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คานา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทา
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2556 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงานตามภารกิจของคณะ
ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ร่วมกัน คณะครุศาสตร์คาดหวังว่าแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.
2556 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการประสานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งใช้เป็น
กรอบในการกากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในโอกาสต่อไป
ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารคณะ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือ
แสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจนทาให้การจัดทาเอกสารแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้
สาเร็จลุล่วงลงด้วยดี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา คงทอง
คณบดีคณะครุศาสตร์
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ปรัชญา
“คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ สานท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าเทคโนโลยี”
วิสัยทัศน์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบัน
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นนา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์
พันธกิจ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีภารกิจ
หลักสาคัญคือ เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม และทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์หลัก
1. สร้างสรรค์งานผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
2. พั ฒ นาองค์ ก รให้ เ ป็ น แหล่ ง การเรี ย นรู้ ที่ ส าคั ญ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของอาจารย์ แ ละ
นักศึกษา ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยสร้าง
เครือข่ายพันธมิตรกับองค์กรภายนอกและศิษย์เก่า
3. สร้างเสริมขีดสมรรถนะในการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และนาผลการวิจัยไปใช้
แก้ปัญหาทางด้านการศึกษา แก่ชุมชนและท้องถิ่น
4. เป็นแหล่งสาคัญในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ในฐานะที่เป็นผู้นาทางด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาของท้องถิ่น
5. เป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาที่สาคัญของท้องถิ่น ตลอดจนเป็น
องค์กรแห่งความพอเพียง มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าประสงค์ที่ 1 : สร้างสรรค์งานผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
1. จานวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของท้องถิ่น
2. จานวนหลักสูตรที่เปิดรับเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
3. จานวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ. และคุรุสภา
4. ร้อยละของจานวนนักศึกษาครูที่เพิ่มขึ้นตามแผนการรับนักศึกษา
5. จานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาตามกรอบของเวลาและได้งานทาตรงสาขา ภายใน 1 ปี
6. ผลงานการพัฒนาวิชาการ งานวิจัย ตารา บทความ สิ่งประดิษฐ์ ที่เผยแพร่ได้ตรงตามเกณฑ์
ของประกาศ กพอ.
7. ร้อยละของบัณฑิตครู ที่มีคุณภาพด้านสาระความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมและสมรรถนะ
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
8. จานวนโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูและอาจารย์
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เป้าประสงค์ที่ 2 : พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
และนักศึกษา ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
โดยสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับองค์กรภายนอกและศิษย์เก่า
9. จานวนหลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยงานทางการศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
10. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และตาม
ความต้องการของหน่วยงาน
11. ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
12. ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานทางการศึกษาที่มีต่อกระบวนการและผลผลิตของการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
13. จานวนองค์กรภายนอกและศิษย์เก่าที่เป็นเครือข่ายพันธมิตร
เป้าประสงค์ที่ 3 : สร้างเสริมขีดสมรรถนะในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และนาผลการวิจัย
ไปใช้แก้ปัญหาทางด้านการศึกษาแก่ชุมชนและท้องถิ่น
14. จานวนอาจารย์ในคณะครุศาสตร์ที่ได้รับการอนุมัติให้ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ นอกมหาวิทยาลัย
15. จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่แล้วเสร็จ
16. จานวนโครงการวิจัยในแต่ละหลักสูตร
17. จานวนผลงานวิจัย/โครงการวิจัยของนักศึกษาครู ครูประจาการและบุคลากร ทาง
การศึกษา
18. ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานทางการศึกษา ที่มีต่อผลงานวิจัยของนักศึกษาครู
ครูประจาการและบุคลากรทางการศึกษา
19. ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นที่มีต่อผลงานวิจัย
ของอาจารย์คณะครุศาสตร์
20. ร้อยละของงานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น และประเทศชาติได้
21. ร้อยละของการตอบรับให้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่งานวิจัย ของอาจารย์ นักศึกษา
ครูประจาการและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 4 : เป็นแหล่งสาคัญในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในฐานะที่เป็นผู้นา
ทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาของท้องถิ่น
22. จานวนหน่วยงานทางการศึกษาที่เข้ารับบริการทางวิชาการ
23. จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับบริการทางวิชาการ
24. จานวนโรงเรียน/สถานศึกษาครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
25. จานวนหลักสูตรฝึกอบรม
26. จานวนโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
27. ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับบริการทางวิชาการ
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28. ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา ที่เข้ารับบริการทางวิชาการ
29. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับบริการ นาความรู้และประสบการณ์ไปใช้
พัฒนางานและหน่วยงานของตน
เป้าประสงค์ที่ 5 : เป็นแหลงอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาที่สาคัญของท้องถิ่น
ตลอดจนเป็นองค์กรแห่งความพอเพียง มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
30. จานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาจิตสานึก และค่านิยมของอาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรของคณะครุศาสตร์ ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาที่สาคัญของท้องถิ่น
31. จานวนโครงการพัฒนาทักษะการดารงชีวิต และกระบวนการทางานโดยยึดหลัก
ความพอเพียงสาหรับอาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรในคณะ
32. จานวนโครงการพัฒนาทักษะการดารงชีวิต และกระบวนการทางานโดยยึดหลัก
ความพอเพียงสาหรับครูประจาการและบุคลากรทางการศึกษา
33. ผลการประเมินจาก กพร. และ สมศ.
34. ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานทางการศึกษา
ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อระบบการบริหารจัดการของคณะ
35. จานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยให้ลาศึกษาต่อ และก้าวเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
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วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของคณะครุศาสตร์
เป้าประสงค์ที่ 1
สร้างสรรค์งานผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู

เป้าประสงค์ที่ 5
เป็นแหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยและภูมิปัญญาที่สาคัญ
ของท้องถิ่น ตลอดจนเป็น
องค์กรแห่งความพอเพียง
มีการบริหารจัดการโดย ยึด
หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 4
เป็นแหล่งสาคัญในการ
ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ในฐานะที่เป็นผู้นา
ทางด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของ
ท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เป็น
สถาบันผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาชั้นนา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในอุษาคเนย์

เป้าประสงค์ที่ 2
พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
สาคัญในการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์และนักศึกษาตลอดจนครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครู โดยสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับ
องค์กรภายนอกและ
ศิษย์เก่า

เป้าประสงค์ที่ 3
สร้างเสริมสมรรถนะในการ
วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ และนาผลการวิจัยไปใช้
แก้ปัญหาทางด้านการศึกษา
แก่ชุมชนและท้องถิ่น

