ตำรำงกำรวิเครำห์ควำมสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ คณะครุศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 (ต่อ)
นโยบำยรัฐบำล

แผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี
ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

แผนพัฒนำกำรศึกษำ
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แบบสหสาขา สร้างเครือข่าย และ 2.3 สนับสนุนทุนวิจัยและ
แสวงหาระดมทรัพยากรเพื่อสร้าง
งบประมาณให้อาจารย์ นักวิจัย
ผลงานการวิจัยและการให้บริการ
บุคลากร และนักศึกษา ในการ
วิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ ทาวิจัยและสร้างนวัตกรรม
ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยการ
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน
ให้บริการวิชาการกับสังคม ชุมชนใน ศึกษาวิจัยแบบสหสาขาวิชา ให้
ท้องถิ่น หน่วยงาน ประชาคม
อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา มี
วิชาการทั้งภายใน และภายนอก
โอกาสและสามารถทางานวิจัย
ประเทศ
ร่วมกับชุมชน และสังคมเพื่อ
นโยบายข้อที่ 6 พัฒนาเป็น
แก้ปญ
ั หาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีจานวน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการ
นักศึกษาภาคปกติคงอยู่อย่างน้อย วิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน
12,000 คน โดยจัดให้มีการกาหนด สถานประกอบการ
กลยุทธ์ที่ชัดเจนนาไปปฏิบตั ิได้จริง กลยุทธ์
ในด้านการรับนักศึกษา การลงทุน 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการ
ด้านอาคารสถานที่ห้องปฏิบัติการ
ให้บริการวิชาการ การเรียนรู้
ครุภณ
ั ฑ์ ความต้องการอัตรากาลัง โครงการตามแนวพระราชดาริ
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการบริหารการเงิน
ให้แก่นักศึกษา และบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
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ภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อ
เพิ่มจานวนผลงานวิจัย
2.2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การนาเสนอผลงานวิจยั
และการประกวด
ผลงานวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ
2.3 สนับสนุนทุนวิจัยและ
งบประมาณให้อาจารย์
นักวิจัย บุคลากร และ
นักศึกษา ในการทาวิจัย
และสร้างนวัตกรรม
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน
ศึกษาวิจัยแบบสห
สาขาวิชา ให้อาจารย์
นักวิจัย และนักศึกษา มี
โอกาสและสามารถทางาน
วิจัยร่วมกับชุมชน และ
สังคม เพื่อแก้ปัญหา
ท้องถิ่น

ตำรำงกำรวิเครำห์ควำมสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ คณะครุศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 (ต่อ)
นโยบำยรัฐบำล

แผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี
ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

แผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2551-2559)

นโยบำยมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธำนี
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มหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์
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นโยบายข้อที่ 7 พัฒนาการบริหาร 3.2 สร้างเครือข่าย แสวงหา
จัดการในมหาวิทยาลัย โดยสร้าง
พันธมิตร โดยเน้นที่กลุม่ ศิษย์เก่า
เสริมความเป็นองค์การแห่งการ
หน่วยงาน สถานประกอบการใน
เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยที่มีพลวัตใน ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาด้วยกระบวนการเชิง
ต่างประเทศในการพัฒนางาน
คุณภาพ และเรียนรูเ้ ติบโตอย่าง
ให้บริการวิชาการ
ต่อเนื่อง เสริมสร้างขีดสมรรถนะของ 3.3 พัฒนาระบบกลไกบริหาร
มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีการ
จัดการในด้านบริการวิชาการ
สื่อสารและสารสนเทศรวมทั้งความ 3.4 ส่งเสริมการพัฒนาครูเพื่อ
เป็นนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัย สร้างครูมืออาชีพรองรับ
ให้เป็นองค์การที่มีกายภาพและ
ประชาคมอาเซียน
บรรยากาศทางวิชาการ สภาพการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุง
ทางานที่ดี การมีสุนทรียะและเป็น เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสีเขียว พัฒนา
ของท้องถิ่น และของชาติ
มหาวิทยาลัยให้บุคลากรมีคณ
ุ ภาพ กลยุทธ์
ชีวิตที่ดีและสามารถดึงดูดคนดีคน 4.1 บูรณาการ ศิลปะและ
เก่งเข้ามาร่วมงานได้ ส่งเสริมการ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
ชาติ เข้ากับการ
อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
จัดการเรียนการสอน โดยสร้าง
รวมทั้งส่งเสริมการน้อมนาแนว
เครือข่าย ความร่วมมือกับ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3. การ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
ท้องถิ่น ชุมชน สถาน
ประกอบการ
กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการ
3.2 สร้างเครือข่าย
แสวงหาพันธมิตร โดยเน้น
ที่กลุ่มศิษย์เก่า หน่วยงาน
สถานประกอบการใน
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศในการพัฒนา
งานให้บริการวิชาการ
3.3 พัฒนาระบบกลไก
บริหารจัดการในด้าน
บริการวิชาการ
3.4 ส่งเสริมการพัฒนาครู
เพื่อสร้างครูมืออาชีพ
รองรับประชาคมอาเซียน

