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คํานํา
ดวยพระราชกฤษฎีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 13 บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อใชเปนกรอบ
แนวทางในการบริหารราชการแผนดิน ตลอดระยะเวลา 4 ป ขณะนี้ไดมีการประกาศใชแผนการ
บริห ารราชการแผ นดิน พ.ศ. 2551 – 2554 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 มีน าคม 2551
นอกจากนี้มาตรา 14 และมาตรา 16 ของพระราชกฤษฎีกา กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปที่สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พรอมทั้งกําหนดวาในแตละปงบประมาณให
สวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได รายจาย และ
ทรัพยากรอื่นที่จะตองใช
คณะครุ ศาสตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูป ถัมภ จึงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2555 ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางการ
ปฏิบัติราชการของคณะโดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารฉบับนี้
ผูช วยศาสตราจารย ดร.อุษา คงทอง
คณบดีคณะครุศาสตร
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แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2555
คณะครุศาสตร
ความเปนมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น ที่ เสริ มสรา งพลังป ญญาของแผน ดิน ฟ นฟู พลัง การเรีย นรู เชิด ชูภู มิปญ ญาทองถิ่ น สรา งสรรค
ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการบริหารจัดการ การ
บํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษา
สง เสริ ม วิ ช าการและวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง จั ด การเรี ย นการสอน การวิ จั ย การให บ ริ การทางวิ ช าการแก สั ง คม
ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู โดย

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ คณะครุศาสตร มีหนาที่หลักคือผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากสถานการณเปลี่ยนแปลงทางดานการเมืองและวิกฤต
เศรษฐกิจ อัตราการเกษียณอายุขาราชการครูของสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการครูพันธุ
ใหม การใหเรียนฟรีของรัฐบาลระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา
เป น ต น ซึ่ ง เป น ป จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบตอ คณะครุ ศ าสตร จึ ง มีก ารปรั บ ปรุ ง ยุ ทธศาสตร แ ละการ
ขับเคลื่อนภารกิจของคณะใหตอบสนอง และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
มาตรฐานวิชาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันในระดับชาติหรือนานาชาติ จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่ตองดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณดังกลาว
ปรัชญา
“คุณธรรมเดน เนนวิชาการ สานทองถิ่นพัฒนา กาวหนาเทคโนโลยี”
วิสัยทัศน
คณะครุ ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูป ถัมภ เปน
สถาบันผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นนํา เพื่อพัฒนาทองถิ่นในอุษาคเนย
พันธกิจ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีภารกิจ
หลักสําคัญคือ เปนสถาบันผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนองคกรแหงการเรียนรู
วิจัย และพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมทางการศึกษา ใหการบริการทางวิชาการแกสังคม และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปาประสงค
1. สรางสรรคงานผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
2. พัฒนาองคกรใหเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญในการพัฒ นาศักยภาพของอาจารยและ
นักศึกษา ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู โดย
สรางเครือขายพันธมิตรกับองคกรภายนอกและศิษยเกา
3. สรางเสริมขีดสมรรถนะในการวิจัย เพื่อพัฒนาองคความรูใหม และนําผลการวิจัยไปใช
แกปญหาทางดานการศึกษา แกชุมชนและทองถิ่น
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4. เป น แหล งสํ า คั ญ ในการใหบ ริการทางวิช าการแก สังคม ในฐานะที่เปน ผูนํ าทางดา น
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาของทองถิ่น
5. เปนแหลงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาที่สําคัญของทองถิ่น ตลอดจนเปน
องคกรแหงความพอเพียง มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เปาประสงคที่ 1 : สรางสรรคงานผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
1. จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มขึ้นตามความตองการของทองถิ่น
2. จํานวนหลักสูตรที่เปดรับเพิ่มขึ้น สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
3. จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามเกณฑของ สกอ. และคุรุสภา
4. รอยละของจํานวนนักศึกษาครูที่เพิ่มขึ้นตามแผนการรับนักศึกษา
5. จํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาตามกรอบของเวลาและไดงานทําตรงสาขา ภายใน 1 ป
6. ผลงานการพัฒนาวิชาการ งานวิจัย ตํารา บทความ สิ่งประดิษฐ ที่เผยแพรไดตรงตาม
เกณฑของประกาศ กพอ.
7. รอยละของบัณฑิตครู ที่มีคุณภาพดานสาระความรู คุณธรรม และจริยธรรมและ
สมรรถนะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
8. จํานวนโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูและอาจารย
เปาประสงคที่ 2 : พัฒนาองคกรใหเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญในการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารยและนักศึกษา ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครู โดยสรางเครือขายพันธมิตรกับองคกรภายนอกและศิษยเกา
9. จํานวนหลักสูตรฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้น สอดคลองกับความ
ตองการของหนวยงานทางการศึกษา และเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
10. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ และ
ตามความตองการของหนวยงาน
11. ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
12. ระดับความพึงพอใจของหนวยงานทางการศึกษาที่มีตอกระบวนการและผลผลิตของการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
13. จํานวนองคกรภายนอกและศิษยเกาที่เปนเครือขายพันธมิตร
เปาประสงคที่ 3 : สรางเสริมขีดสมรรถนะในการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูใหม และนํา
ผลการวิจัยไปใชแกปญหาทางดานการศึกษาแกชุมชนและทองถิ่น
14. จํานวนอาจารยในคณะครุศาสตรที่ไดรับการอนุมัติใหไดรับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย
หรือหนวยงานอื่น ๆ นอกมหาวิทยาลัย
15. จํานวนผลงานวิจัยของอาจารยที่แลวเสร็จ
16. จํานวนโครงการวิจัยในแตละหลักสูตร
17. จํานวนผลงานวิจัย/โครงการวิจัยของนักศึกษาครู ครูประจําการและบุคลากร
ทางการศึกษา
18. ระดับความพึงพอใจของหนวยงานทางการศึกษา ที่มีตอผลงานวิจัยของนักศึกษาครู
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ครูประจําการและบุคลากรทางการศึกษา
19. ระดับความพึงพอใจของหนวยงานทางการศึกษา หรือหนวยงานอื่นที่มีตอผลงานวิจัย
ของอาจารยคณะครุศาสตร
20. รอยละของงานวิจัยของอาจารย นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สามารถ
นําไปประยุกตใชในการแกปญหา และพัฒนาการศึกษาของทองถิ่น และประเทศชาติได
21. รอยละของการตอบรับใหตีพิมพหรือเผยแพรงานวิจัย ของอาจารย นักศึกษา
ครูประจําการและบุคลากรทางการศึกษา
เปาประสงคที่ 4 : เปนแหลงสําคัญในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมในฐานะที่เปนผูนํา
ทางดานนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาของทองถิ่น
22. จํานวนหนวยงานทางการศึกษาที่เขารับบริการทางวิชาการ
23. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารับบริการทางวิชาการ
24. จํานวนโรงเรียน/สถานศึกษาครือขายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
25. จํานวนหลักสูตรฝกอบรม
26. จํานวนโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
27. ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารับบริการทางวิชาการ
28. ระดับความพึงพอใจของหนวยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา ที่เขารับบริการทางวิชาการ
29. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารับบริการ นําความรูและประสบการณไป
ใชพัฒนางานและหนวยงานของตน
เปาประสงคที่ 5 : เปนแหลงอนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาที่สําคัญของทองถิ่น
ตลอดจนเปนองคกรแหงความพอเพียง มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
30. จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาจิตสํานึก และคานิยมของอาจารย นักศึกษา และ
บุคลากรของคณะครุศาสตร ในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาที่สําคัญของทองถิ่น
31. จํานวนโครงการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิต และกระบวนการทํางานโดยยึดหลัก
ความพอเพียงสําหรับอาจารย และนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรในคณะ
32. จํานวนโครงการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิต และกระบวนการทํางานโดยยึดหลัก
ความพอเพียงสําหรับครูประจําการและบุคลากรทางการศึกษา
33. ผลการประเมินจาก กพร. และ สมศ.
34. ระดับความพึงพอใจของอาจารย นักศึกษา ผูปกครอง และหนวยงานทางการศึกษา
ตลอดจนหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่มีตอระบบการบริหารจัดการของคณะ
35. จํานวนอาจารยที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพโดยใหลาศึกษาตอ และกาวเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ