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มีเป้าหมายผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถนาความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต
2. มีทักษะทางด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. ยึ ด มั่ น ในจรรยาบรรณวิ ช าชี พ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามขยั น หมั่ น เพี ย รในการ
ประกอบการงานอาชีพด้วยใจรัก ดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข
4. มี ค วามรั ก ผู ก พั น ต่ อ ท้ อ งถิ่ น ภาคภู มิ ใ จในคุ ณ ค่ า ของความเป็ น ไทย ภู มิ ปั ญ ญาไทย
ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ยึดมั่นในประชาธิปไตยและห่างไกล
จากยาเสพติด
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นโยบายคณะครุศาสตร์
1. นโยบายดานการผลิตบัณฑิต
1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและมีความยืดหยุ นสูง เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก
1.2 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรใหเปนตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
1.3 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการ และศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ พรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการไปศึกษาดูงาน การฝกอบรม เขารวม
ประชุมสัมมนา เพือ่ ใหคณาจารยและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
1.4 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.5 พัฒนาสื่อการสอน เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหเพียงพอและมีคุณภาพ
1.6 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ จัดรูปแบบการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุนโดยเนนการมีสวนรวมจากบุคคล สถาบัน และชุมชนภายนอก
1.7 พัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพ
ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
2. นโยบายดานการพัฒนานักศึกษา
2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติอยางนอย 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางป
ญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ดานทักษะ การ วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 สนับสนุนใหนักศึกษาเขาฝกประสบการณในสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกอ.
และ สมศ.
2.3 สงเสริมกิจกรรมที่ใหนักศึกษาพัฒนาความคิดสรางสรรค การทางานเป็นทีม การสรางนิสัย
รักการอาน และมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ตลอดจนพัฒนาเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ให้
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
2.4 จัดใหมีระบบการใหความชวยเหลือทางวิชาการสาหรับนักศึกษาเพิ่มเติม นอกเหนือจากการ
เรียนในชั้นเรียน
3. นโยบายดานงานวิจัย
3.1 พัฒนา ระบบและกลไกและโครงสรางพื้นฐานสาหรับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยทางานวิจัย เพื่อนามาบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอน และลงสู่ชุมชน
3.3 แสวงหาแหลงทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.4 สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายวิจัยทั้งภายในและภายนอก
3.5 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อ
นาไปใช้พัฒนาชั้นเรียน และลงสู่ท้องถิ่น
3.6 พัฒนาระบบฐานขอมูลนักวิจัยและผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ
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4. นโยบายดานการบริการทางวิชาการแกสังคมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
4.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
4.2 สงเสริมและสนับสนุนใหการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.3 สนับสนุนใหมีความรวมมือดานบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
5. นโยบายดานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.1 สงเสริมใหมีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่ เกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบ
ตาง ๆ
5.2 สงเสริมใหมีการบูรณาการงานดานการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5.3 สงเสริ ม ใหมี ก ารเผยแพรหรื อ การบริ ก าร ด านท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมต อ
สาธารณชน
6. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารและการจัดการภายในองค์กร
6.1 พัฒนาระบบงานและโครงสรางองคกรที่เหมาะสมกับสถานการณ
6.2 จัดทาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะ
6.3 ยึดหลักการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึง ประโยชนของสถาบันและ ผู
มีสวนไดเสีย
6.4 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการปองกันความเสี่ยงใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
6.5 สงเสริ ม และสนั บ สนุ น ใหมี ร ะบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานอย างมี
ประสิทธิภาพ
6.6 สงเสริ ม สนั บ ในการจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ ทางการเงิ น และวางแผนการใช เงิ น อยางมี
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบไดรวม ทั้งมีการจัดทางบประมาณที่สอดคลองกับพันธกิจ ทุกพันธกิจและมีการ
จัดทารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ
6.7 พัฒนาองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู
7. นโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
7.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ และสามารถนามาใช
ในการดาเนินการดานการประกันคุณภาพ
7.2 สนั บ สนุ น ใหมี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ใ ชสารสนเทศเพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนินการ
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8. นโยบายการบริหารสถานศึกษา 3 ดี (3 D)
8.1 พัฒนาคณะตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี โดยเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน 3 ด
าน ไดแก ดานการสงเสริมประชาธิปไตย ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย
และ ดานการสงเสริมภูมิคุมกันภัยดานยาเสพติด
8.2 สงเสริมใหคณาจารยมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานตามนโยบาย 3 ดี ไดอยางมี
คุณภาพ
8.3 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกในการดาเนิน
กิจกรรมที่สอดคลองกับนโยบาย 3 ดี
9. นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา
9.1 กาหนดแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9.2 สนับสนุนกิจกรรมการใหความรู ความเขาใจและตระหนักในการดาเนินกิจกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหกับคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา
9.3 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการดาเนินการประกันคุณภาพอยางเปนระบบและตอเนื่อง
9.4 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาทุกคนนาผลการประกันคุณภาพ
การศึกษามาปรับปรุงการทางาน
9.5 สงเสริมใหมีการวิจัยดานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนาไปใชประโยชนในการพัฒนาคณะ
และหนวยงานอื่น
9.6 สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อรองรับการจัดทารายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการบริหารงาน
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ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ
1.จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
2.การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่
ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
3.การปฏิรูปครูเพื่อยกฐานะครูและ
วิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
4.การพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาทุ ก
ระดับทุกประเภท
5.การพั ฒ นาการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพี่อให้การศึกษาทัดเทียม
กับนานาชาติ
6.การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปิด
เสรีประชาคมอาเซียน
7.การสนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร้าง
ทุนปัญญาของชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์
คณะครุศาสตร์
1.พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้ 1.พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้
สู่ประชาคมอาเซียน
สู่ประชาคมอาเซียน
2.เพิ่มผลงานด้านท้องถิ่นศึกษา
และการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ

2.เพิ่มผลงานด้านท้องถิ่นศึกษา
และการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ

3.รวบรวมศึกษาเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน
4.พัฒนาภูมิทัศน์ แหล่งสุนทรียะ
สื่อสารอัตลักษณ์ เอกลักษณ์

3.รวบรวมศึกษาเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน
4.พัฒนาภูมิทัศน์ แหล่งสุนทรียะ
สื่อสารอัตลักษณ์ เอกลักษณ์