ตำรำงกำรวิเครำห์ควำมสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ คณะครุศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 (ต่อ)
นโยบำยรัฐบำล

แผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี
ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

แผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2551-2559)

นโยบำยมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธำนี
พระราชดาริและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานและดาเนินชีวิต และ
เตรียมการเพื่อรองรับการก้าวสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
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บัณฑิตและบุคลากร หน่วยงาน
ในท้องถิ่นหรือในระดับชาติ และ
อาเซียน
4.2 อนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทานุ
บารุงเผยแพร่และสืบสานศิลปะ
และวัฒนธรรม ของท้องถิ่น และ
ของชาติอย่างหลากหลาย
4.3 พัฒนาบุคลากร นักศึกษาให้
มีความรู้ความเข้าใจ ความสานึก
และความภูมิใจในศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ
ชาติ และนาไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม
4.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ 5 การบริหารและ
การพัฒนาสถาบัน

ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์
คณะครุศำสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การทา
นุบารุง เผยแพร่ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และของชาติ
กลยุทธ์
4.1 บูรณาการ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ของท้องถิ่น
และของชาติ เข้ากับการ
จัดการเรียนการสอน โดย
สร้างเครือข่าย ความ
ร่วมมือกับบัณฑิต และ
บุคลากร หน่วยงานใน
ท้องถิ่น หรือในระดับชาติ
และอาเซียน
4.2 อนุรักษ์ ส่งเสริม
สนับสนุน และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทานุบารุง
เผยแพร่และสืบสานศิลปะ
และวัฒนธรรม ของ
ท้องถิ่น และของชาติอย่าง
หลากหลาย

ตำรำงกำรวิเครำห์ควำมสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ คณะครุศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 (ต่อ)
นโยบำยรัฐบำล

แผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี
ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

แผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2551-2559)

นโยบำยมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธำนี
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5.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนา การ
นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการ
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นผู้มีศักยภาพ มีภาวะผู้นา
รักองค์กรและมีความก้าวหน้าใน
สายงาน
5.3 จัดทาผังแม่บทการใช้
ประโยชน์และแสวงหาพันธมิตร
ร่วมดาเนินการพัฒนาธุรกิจ
บริหารจัดการสร้างผลประโยชน์
จากที่ดินของมหาวิทยาลัย
5.4 ปรับปรุง พัฒนาอาคาร
สถานที่ภูมิทัศน์ภายใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่
ยอมรับด้านการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว และพัฒนา
ประสิทธิภาพ คุณภาพการ
บริการภายใน

ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์
คณะครุศำสตร์

4.3 พัฒนาบุคลากร
นักศึกษาให้มีความรู้ความ
เข้าใจ ความสานึก และ
ความภูมิใจในศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ และนาไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม
4.4 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5.การ
บริหารและการพัฒนา
สถาบัน
กลยุทธ์
5.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารจัดการ
5.2 ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้เป็นผู้มีศักยภาพ
มีภาวะผู้นารักองค์กรและมี

ความก้าวหน้าในสายงาน

ตำรำงกำรวิเครำห์ควำมสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ คณะครุศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 (ต่อ)
นโยบำยรัฐบำล

แผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี
ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

แผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2551-2559)

นโยบำยมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธำนี
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5.5 พัฒนา เสริมสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการและ
สภาพการทางานที่เอื้ออานวย
ต่อการเรียนการสอนและ
การทางาน
5.6 สร้างเสริมธรรมาภิบาล
ทางการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเป็นองค์การเรียนรู้
และองค์การสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานศึกษา
กลยุทธ์
6.1 พัฒนาระบบกลไกลการ
พัฒนาหลักสูตร และการบริหาร
หลักสูตร
6.2 สนับสนุนให้อาจารย์ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ และเพิม่
คุณวุฒิให้ตรงตามเกณฑ์ สกอ.

ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์
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5.3 จัดทาผังแม่บทการใช้
ประโยชน์และแสวงหา
พันธมิตรร่วมดาเนินการ
พัฒนาธุรกิจบริหารจัดการ
สร้างผลประโยชน์จาก
ที่ดินของมหาวิทยาลัย
5.4 ปรับปรุง พัฒนา
อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์
ภายในมหาวิทยาลัยให้
เป็นที่ยอมรับด้านการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว และ
พัฒนาประสิทธิภาพ
คุณภาพการบริการภายใน
5.5 พัฒนา เสริมสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการ
และสภาพการทางานที่
เอื้ออานวยต่อการเรียน
การสอนและการทางาน
5.6 สร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหารและ

ตำรำงกำรวิเครำห์ควำมสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ คณะครุศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 (ต่อ)
นโยบำยรัฐบำล

แผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี
ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

แผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2551-2559)

นโยบำยมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธำนี
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มหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธำนี
6.3 พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรู้
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับนักศึกษากิจกรรมของ
นักศึกษา
6.4 พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์
คณะครุศำสตร์

พัฒนามหาวิทยาลัยเป็น
องค์การเรียนรู้และองค์การ
สมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 6.
การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์
6.1 พัฒนาระบบกลไกการ
พัฒนาหลักสูตร และการ
บริหารหลักสูตร
6.2 สนับสนุนให้อาจารย์
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
และเพิ่มคุณวุฒิให้ตรงตาม
เกณฑ์ สกอ.
6.3 พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนรู้ตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
นักศึกษา กิจกรรม
ของนักศึกษา

6.4 พัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
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วิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT MATRIX)
จุดแข็ง (S-Strengths)
S1 อาจารย์มีวุฒิทางการศึกษาตรงกับสาขาที่จัดการศึกษา มีประสบการณ์และ
ความสามารถและความรับผิดชอบ
S2 อาจารย์มีความรู้และความสามารถด้านวิจัย
S3 การคมนาคมสะดวกและมีแหล่งการเรียนรู้จานวนมาก
S4 มีศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
S5 บัณฑิต/ศิษย์เก่า มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและมีงานทาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
S6 สัมพันธภาพระหว่างบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าดี
S7 โครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาจานวนมาก
S8 บุคลิกภาพและการแต่งกายของนักศึกษาเป็นที่ยอมรับ
S9 นโยบายของคณะส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
โอกำส (O-Opportunities)
O1 นโยบายของรัฐบาลต้องการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
O2 ความต้องการบัณฑิตครูมีแนวโน้มสูงขึ้น

จุดอ่อน (W-Weakness)
W1 จานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่เหมาะสม
W2 บุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอ และเปลี่ยนแปลงบ่อย
W3 ปัจจัยนาเข้า(นักศึกษา)ด้านผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้าง
ต่า/ฐานะทางการเงินของนักศึกษาอยู่ในระดับต่า
W4 สิ่งอานวยความสะดวกไม่เพียงพอและชารุด
- อาคารเรียน - ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
- IT ไม่เพียงพอ - ไม่มีห้องสมุดคณะและสาขา
W5 ได้รับการจัดสรรน้อย ไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับจานวนนักศึกษา

ภัยคุกคำม (T-Threats)
T1 สถานบันเทิงและแหล่งอบายมุขในบริเวณใกล้เคียงมีจานวนมากขึ้น
T2 สถาบันผลิตครูในบริเวณใกล้เคียงมีจานวนมากขึ้น
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กำรวิเครำะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์
ตำรำงสรุปกำรวิเครำะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภำยในองค์กร (Internal Strategic Factors Summary : IFAS)
Internal Factors
Weight Rating Weighted
(0.0-1.0) (1-5)
Score
จุดแข็ง (S-Strengths)
S1 อาจารย์มีวุฒิทางการศึกษาตรงกับสาขาที่จัดการศึกษา มีประสบการณ์และความสามารถและความรับผิดชอบ
S2 อาจารย์มีความรู้และความสามารถด้านวิจัย
S3 การคมนาคมสะดวกและมีแหล่งการเรียนรู้จานวนมาก
S4 มีศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
S5 บัณฑิต/ศิษย์เก่า มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและมีงานทาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
S6 สัมพันธภาพระหว่างบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าดี
S7 โครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาจานวนมาก
S8 บุคลิกภาพและการแต่งกายของนักศึกษาเป็นที่ยอมรับ
S9 นโยบายของคณะส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
รวม
จุดอ่อน (W-Weakness)
W1 จานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่เหมาะสม
W2 บุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอ และเปลี่ยนแปลงบ่อย
W3 ปัจจัยนาเข้า(นักศึกษา)ด้านผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่า/ฐานะทางการเงินของนักศึกษาอยู่ใน
ระดับต่า
W4 สิ่งอานวยความสะดวกไม่เพียงพอและชารุด
W5 ได้รับการจัดสรรน้อย ไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับจานวนนักศึกษา
รวม
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0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.9

4
5
4
4
4
4
4
4
4

0.4
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
3.7

0.05
0.05
0.025

3
3
3

0.15
0.15
0.075

0.025
0.05
0.2

3
3

0.075
0.15
0.6

Comments

หมายเหตุ Rating
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้มากที่สุด
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้มาก
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้ปานกลาง
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้น้อย
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้น้อยที่สุด

เท่ากับ 5
เท่ากับ 4
เท่ากับ 3
เท่ากับ 2
เท่ากับ 1
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กำรวิเครำะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์
ตำรำงสรุปกำรวิเครำะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภำยนอกองค์กร (External Strategic Factors Summary : EFAS)
External Factors
Weight
Rating
Weighted
(0.0-1.0)
(1-5)
Score
โอกำส (O-Opportunities)
O1 นโยบายของรัฐบาลต้องการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
0.4
4
1.6
O2 ความต้องการบัณฑิตครูมีแนวโน้มสูงขึ้น
0.4
4
1.6
รวม
0.8
3.2
ภัยคุกคำม (T-Threats)
T1 สถานบันเทิงและแหล่งอบายมุขในบริเวณใกล้เคียงมีจานวนมากขึ้น
0.1
3
0.3
T2 สถาบันผลิตครูในบริเวณใกล้เคียงมีจานวนมากขึ้น
0.1
2
0.2
รวม
0.2
0.5
หมายเหตุ Rating
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้มากที่สุด
เท่ากับ 5
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้มาก
เท่ากับ 4
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้ปานกลาง
เท่ากับ 3
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้น้อย
เท่ากับ 2
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้น้อยที่สุด
เท่ากับ 1
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Comments

TOWS MATRIX

Weakness

Opportunities
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Theats

O

=

S

=

3.2
3.7

T
W

=
=

0.5
0.6

89

Strenghtes

ชุดข้ อมูล

คณะกรรมกำรบริหำรคณะครุศำสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา
2. อาจารย์ ดร.พิทักษ์
3. อาจารย์ ดร.ชาญชัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี
5. อาจารย์ ดร.อังคนา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา
7. อาจารย์ ดร.ศักดิ์
8. อาจารย์กิติโรจน์
9. อาจารย์วิลินดา
10. อาจารย์อรัญญา
11. อาจารย์ชลลดา
12. อาจารย์ฐาปนา
13. อาจารย์ ดร.ศศิธร
14. นางอารีย์

คงทอง
ประธานกรรมการ
นิลนพคุณ ที่ปรึกษา
วงศ์สิรสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดี
พรรณหาญ ผู้ช่วยคณบดี
กรัณยาธิกุล กรรมการ
ชาตยาภา กรรมการ
สุวรรณฉาย กรรมการ
ปัณฑรนนทกะ กรรมการ
พงศ์ธราธิก กรรมการ
มุดและ
กรรมการ
กุลวัฒน์
กรรมการ
จ้อยเจริญ กรรมการ
จันทมฤก
กรรมการและเลขานุการ
ทิพรส
ผู้ช่วยเลขานุการ
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