5.พัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง
และธรรมาภิบาล

5.พัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง
และธรรมาภิบาล

6.เพิ่มจานวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 6.เพิ่มจานวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก
และผลงานทางวิชาการ
และผลงานทางวิชาการ
การวิจัย
การวิจัย
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ความเป็นมาในการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ในการดาเนินงานของคณะครุศาสตร์
ประเด็นท้าท้ายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจากภายนอก
1. การรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การพัฒนามหาวิทยาลัย คณะให้มีความนานาชาติ
(เครือข่าย หลักสูตร, บุคลากร, สิ่งอานวยบริการ)
2. การขยายจานวนของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน  การแสวงหาความร่วมมือ พันธมิตรในการ
จัดการศึกษา (ระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐเอกชน หน่วยงานของรัฐ)
3. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบคู่ขนานระหว่างศก.พอเพียง และศก.สร้างสรรค์  การพัฒนา
หลักสูตร การสร้างผลงานวิชาการที่ตอบสนองต่อทิศทางของระบบเศรษฐกิจแบบคู่ขนาน
(หลักสูตร ตารา งานวิจัย โครงการบริการวิชาการ)
4. การถูกเรียกร้อง การถูกตรวจสอบ การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ การสร้างตราสินค้า การสร้างความแตกต่าง
5. ความก้าวหน้า มีราคาที่ถูกลง และเข้าถึงได้ง่ายขึ้นของ ICT  การลงทุน การใช้ประโยชน์
ICT. อย่างถูกต้อง เหมาะสม
ประเด็นท้าท้ายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจากภายใน
1. การเสียสมดุลระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์องค์การ และการขาดเอกภาพทาง
ความคิดในวิสัยทัศน์ร่วมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
2. ตราสินค้า ภาพลักษณ์ขององค์กร รวมทั้งผลผลิต(บัณฑิต) ยังขาดเอกลักษณ์ปราศจากความโดด
เด่น เป็นที่ยอมรับของสังคมภายนอก
3. การทางานแบบแยกส่วน และขาดการวางแผนงานในเชิงบูรณาการ
4. การขาดแคลนบุคลากรในเชิงคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานจากภายนอก
5. การบริหารทรัพยากรทางการเงินและสินทรัพย์อื่น ๆ อย่างด้อยประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. การจัดการระบบคุณภาพเพื่อทาตามหน้าที่มิใช่เป็นวัฒนธรรมการทางาน
7. การลดลงของจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
8. การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงพระชนมายุครบรอบ 84 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การทบทวนยุทธศาสตร์ จัดทาร่างแผนการปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 22 -24 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัด
นครนายก โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ทัศนะ เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ ผลจากการประชุมดังกล่าว สภา
มหาวิทยาลัยได้กาหนดนโยบายการบริหารงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ และโครงการสาคัญ ตัวชี้วัด ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย และบุคลากร นานโยบายจากสภามหาวิทยาลัย
มาจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดาเนินงานของคณะครุศาสตร์
จากการวิ เ คราะห์ บ ริ บ ทที่ เ ป็ น ประเด็ น ท้ า ทายจากภายนอกและภายใน กรอบวิ สั ย ทั ศ น์
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นภาพกว้าง นามาสู่แนวคิดที่ประเด็น
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดาเนินการที่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจหลักของคณะครุศาสตร์
ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
2. เพิ่มผลงานด้านท้องถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
3. รวบรวมศึกษาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน
4. พัฒนาภูมิทัศน์ แหล่งสุนทรียะ สื่อสารเอกลักษณ์ อัตลักษณ์
5. พัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล
6. เพิ่มจานวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกและผลงานวิชาการ การวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เสริมสร้างสมรรถนะที่พึงประสงค์ และสนองตอบ ต่อการดาเนินชีวิตตามวิถีทางของระบบ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมร่วมสมัยให้แก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรผ่านระบบการเรียนรู้ ที่มุ่งสร้าง
ปัญญาจากการปฏิบัติและการจัดการปัญหาสาธารณะในท้องถิ่น โดยมีกลยุทธ์ที่สาคัญ ดังนี้
1. เสริมสมรรถนะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอาเซียนสาหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
3. พัฒนาหลักสูตรใหม่ ระบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและการแก้ไขปัญหาสาธารณะ
ร่วมกับชุมชน
4. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตปัญญาของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
5. ส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์อาสาร่วมเรียนรู้ พัฒนาองค์กรและชุมชนในท้องถิ่น
6. เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงสื่อ สิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้
7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ความสาคัญกับการพัฒนาบทบาท และการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่
ปรึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มผลงานด้านท้องถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นสารสนเทศพื้นฐาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเพิ่มบทบาทของอาจารย์ คณะ มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน จัดการปัญหาสาธารณะในท้องถิ่น
โดยมีกลยุทธ์ที่สาคัญ ดังนี้
1. สารวจความต้องการด้านการให้บริการวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการให้บริการ
ที่สนองต่อความต้องการที่แท้จริงของชุมชนท้องถิ่น
2. สงเสริมและสนับสนุนใหการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน และการ
วิจัย
3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยร่วมเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะการพัฒนาองค์กร ชุมชนท้องถิ่น
4. ศึกษา ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและจัดการปัญหาสาธารณะของชุมชนท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : รวบรวมศึกษาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งดาเนินการ
ศึกษา วิจัย รวบรวม เผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยมีกลยุทธ์ที่สาคัญ ดังนี้
1. รวบรวม ประมวลผลข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน
2. แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ และศึกษาระยะสั้นในประเทศอาเซียน
3. ศึกษา ฝึกอบรมระยะสั้น แลกเปลี่ยนอาจารย์ด้านการสอนและวิจัยในประเทศอาเซียน
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษาในต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาภูมิทัศน์ แหล่งสุนทรียะ สื่อสารเอกลักษณ์ อัตลักษณ์
เร่งพัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟูภูมิทัศน์ แหล่งสุนทรียะ จัดหาสิ่งอานวยความสะดวก ภายใน
มหาวิทยาลัยให้มีสภาพน่าอยู่ ส่งเสริมบรรยากาศ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ การพัฒนาสุขภาพกาย
สุขภาพใจ รวมทั้งจัดระบบ ดาเนินการสื่อสาร สร้างการรับรู้ของสังคมชุมชนและความภาคภูมิใจของ
นักศึกษา บุคลากรต่อเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีกลยุทธ์ที่สาคัญ ดังนี้
1. ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ แหล่งสุนทรียะ
2. ปรับปรุง พัฒนาอาคาร สิ่งก่อสร้าง
3. ส่งเสริมการจัดการขยะและรณรงค์ประหยัดพลังงาน
4. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ สื่อสารเอกลักษณ์ อัตลักษณ์
5. สร้างนักศึกษาให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาองค์การสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล
ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้าง ระบบ กระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาคมทั้งภายในและภายนอก โดยมีกลยุทธ์ที่
สาคัญ ดังนี้
1. พัฒนาระบบควบคุมภายใน การกากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนาระบบจัดการผลงานและพัฒนาองค์กรพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : เพิ่มจานวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกและผลงานทางวิชาการ การวิจัย
เร่งสรรหา พัฒนาอาจารย์ให้มีวุฒิปริญญาเอกและตาแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการจัดการอุดมศึกษา โดยมีกลยุทธ์หรือโครงการสาคัญ ดังนี้
1. สรรหา และพัฒนาอาจารย์วุฒิปริญญาเอก
2. สนับสนุนการผลิตตาราวิชาการ ผลงานวิจัยและส่งเสริมการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
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โครงการแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
1. โครงการรณรงค์ศิลปวัฒนธรรม
1. โครงการแห่เทียนพรรษา
2. โครงการวันกตัญญูครูในดวงใจ
3. โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
4. โครงการนักศึกษาครูกตัญญูรู้คุณแม่
5. โครงการครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้าขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ปี 2556
6. โครงการวันลอยกระทง
7. โครงการจัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
2. โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อด้วยมือ สาหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์
3. โครงการพัฒนาอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของนักศึกษาครู
1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชนสาหรับนักศึกษา
2. โครงการวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษและการนาเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่4 - 5 คณะครุศาสตร์
3. โครงการเรียนรู้คู่ Reuse
4. โครงการครูวิทย์...จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
4. โครงการอบรมการวิจัยพัฒนาการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
5. โครงการจัดหาอุปกรณ์และพัฒนาห้องปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์
6. โครงการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
7. โครงการอบรมและเผยแพร่นาฎศิลป์สาหรับครูปฐมวัยสู่ท้องถิ่น
8. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม ด้วยจิตปัญญา
9. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
10. โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่"ครุศาสตร์สัมพันธ์ สายใยรักต้านยาเสพติด"
11. โครงการสุขภาพดีพิชิตโรคภัย
12. โครงการเสวนาปัญหาของนักศึกษาครู
13. โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
14. โครงการแนะแนวอาชีพ
15. โครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
16. โครงการผลิตผู้นาด้วยวิธกี ารประชาธิปไตย (ชั้นปีที่ 2)
17. โครงการพัฒนาผู้นากิจกรรมนักศึกษา
18. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวสาหรับนักศึกษาครู (ชั้นปีที่ 1)
19. โครงการพัฒนาภาวะผู้นาสาหรับนักศึกษาครู (ชั้นปีที่ 3 - 4)
20. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
21. โครงการสารวจความต้องการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
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22. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสาหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ (2 รุ่น)
23. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับครู ชั้นปีที่ 4
24. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับครู ชั้นปีที่ 5
25. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูปีการศึกษา 2555
26. โครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียน ด้านการศึกษาปฐมวัยสู่ชุมชน
27. โครงการค่ายปฐมวัยรวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน
28. โครงการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
29. โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนและการบริหารทั่วไป

18
แผนปฏิบัติงานภายใต้ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
โครงการ
1. โครงการรณรงค์
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

ค่า
กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ร้อยละ 1. โครงการแห่เทียนพรรษา
80
ร้อยละ
80

2. โครงการวันกตัญญูครูใน
ดวงใจ

ร้อยละ
80

3. โครงการตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาท

ร้อยละ
80

4. โครงการนักศึกษาครูกตัญญู
รู้คุณแม่

ร้อยละ
80

5. โครงการครุศาสตร์รวมใจ สืบ
ทอดประเพณีไทย รดน้าขอพร
ผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ปี 2556
6. โครงการวันลอยกระทง

ร้อยละ
80
ร้อยละ
80

7. โครงการจัดนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรมไทยและประเทศ
เพื่อนบ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รองกิจการ
นักศึกษา
(งบ แผ่นดิน)
รองกิจการ
นักศึกษา
(งบ แผ่นดิน)
รองกิจการ
นักศึกษา
(งบ แผ่นดิน)
รองกิจการ
นักศึกษา
(งบ แผ่นดิน)
รองกิจการ
นักศึกษา
(งบ แผ่นดิน)
รองกิจการ
นักศึกษา
(งบ แผ่นดิน)
สาขาวิทย์
(งบ แผ่นดิน)

งบประมาณ
20,000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 55 ก.ย. 56

10,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

10,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

10,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

5,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

4,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

30,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

โครงสร้างแผนงบประมาณปี 2556
แผนงานที่ 4 :อนุรักษ์ ส่งเสริมและ
พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม/
งานที่ 4.2 :งานอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม

แผนงานที่ 4 :อนุรักษ์ ส่งเสริมและ
พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม/
งานที่ 4.3 :งานเผยแพร่ศลิ ปะและ
วัฒนธรรม
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แผนปฏิบัติงานภายใต้ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
โครงการ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

2. โครงการพัฒนาทักษะการ
สร้างสื่อด้วยมือ สาหรับ
นักศึกษาคณิตศาสตร์

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

ค่า
เป้าหมาย
ร้อยละ
80

3. โครงการพัฒนาอัตลักษณ์
เอกลักษณ์ของนักศึกษาครู

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

ร้อยละ
80

กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน
- อบรมนักศึกษาปีที่ 4
- อบรมนักศึกษาปีที่ 3
1. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้สู่
ชุมชนสาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระยะที่ 1
(โครงการต่อเนื่อง)
- อบรมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 2
- อบรมให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
2. โครงการวิจัยในชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษและการนาเสนอ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีท4ี่ - 5 คณะครุศาสตร์
3. โครงการเรียนรู้คู่ Reuse
4. โครงการครูวิทย์...จิตอาสา
พัฒนาท้องถิ่น
1. สาขาเคมี-วิทยาศาสตร์
2. สาขาชีววิทยา-วิทยาศาสตร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
อ.ดร.กันต์ฤทัย
อ.วัสส์พร
(งบ แผ่นดิน)

งบประมาณ
20,000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 55 ก.ย. 56

อ.พัชรินทร์
อ.ชัยวัฒน์
(งบ บ.กศ.)

30,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

สาขา
ภาษาอังกฤษ
(งบ บ.กศ.)

30,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

อ.ดร.ศศิธร
(งบ บ.กศ.)
สาขา
วิทยาศาสตร์

30,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56
ต.ค. 55 ก.ย. 56

(งบ บ.กศ.)
ใช้งบกองพัฒน์

30,000
30,000

โครงสร้างแผนงบประมาณปี 2556
แผนงานที่ 3 : แผนงานสร้างและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้
ทั่วถึงและเป็นธรรม/
งานที่ 3.5 :งานพัฒนานักศึกษา
แผนงานที่ 3 : แผนงานสร้างและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทวั่ ถึง
และเป็นธรรม/
งานที่ 3.5 :งานพัฒนานักศึกษา
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แผนปฏิบัติงานภายใต้ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
โครงการ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

4. โครงการอบรมการวิจัย
พัฒนาการเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูล
5. โครงการจัดหาอุปกรณ์
และพัฒนาห้องปฏิบัติการ
สอนวิทยาศาสตร์
6. โครงการจัดอบรมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ของ
นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

7. โครงการอบรมและ
เผยแพร่นาฎศิลป์สาหรับครู
ปฐมวัยสู่ท้องถิ่น

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

จานวนอุปกรณ์/เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์
ระดับชั้นประถมศึกษา
ร้อยละของนักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 - 3
ที่เข้าร่วมโครงการ

8. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
เด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม ร่วมโครงการ
ด้วยจิตปัญญา

ค่า
กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ร้อยละ - จัดอบรมสัมมนาให้กับ
80
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นปีที่ 3
ร้อยละ - จัดหาอุปกรณ์และพัฒนาห้อง
80
ปฏิบัติ
การสอนวิทยาศาสตร์
ร้อยละ - จัดอบรมเรื่องเทคนิคการสอน
80
วิทยาศาสตร์ทั่วไป/เคมี/ชีววิทยา
สาหรับหลักสูตร English
Program
- จัดอบรมเรื่องการสอน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 2 ภาษา
- จัดอบรมเรื่องการจัดการศึกษา
ตามแนวปฏิรูปการศึกษา
- จัดอบรมเรื่องเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ในหลักสูตรท้องถิ่น
ร้อยละ - จัดอบรมให้กับนักศึกษา
80
- จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
อ.ดร.ศักดิ์
(งบ แผ่นดิน)

ร้อยละ
80

- จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพให้
นักศึกษา
- จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน

งบประมาณ
10,000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 55 ก.ย. 56

โครงสร้างแผนงบประมาณปี 2556
แผนงานที่ 3 : แผนงานสร้างและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทวั่ ถึง
และเป็นธรรม/
งานที่ 3.5 :งานพัฒนานักศึกษา

อ.จิตตรี
(งบ แผ่นดิน)

100,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

อ.ศุภมัย
(งบ แผ่นดิน)

60,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

ผศ.พนิดา
(งบ แผ่นดิน)

20,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

แผนงานที่ 4 :อนุรักษ์ ส่งเสริมและ
พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม/
งานที่ 4.3 :งานเผยแพร่ศลิ ปะและ
วัฒนธรรม

อ.ดร.ศศิธร
(งบ แผ่นดิน)

25,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

แผนงานที่ 3 : แผนงานสร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็น
ธรรม/งานที่ 3.5 :งานพัฒนานักศึกษา
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แผนปฏิบัติงานภายใต้ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
โครงการ
9. โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่
1 ที่เข้าร่วมโครงการ

10. โครงการแข่งขันกีฬาน้อง ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ใหม่"ครุศาสตร์สัมพันธ์
ร่วมโครงการ
สายใยรักต้านยาเสพติด"

11. โครงการสุขภาพดีพิชิต
โรคภัย

12. โครงการเสวนาปัญหา
ของนักศึกษาครู
13. โครงการแข่งขันกีฬา
ภายในมหาวิทยาลัย

ค่า
เป้าหมาย
ร้อยละ
80
ร้อยละ
80

กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน
- จัดสัมมนา
- จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน
- จัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่
"ครุศาสตร์สมั พันธ์ สายใยรัก
ต้านยาเสพติด"
(สนับสนุนโครงการตามนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3 D)
- จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน
- จัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการ
ดูแล และการรักษาสุขภาพของ
นักศึกษา
(สนับสนุนโครงการตามนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3 D)
- จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน
- จัดเวทีเสวนาปัญหาของ
นักศึกษาครูของแต่ละสาขา
- จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน
- จัดการแข่งขันกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัย
- จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รองกิจการ
นักศึกษา
(งบ แผ่นดิน)

งบประมาณ
60,000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 55 ก.ย. 56

รองกิจการ
นักศึกษา
(งบ แผ่นดิน)

40,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

รองกิจการ
นักศึกษา
(งบ แผ่นดิน)

10,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

รองกิจการ
นักศึกษา
(งบ แผ่นดิน)
รองกิจการ
นักศึกษา
(งบ แผ่นดิน)

4,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

80,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

โครงสร้างแผนงบประมาณปี 2556
แผนงานที่ 3 : แผนงานสร้างและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทวั่ ถึง
และเป็นธรรม/
งานที่ 3.3 :งานรับนักศึกษา
แผนงานที่ 3 : แผนงานสร้างและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทวั่ ถึง
และเป็นธรรม/
งานที่ 3.5:งานพัฒนานักศึกษา

22
แผนปฏิบัติงานภายใต้ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
โครงการ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

14. โครงการแนะแนวอาชีพ

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

15. โครงการตามรอยพ่อ อยู่
อย่างพอเพียง
16. โครงการผลิตผู้นาด้วย
วิธีการประชาธิปไตย
(ชั้นปีที่ 2)

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่
2 ที่เข้าร่วมโครงการ

17. โครงการพัฒนาผู้นา
กิจกรรมนักศึกษา

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

18. โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพและการ
ปรับตัวสาหรับนักศึกษาครู
(ชั้นปีที่ 1)

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่
1 ที่เข้าร่วมโครงการ

ค่า
กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ร้อยละ - จัดการสัมมนาการแนะแนว
80
อาชีพ
- จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน
- จัดโครงการตามรอยพ่ออยู่
อย่างพอเพียง
- จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน
ร้อยละ - กิจกรรมสรรหาผู้นา
80
- กิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ของ
ผู้สมัคร
- กิจกรรมการเลือกตั้งประธาน
และคณะกรรมการนักศึกษา ปี
การศึกษา 56
(สนับสนุนโครงการตามนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3 D)
- จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน
ร้อยละ - จัดอบรมสัมมนาการพัฒนา
80
ผู้นากิจกรรมนักศึกษา
- จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน
ร้อยละ - จัดอบรมสัมมนาการพัฒนา
80
บุคลิกภาพและการปรับตัว
สาหรับนักศึกษาครู (ชั้นปีที่ 1)
- จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รองกิจการ
นักศึกษา
(งบ แผ่นดิน)
รองกิจการ
นักศึกษา
(งบ แผ่นดิน)
รองกิจการ
นักศึกษา
(งบ แผ่นดิน)

รองกิจการ
นักศึกษา
(งบ แผ่นดิน)
รองกิจการ
นักศึกษา
(งบ แผ่นดิน)

งบประมาณ
5,000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 55 ก.ย. 56

5,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

3,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

20,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

10,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

โครงสร้างแผนงบประมาณปี 2556
แผนงานที่ 3 : แผนงานสร้างและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทวั่ ถึง
และเป็นธรรม/
งานที่ 3.5:งานพัฒนานักศึกษา

23
แผนปฏิบัติงานภายใต้ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
โครงการ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

19. โครงการพัฒนาภาวะผู้นา ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่
สาหรับนักศึกษาครู
3-4 ที่เข้าร่วมโครงการ
(ชั้นปีที่ 3 - 4)

ค่า
กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ร้อยละ - จัดอบรมสัมมนาการพัฒนา
80
ภาวะผู้นาสาหรับ นักศึกษาครู
(ชั้นปีที่ 3 - 4)
- จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน
ร้อยละ - ทาบุญคณะครุศาสตร์" ปี
80
2556
- จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รองกิจการ
นักศึกษา
(งบ แผ่นดิน)
รองกิจการ
นักศึกษา
(งบ แผ่นดิน)

10,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

รองกิจการ
นักศึกษา
(งบ แผ่นดิน)

5,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

รองกิจการ
นักศึกษา
(งบ แผ่นดิน)

100,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

20. โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

21. โครงการสารวจความ
ต้องการของนักศึกษาชั้นปีที่
1

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่
1 ที่เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ
80

22. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมสาหรับนักศึกษา
อาจารย์ และบุคลากร
คณะครุศาสตร์ (2 รุ่น)
(สนับสนุนโครงการตาม
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี
(3 D)

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

ร้อยละ
80

- กิจกรรมน้องใหม่พบคณบดี
อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากร
คณะครุศาสตร์
- แจกแบบสารวจความต้องการ
- จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน
- กิจกรรมวิปัสสนากรรมฐาน
- กิจกรรมเดินจงกรมทาสมาธิ
- กิจกรรมศึกษาพระธรรมและ
ฟังการบรรยายจากพระอาจารย์
- จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน

งบประมาณ
5,000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 55 ก.ย. 56

โครงสร้างแผนงบประมาณปี 2556
แผนงานที่ 3 : แผนงานสร้างและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทวั่ ถึง
และเป็นธรรม/
งานที่ 3.5:งานพัฒนานักศึกษา
แผนที่ 4:แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม
และพัฒนาศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม/
งานที่ 4.2:งานอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม
แผนงานที่ 3 : แผนงานสร้างและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทวั่ ถึง
และเป็นธรรม/
งานที่ 3.5 :งานพัฒนานักศึกษา

24
แผนปฏิบัติงานภายใต้ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
โครงการ

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

ค่า
กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ร้อยละ 1. ปรับปรุงคู่มือและแบบ
100
ประเมินผล
2. จัดปฐมนิเทศ
3. จัดสัมมนากลางภาค
4. จัดปัจฉิมนิเทศ
ร้อยละ 1. ปรับปรุงคู่มือและแบบ
100
ประเมินผล
2. จัดปฐมนิเทศ
3. จัดสัมมนากลางภาค
4. จัดปัจฉิมนิเทศ
ร้อยละ 1. จัดอบรม
100
2. แนะแนวอาชีพ
3. ใบประกอบวิชาชีพครู
ร้อยละ - จัดอบรมการวิจัยในชั้นเรียน
80
- จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ
จานวนวัสดุ ครุภัณฑ์ในการ
ใช้งานมีอย่างเพียงพอ

ร้อยละ
80
ร้อยละ
80

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

23. โครงการฝึกประสบการณ์ ร้อยละของนักศึกษาครูที่
วิชาชีพสาหรับครู ชั้นปีที่ 4
เข้าร่วมโครงการ

24. โครงการฝึกประสบการณ์ ร้อยละของนักศึกษาครูที่
วิชาชีพสาหรับครู ชั้นปีที่ 5
เข้าร่วมโครงการ

25. โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาครูปีการศึกษา
2555
26. โครงการอบรมวิจยั ในชั้น
เรียน ด้านการศึกษาปฐมวัยสู่
ชุมชน
27. โครงการค่ายปฐมวัยรวม
พลังสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน
28. โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ร้อยละของนักศึกษาครูที่
เข้าร่วมโครงการ

- จัดโครงการค่ายปฐมวัย
- จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รองวิชาการ
(งบ กศ.ปช.)

งบประมาณ
50,000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 55 ก.ย. 56

รองวิชาการ
(งบ กศ.ปช.)

50,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

รองวิชาการ
(งบ กศ.ปช.)

100,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

อ.วิลินดา
(งบ แผ่นดิน)

30,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

อ.ณัฐนิดา
(งบ แผ่นดิน)
ศูนย์ครูฯ
(งบ แผ่นดิน)

50,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56
ต.ค. 55 ก.ย. 56

200,000

โครงสร้างแผนงบประมาณปี 2556
แผนงานที่ 3 : แผนงานสร้างและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทวั่ ถึง
และเป็นธรรม/
งานที่ 3.5 :งานพัฒนานักศึกษา

แผนงานที่7:แผนงานบริการวิชาการ
แก่สังคม/
งานที่ 7.1:งานบริหารสานักงาน

25
แผนปฏิบัติงานภายใต้ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
โครงการ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

29. โครงการบริหารจัดการ จานวนวัสดุ ครุภัณฑ์ในการ
เรียนการสอนและการบริหาร ปฏิบัติงานมีอย่างเพียงพอ
ทั่วไป

30.โครงการอบรมสัมมนาเชิง ร้อยละของนักศึกษาครู
ปฏิบัติการสถิตสิ าหรับการ
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
วิจัยทางการศึกษา

ค่า
เป้าหมาย
ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน
- จัดหาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
- จัดหาวัสดุการเรียนการสอน
- ปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและจัดการศึกษาของ
คณะ
- จัดสวัสดิการแก่อาจารย์
บุคลากรและนักศึกษา
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
- ค่าสาธารณูปโภค
-อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 3

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานคณะ

งบประมาณ
1,519,800

แบ่งเป็น
งบ แผ่นดิน
466,000
งบ กศ.ปช.
1,066,300

(งบ กศ.ปช.)
(งบ บ.กศ)
(งบ กศ.ปช.)
ดร.กันต์ฤทัย
รวมงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 55 ก.ย. 56

40,000
200,000
25,000
12,500

3,078,300.00

ต.ค. 55 ก.ย. 56

โครงสร้างแผนงบประมาณปี 2556
แผนงานที่ 3:1แผนงานสร้างและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทวั่ ถึง
และเป็นธรรม/
งานที3่ .1:งานบริหารสานักงาน

26

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มผลงานด้านท้องถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
1. โครงการสารวจความต้องการรับการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายคณะครุศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี
และสระแก้ว
2. โครงการจัดทาฐานข้อมูลแหล่งทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานของศูนย์การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
3. โครงการจัดงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ เพื่อนาเสนอผลงานวิจัยและวิชาการด้านการศึกษา สาหรับ
อาจารย์ นักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น
4. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียน
5. โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการสอนในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ
6. โครงการพัฒนาความรู้ด้านการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง
7. โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ
8. โครงการพัฒนาและสร้างแหล่งเรียนรู้การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ตาม
กลุ่มสาระสาหรับสถานศึกษาเครือข่ายครุศาสตร์
9. โครงการ School for innovative Learning:Using ICT in Mathematics
10. โครงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษา
11. โครงการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาผ่านการ
จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
12. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
13. โครงการวิจัยเรื่อง "ความพร้อมในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสู่อาเซียนของครูในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสระแก้ว
14. โครงการวิจัยสาขา
15. โครงการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านการศึกษาปฐมวัยสู่ชุมชนและท้องถิ่น
16. โครงการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์
ชาวต่างชาติ
17. โครงการค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ
18. โครงการคริสต์มาสแด่น้องบ้านภูมิเวท
19. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิทานและหุ่น สาหรับครู ศิษย์เก่า และผู้สนใจด้านการศึกษาปฐมวัย
21. โครงการจัดทาฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
22. โครงการปฐมวัยอาสาพัฒนาท้องถิ่น

27
แผนปฏิบัติงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มผลงานด้านท้องถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
โครงการ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่า
เป้าหมาย
100
โรงเรียน

1. โครงการสารวจความ
ต้องการรับการพัฒนา
โรงเรียนเครือข่าย
คณะครุศาสตร์ จังหวัด
ปทุมธานี ปราจีนบุรี และ
สระแก้ว

จานวนโรงเรียนที่ได้รับการ
สารวจ

2. โครงการจัดทาฐานข้อมูล
แหล่งทรัพยากรเพื่อการ
เรียนรู้และเผยแพร่ผลงาน
ของศูนย์การพัฒนาครูและบุ
คลกรทางการศึกษา

ร้อยละของจานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่
เข้ารับการบริการ
ทางวิชาการจากฐานข้อมูล

ร้อยละ
75

ร้อยละของความพึงพอใจ
ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข้ารับการ
บริการทางวิชาการจาก
ฐานข้อมูล

ร้อยละ
75

กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน
- แจกแบบสอบถาม
- ประมวลผล
- จัดทารูปเล่มรายงาน

- จัดทาฐานข้อมูล
- ประมวลผลจากข้อมูลที่ได้
- จัดทารูปเล่มรายงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศูนย์ครูฯ
(งบ แผ่นดิน)

ศูนย์ครูฯ
(งบ แผ่นดิน)

งบประมาณ
40,000

100,000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 55 ก.ย. 56

ต.ค. 55 ก.ย. 56

โครงสร้างแผนงบประมาณปี 2556
แผนงานที่7 :แผนงานบริการวิชาการ
แก่สังคม/
งานที7่ .2 :งานพัฒนาเครือข่าย

แผนงานที่7 :แผนงานบริการวิชาการ
แก่สังคม/
งานที7่ .4 :งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
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แผนปฏิบัติงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มผลงานด้านท้องถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
โครงการ
3. โครงการจัดงานประชุม
วิชาการครุศาสตร์ เพื่อ
นาเสนอผลงานวิจัยและ
วิชาการด้านการศึกษา
สาหรับอาจารย์ นักศึกษา
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท้องถิ่น

4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
การวิจัยใน
ชั้นเรียน

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
จานวนผลงานทางวิชาการ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่
เข้าร่วมนาเสนอผลงาน

ค่า
เป้าหมาย
20 เรื่อง

ร้อยละของความพึงพอใจ
ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการ

ร้อยละ
80

ร้อยละความรูค้ วามเข้าใจ
ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการ
โรงเรียนทีไ่ ด้รับการพัฒนา

ร้อยละ
90

จานวนผลงานวิจัย
ร้อยละความรูค้ วามเข้าใจ
ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละการนาความรูไ้ ปใช้
หลังการอบรม

5
โรงเรียน
20 เรื่อง
ร้อยละ
90
ร้อยละ
80
ร้อยละ
75

กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน
- จัดประชุมสัมมนา
- เก็บข้อมูล
- ประมวลผล
- จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน

- จัดประชุมสัมมนา
- เก็บข้อมูล
- ประมวลผล
- จาทาเป็นรูปเล่มรายงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศูนย์ครูฯ
(งบ แผ่นดิน)

ศูนย์ครูฯ
(งบ แผ่นดิน)

งบประมาณ
100,000

100,000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 55 ก.ย. 56

ต.ค. 55 ก.ย. 56

โครงสร้างแผนงบประมาณปี 2556
แผนงานที่7 :แผนงานบริการวิชาการ
แก่สังคม/
งานที7่ .3 :งานพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
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แผนปฏิบัติงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มผลงานด้านท้องถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
โครงการ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

5. โครงการพัฒนานวัตกรรม โรงเรียนทีไ่ ด้รับการพัฒนา
ทางการสอนในกลุ่มสาระวิชา
ต่างๆ
จานวนผลงานวิจัย
ร้อยละความรูค้ วามเข้าใจ
ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละการนาความรูไ้ ปใช้
หลังการอบรม
6. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน โรงเรียนทีไ่ ด้รับการพัฒนา
การวัดและการประเมินผล
ตามสภาพจริง
จานวนผลงานวิจัย
ร้อยละความรูค้ วามเข้าใจ
ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละการนาความรูไ้ ปใช้
หลังการอบรม

ค่า
เป้าหมาย
5
โรงเรียน
20 เรื่อง
ร้อยละ
90
ร้อยละ
80
ร้อยละ
75
5
โรงเรียน
20 เรื่อง
ร้อยละ
90
ร้อยละ
80
ร้อยละ
75

กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน
- จัดประชุมสัมมนา
- เก็บข้อมูล
- ประมวลผล
- จาทาเป็นรูปเล่มรายงาน

- จัดประชุมสัมมนา
- เก็บข้อมูล
- ประมวลผล
- จาทาเป็นรูปเล่มรายงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศูนย์ครูฯ
(งบ แผ่นดิน)

ศูนย์ครูฯ
(งบ แผ่นดิน)

งบประมาณ
100,000

100,000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 55 ก.ย. 56

ต.ค. 55 ก.ย. 56

โครงสร้างแผนงบประมาณปี 2556
แผนงานที่7 :แผนงานบริการวิชาการ
แก่สังคม/
งานที7่ .3 :งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
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แผนปฏิบัติงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มผลงานด้านท้องถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
โครงการ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

7. โครงการพัฒนาเทคนิคการ โรงเรียนทีไ่ ด้รับการพัฒนา
จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
วิชาต่างๆ
ร้อยละความรูค้ วามเข้าใจ
ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละการนาความรูไ้ ปใช้
หลังการอบรม

8. โครงการพัฒนาและสร้าง
แหล่งเรียนรู้การบูรณาการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระสาหรับสถานศึกษา
เครือข่ายครุศาสตร์

โรงเรียนทีไ่ ด้รับการพัฒนา
ร้อยละความรูค้ วามเข้าใจ
ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละการนาความรูไ้ ปใช้
หลังการอบรม

ค่า
เป้าหมาย
5
โรงเรียน
ร้อยละ
90
ร้อยละ
80
ร้อยละ
75

5
โรงเรียน
ร้อยละ
90
ร้อยละ
80
ร้อยละ
75

กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน
- จัดประชุมสัมมนา
- เก็บข้อมูล
- ประมวลผล
- จาทาเป็นรูปเล่มรายงาน

- จัดประชุมสัมมนา
- เก็บข้อมูล
- ประมวลผล
- จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศูนย์ครูฯ
(งบ แผ่นดิน)

ศูนย์ครูฯ
(งบ แผ่นดิน)

งบประมาณ
100,000

100,000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 55 ก.ย. 56

ต.ค. 55 ก.ย. 56

โครงสร้างแผนงบประมาณปี 2556
แผนงานที่7 :แผนงานบริการวิชาการ
แก่สังคม/
งานที7่ .3 :งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

แผนงานที่7 :แผนงานบริการวิชาการ
แก่สังคม/
งานที7่ .4 :งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
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แผนปฏิบัติงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มผลงานด้านท้องถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ค่า
กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน
เป้าหมาย
9. โครงการ School for
ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ - อบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่
innovative Learning:Using โครงการ
80
1-2
ICT in Mathematics
ร้อยละ - อบรมให้กับครูในโรงเรียน
ร้อยละความรูค้ วามเข้าใจ
90
เครือข่าย
ร้อยละ - อบรมให้กับศิษย์เก่าสาขาวิชา
ร้อยละความพึงพอใจ
80
คณิตฯ (250 คน)
ร้อยละ
ร้อยละการนาความรูไ้ ปใช้
75
หลังการอบรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
อ.พัชรินทร์
อ.ชัยวัฒน์
(งบ แผ่นดิน
สสร.)

10. โครงการสร้างสรรค์สื่อ
ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วม
การเรียนรู้ด้วยโปรแกรม GSP โครงการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ร้อยละความรูค้ วามเข้าใจ

อ.พัชรินทร์
อ.ชัยวัฒน์
(งบ แผ่นดิน
สสร.)

โครงการ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละการนาความรูไ้ ปใช้
หลังการอบรม

ร้อยละ
80
ร้อยละ
90
ร้อยละ
80
ร้อยละ
75

- อบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่
2-3
- อบรมให้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยม
- อบรมให้กับครูในโรงเรียน
เครือข่าย (100 คน)

งบประมาณ
15,000

26,000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 55 ก.ย. 56

ต.ค. 55 ก.ย. 56

โครงสร้างแผนงบประมาณปี 2556
แผนงานที่7 :แผนงานบริการวิชาการ
แก่สังคม/
งานที7่ .2 :งานพัฒนาเครือข่าย
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แผนปฏิบัติงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มผลงานด้านท้องถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
โครงการ
11. โครงการพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการแก้ปญ
ั หาของ
โพลยาผ่านการจัดกิจกรรม
ค่ายคณิตศาสตร์

12. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์
(ไปเบิกที่สถาบันวิจยั )

ค่า
กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ - อบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
โครงการ
80
(40 คน)
- อบรมให้กับนักเรียนระดับชั้น
ร้อยละความรูค้ วามเข้าใจ
ร้อยละ ประถม
90
ศึกษาหรือมัธยม (100 คน)
ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละ
80
ร้อยละการนาความรูไ้ ปใช้
ร้อยละ
หลังการอบรม
75
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ระดับความสาเร็จการ
ดาเนินการตามแผน
พัฒนางานวิจัย

ร้อยละ
100

- จัดทาโครงการวิจัย
(ไปเบิกที่สถาบันวิจยั )

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
อ.กิติโรจน์
อ.ดร.กันต์ฤทัย
อ.พัลลภ
อ.วัสส์พร

งบประมาณ
30,000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 55 ก.ย. 56

โครงสร้างแผนงบประมาณปี 2556
แผนงานที่7 :แผนงานบริการวิชาการ
แก่สังคม/
งานที7่ .2 :งานพัฒนาเครือข่าย

(งบ กศ.ปช.บริการ
วิชาการ)

อ.กิติโรจน์
(งบ กศ.ปช.
วิจัย)

20,000

อ.พัลลภ +
อ.กันต์ฤทัย

20,000

อ.วัสส์พร
อ.พัชรินทร์
อ.ชัยวัฒน์

20,000
20,000
20,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

แผนงานที่5:แผนงานส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัย/
งานที5่ .2:งานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น

33
แผนปฏิบัติงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มผลงานด้านท้องถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
โครงการ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

13. โครงการวิจัยเรื่อง "ความ ระดับความสาเร็จการ
พร้อมในการสอน
ดาเนินการตามแผน
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสู่ พัฒนางานวิจัย
อาเซียนของครูในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาใน
เขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดสระบุรี และจังหวัด
สระแก้ว
(ไปเบิกที่สถาบันวิจยั )
14. โครงการวิจัยสาขา
(ไปเบิกที่สถาบันวิจยั )

ระดับความสาเร็จการ
ดาเนินการตามแผน
พัฒนางานวิจัย

ค่า
กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ร้อยละ - จัดทาโครงการวิจัย
100
(ไปเบิกที่สถาบันวิจยั )

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สาขา
ภาษาอังกฤษ
(งบ กศ.ปช.)

ร้อยละ
100

สาขา
วิทยาศาสตร์
(งบ กศ.ปช.)

- จัดทาโครงการวิจัย
1. สาขาเคมี-วิทยาศาสตร์
(ไปเบิกที่สถาบันวิจยั )
2. สาขาชีววิทยา-วิทยาศาสตร์
(ไปเบิกที่สถาบันวิจยั )

15. โครงการวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมด้านการศึกษา
ปฐมวัยสู่ชุมชนและท้องถิ่น
(ไปเบิกที่สถาบันวิจยั )

ระดับความสาเร็จการ
ดาเนินการตามแผน
พัฒนางานวิจัย

ร้อยละ
100

- จัดทาโครงการวิจัย
(ไปเบิกที่สถาบันวิจยั )

งบประมาณ
100,000

100,000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 55 ก.ย. 56

ต.ค. 55 ก.ย. 56

100,000
อ.ดร.ศศิธร
(งบ กศ.ปช.)

100,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

โครงสร้างแผนงบประมาณปี 2556
แผนงานที่5:แผนงานส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัย/
งานที5่ .2:งานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น

34
แผนปฏิบัติงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มผลงานด้านท้องถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
โครงการ
16. โครงการอบรมการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์
ชาวไทยและอาจารย์
ชาวต่างชาติ

ค่า
กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ - จัดอบรมให้กับอาจารย์ชาวไทย
โครงการ
80
และอาจารย์ชาวต่างชาติ
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ร้อยละความรูค้ วามเข้าใจ
ร้อยละความพึงพอใจ

ร้อยละการนาความรูไ้ ปใช้
หลังการอบรม
17. โครงการค่ายส่งเสริมการ ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วม
เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ
โครงการ
ร้อยละความรูค้ วามเข้าใจ

ร้อยละการนาความรูไ้ ปใช้
หลังการอบรม

ร้อยละ
90
ร้อยละ
80
ร้อยละ
75

ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ
80

ร้อยละความพึงพอใจ

18. โครงการคริสต์มาสแด่
น้องบ้านภูมิเวท

ร้อยละ
90
ร้อยละ
80
ร้อยละ
75
ร้อยละ
80

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สาขา
ภาษาอังกฤษ
(งบ กศ.ปช.
บริการวิชาการ)

งบประมาณ
30,000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 55 ก.ย. 56

- จัดกิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษ
- เก็บข้อมูล
- ประมวลผล
- จัดทารูปเล่มรายงาน

สาขา
ภาษาอังกฤษ
(งบ แผ่นดิน
สสร.)

90,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

- จัดกิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษ
- เก็บข้อมูล
- ประมวลผล
- จัดทารูปเล่มรายงาน

สาขา
ภาษาอังกฤษ
(งบ แผ่นดิน)

15,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

โครงสร้างแผนงบประมาณปี 2556
แผนงานที่7 :แผนงานบริการวิชาการ
แก่สังคม/
งานที7่ .2 :งานพัฒนาเครือข่าย

35
แผนปฏิบัติงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มผลงานด้านท้องถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ค่า
เป้าหมาย
19. โครงการพัฒนาการ
ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ โครงการ
80
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ร้อยละความรูค้ วามเข้าใจ
ร้อยละ
90
ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละ
80
ร้อยละการนาความรูไ้ ปใช้
ร้อยละ
หลังการอบรม
75
โครงการ

20. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการนิทานและหุ่น
สาหรับครู ศิษย์เก่า และ
ผู้สนใจด้านการศึกษาปฐมวัย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ
80

ร้อยละความรูค้ วามเข้าใจ

ร้อยละ
90
ร้อยละ
80
ร้อยละ
75

ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละการนาความรูไ้ ปใช้
หลังการอบรม

กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน
- จัดประชุมสัมมนา
- เก็บข้อมูล
- ประมวลผล
- จาทาเป็นรูปเล่มรายงาน

- จัดประชุมสัมมนา
- เก็บข้อมูล
- ประมวลผล
- จาทาเป็นรูปเล่มรายงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สาขา
วิทยาศาสตร์
(งบ แผ่นดิน
สสร.)

อ.คันธรส
(งบ แผ่นดิน
สสร.)

งบประมาณ
33,000

41,000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 55 ก.ย. 56

ต.ค. 55 ก.ย. 56

โครงสร้างแผนงบประมาณปี 2556
แผนงานที่7 :แผนงานบริการวิชาการ
แก่สังคม/
งานที7่ .2 :งานพัฒนาเครือข่าย

แผนงานที่7 :แผนงานบริการวิชาการ
แก่สังคม/
งานที7่ .3 :งานพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

36
แผนปฏิบัติงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มผลงานด้านท้องถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
โครงการ
21. โครงการจัดทาฐาน
กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียน

22. โครงการปฐมวัยอาสา
พัฒนาท้องถิ่น

ค่า
กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ - จัดกิจกรรมทาฐาน
โครงการ
80
วิทยาศาสตร์
- จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน
ร้อยละความรูค้ วามเข้าใจ
ร้อยละ
90
ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละ
80
ร้อยละการนาความรูไ้ ปใช้
ร้อยละ
หลังการอบรม
75
ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ - จัดอบรมสัมมนา
โครงการ
80
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ร้อยละความรูค้ วามเข้าใจ
ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละการนาความรูไ้ ปใช้
หลังการอบรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
อ.ธัญวรัตน์

งบประมาณ
30,000

(งบ กศ.ปช.บริการ
วิชาการ)

อ.วิลินดา

30,000

(งบ กศ.ปช.บริการ
วิชาการ)

ร้อยละ
90
ร้อยละ
80
ร้อยละ
75
รวมงบประมาณ

1,080,000.00

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 55 ก.ย. 56

ต.ค. 55 ก.ย. 56

โครงสร้างแผนงบประมาณปี 2556
แผนงานที่7 :แผนงานบริการวิชาการ
แก่สังคม/
งานที7่ .2 :งานพัฒนาเครือข่าย

37
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
รวบรวมศึกษาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน
1. โครงการพ่อ แม่ และอาจารย์ร่วมกันพัฒนานักศึกษา
2. โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการเรียนการสอน
3. โครงการครุศาสตร์สัมพันธ์
1. โครงการพี่เก่าเล่าระสบการณ์
กิจกรรมที่ 1 จัดบอร์ดบรรยากาศโรงเรียนและการฝึกประสบการณ์
กิจกรรมที่ 2 ติวสอบบรรจุ และถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างรุ่น
กิจกรรมที่ 3 พี่เก่าเล่าประสบการณ์ของสาขาวิทยาศาสตร์
4. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ
การปฏิบัติตนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

38
แผนปฏิบัติงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 รวบรวมศึกษาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน
โครงการ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

1. โครงการพ่อ แม่ และ
อาจารย์ร่วมกันพัฒนา
นักศึกษา

ร้อยละของผู้ปกครองที่เข้า
ร่วมโครงการ

2. โครงการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภายใน/
ภายนอกมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาการเรียนการสอน

จานวนโครงการ/ความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

3. โครงการครุศาสตร์สัมพันธ์ จานวนโครงการ/กิจกรรมที่
จัดให้กับอาจารย์เกษียณไป
แล้ว
ร้อยละของนักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วม
โครงการ

ค่า
กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ร้อยละ - จัดอบรมให้กับผู้ปกครองของ
80
นักศึกษา
- จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ผศ.พนิดา
(งบ แผ่นดิน)

2 MOU

1. แสวงหาพันธมิตรและลงนาม
ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน
และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

คณบดี
รองวิชาการ
ประธาน
หลักสูตร
(งบ แผ่นดิน)

10,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

1
กิจกรรม

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม

รองกิจการ
นักศึกษา
(งบ แผ่นดิน)

30,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

ร้อยละ
80

1. โครงการพี่เก่าเล่าระสบการณ์
กิจกรรมที่ 1 จัดบอร์ดบรรยากาศ
โรงเรียนและการฝึกประสบการณ์
กิจกรรมที่ 2 ติวสอบบรรจุ และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างรุ่น
กิจกรรมที่ 3 พี่เก่าเล่า
ประสบการณ์ของ สาขา
วิทยาศาสตร์

ผศ.สุธี +
อ.ฐาปนา
(งบ แผ่นดิน)

20,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

งบประมาณ
25,000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 55 ก.ย. 56

โครงสร้างแผนงบประมาณปี 2556
แผนงานที่ 3 : แผนงานสร้างและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้
ทั่วถึงและเป็นธรรม/
งานที่ 3.5 :งานพัฒนานักศึกษา
แผนงานที่ 3 : แผนงานสร้างและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทวั่ ถึง
และเป็นธรรม/
งานที่ 3.4 :งานพัฒนาการเรียนการ
สอน

39
แผนปฏิบัติงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 รวบรวมศึกษาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน
โครงการ
4. โครงการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจของผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ
การปฏิบัตติ นของนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ร้อยละของผู้ปกครอง
นักศึกษาชั้นปีที่ 1สาขา
วิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วม
โครงการ

ค่า
กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ร้อยละ - จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ และ
80
สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง
นักศึกษาชั้นปี 1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
อ.ฐาปนา
(งบ แผ่นดิน)

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
20,000

105,000.00

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 55 ก.ย. 56

โครงสร้างแผนงบประมาณปี 2556

40
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาภูมิทัศน์ แหล่งสุนทรียะ สื่อสารเอกลักษณ์ อัตลักษณ์
1. โครงการนิทรรศการผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสู่ชุมชน
2. โครงการห้องสมุดปฐมวัยใสใจรักการอ่าน
3. โครงการประหยัดพลังงาน
4. โครงการจัดซุ้มบัณฑิต ปี 2556
5. โครงการจัดจัดทาจุลสารศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา
6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของคณะครุศาสตร์
7. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2555

41
แผนปฏิบัติงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาภูมิทัศน์ แหล่งสุนทรียะ สื่อสารเอกลักษณ์ อัตลักษณ์
โครงการ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

1. โครงการนิทรรศการ
ผลงานนักศึกษา สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยสู่ชุมชน
2. โครงการห้องสมุดปฐมวัย
ใสใจรักการอ่าน
3. โครงการประหยัดพลังงาน

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

4. โครงการจัดซุ้มบัณฑิต ปี
2556

จานวนกิจกรรมที่จัดให้กับ
บัณฑิต

ค่า
กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ร้อยละ - จัดนิทรรศการผลงานของ
80
นักศึกษา
- จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน
ร้อยละ - จัดทาห้องสมุดปฐมวัย
80
- จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน
ร้อยละ
- จัดการประกวดคาขวัญ และ
80
แผ่นภาพการประหยัดพลังงาน
- จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน
1
- จัดซุ้ม
กิจกรรม - จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน

5. โครงการจัดจัดทาจุลสาร
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและ
บุคลาการทางการศึกษา

จานวนจุลสารศูนย์ศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

3 ฉบับ
ฉบับละ
100 เล่ม

- จัดทาจุลสาร
- เผยแพร่

6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ของคณะครุศาสตร์

จานวนพื้นที่ที่ได้รับการ
พัฒนา

2 พื้นที่

7. โครงการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ประจาปี
การศึกษา 2555

คณะครุศาสตร์ผ่านการ
ประเมินระบบคุณภาพของ
สกอ.

- กาหนดพื้นที/่ ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย
- ดาเนินการพัฒนา
- จัดทารูปเล่มรายงานการ
ประเมิน

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

ผ่าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
อ.คันธ รส
(งบ แผ่นดิน)
อ.คันธรส
(งบ แผ่นดิน)
รองกิจการ
นักศึกษา
(งบ แผ่นดิน)
รองกิจการ
นักศึกษา
(งบ แผ่นดิน)
ศูนย์ครูฯ
(งบ แผ่นดิน)

งบประมาณ
30,000
50,000
4,000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 55 ก.ย. 56
ต.ค. 55 ก.ย. 56
ต.ค. 55 ก.ย. 56

15,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

60,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

สานักงานคณะ

ต.ค. 55 ก.ย. 56

(งบมหาวิทยาลัย)

สานักงานคณะ
(งบ แผ่นดิน)

25,000

รวมงบประมาณ

184,000.00

ต.ค. 55 ก.ย. 56

โครงสร้างแผนงบประมาณปี 2556
แผนงานที่ 3 : แผนงานสร้างและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้
ทั่วถึงและเป็นธรรม/
งานที่ 3.5 :งานพัฒนานักศึกษา

แผนงานที่7 :แผนงานบริการวิชาการ
แก่สังคม/
งานที7่ .3 :งานพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
แผนงานที่ 3 : แผนงานสร้างและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทวั่ ถึง
และเป็นธรรม/
งานที่ 3.1:งานบริหารสานักงาน

42
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง และธรรมาภิบาล
1. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ KM สาหรับคณะครุศาสตร์
2. โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ

43
แผนปฏิบัติงานภายใต้ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาองค์การสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล
โครงการ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

1. โครงการพัฒนาการจัดการ จานวนองค์ความรู้ที่ได้
ความรู้ KM สาหรับคณะ
ครุศาสตร์
2. โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์ ร้อยละของจานวนอาจารย์
และแผนปฏิบัตริ าชการ
และบุคลากรของคณะครุ
ศาสตร์ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการบริหาร
งบประมาณ

ค่า
เป้าหมาย
1
องค์
ความรู้
ร้อยละ
80

กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน
- จัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้
- จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน

- ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทา
แผน
- จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
อ.ดร.ศักดิ์
(งบ แผ่นดิน)

งบประมาณ
5,000

สานักงานคณะ
(งบ แผ่นดิน)

10,000

รวมงบประมาณ

15,000.00

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 55 ก.ย. 56

ต.ค. 55 ก.ย. 56

โครงสร้างแผนงบประมาณปี 2556
แผนงานที่ 3 : แผนงานสร้างและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทวั่ ถึง
และเป็นธรรม/
งานที่ 3.4:งานพัฒนาการเรียนการ
สอน
แผนงานที่ 3 : แผนงานสร้างและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทวั่ ถึง
และเป็นธรรม/
งานที่ 3.1:งานบริหารสานักงาน

44
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
เพิ่มจานวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกและผลงานวิชาการ การวิจัย
1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพ

แผนปฏิบัติงานภายใต้ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 เพิ่มจานวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกและผลงานวิชาการ การวิจัย
โครงการ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และบุคลากร

2. โครงการส่งเสริมสุขภาพ

ค่า
กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ร้อยละของจานวนโครงการ ร้อยละ - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สนับสนุน
80
ของอาจารย์ในการเข้าสู่ตาแหน่ง
การพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ทางวิชาการ
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ร้อยละของจานวนอาจารย์
ร้อยละ - ส่งเสริมการศึกษาดูงาน
และบุคลากร
80
สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน
ที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน
ภายนอก
ร้อยละของจานวนอาจารย์
ร้อยละ - จัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้
และบุคลากร
80
- จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน
ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รองวิชาการ
(งบ กศ.ปช.)

งบประมาณ
253,000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 55 ก.ย. 56

รองบริหาร
(งบ กศ.ปช.)

200,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

สานักงานคณะ
(งบ แผ่นดิน)

10,000

ต.ค. 55 ก.ย. 56

รวมงบประมาณ

463,000.00

โครงสร้างแผนงบประมาณปี 2556
แผนงานที่ 3 : แผนงานสร้างและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้
ทั่วถึงและเป็นธรรม/
งานที่ 3.4:งานพัฒนาการเรียนการ
สอน

แผนงานที่ 3 : แผนงานสร้างและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้
ทั่วถึงและเป็นธรรม/
งานที่ 3.1:งานบริหารสานักงาน