4

วิสัยทัศนและเปาประสงคของคณะครุศาสตร

เปาประสงคที่ 1
สรางสรรคงานผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครู

เปาประสงคที่ 5
เปนแหลงอนุรักษวัฒนธรรม
ไทยและภูมิปญญาที่สําคัญ
ของทองถิ่น ตลอดจนเปน
องคกรแหงความพอเพียง
มีการบริหารจัดการโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล

เปาประสงคที่ 4
เปนแหลงสําคัญในการ
ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม ในฐานะที่เปนผูนํา
ทางดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของ
ทองถิ่น

วิสัยทัศน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ เปน
สถาบันผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาชั้นนํา
เพื่อพัฒนาทองถิ่น
ในอุษาคเนย

เปาประสงคที่ 2
พัฒนาองคกรใหเปนแหลงเรียนรูที่
สําคัญในการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารยและนักศึกษาตลอดจนครู
และบุคลากรทางการศึกษา ใหมี
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
ครู โดยสรางเครือขายพันธมิตรกับ
องคกรภายนอกและ
ศิษยเกา

เปาประสงคที่ 3
สรางเสริมสมรรถนะในการ
วิจัย เพื่อพัฒนาองคความรู
ใหม และนําผลการวิจัยไปใช
แกปญหาทางดานการศึกษา
แกชุมชนและทองถิ่น

5

ประเด็นยุทธศาสตร
1. สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ
2. เพิ่มทางเลือกทางการศึกษา และพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตครูที่มีศักยภาพสูงสุด
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาคณะครุศาสตร ใหเปนแหลงการเรียนรูและวิจัย ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่สําคัญ และการมีบทบาทในการบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น
4. พัฒนาคณะครุศาสตร เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลซึ่งมีพื้นฐานอยูบนความพอเพียง ความรมเย็นเปนสุข และนารื่นรมย
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร มีเปาหมายผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้
1. เปนผูมีความรู ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู สามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล
ใฝรู ใฝเรียน สามารถนําความรูและทักษะไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต
2. มี ทั ก ษะทางด า นการใช ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สาร ทั ก ษะทางคอมพิ ว เตอร ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ดวยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย
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
ประกอบการงานอาชีพดวยใจรัก ดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสมและมีความสุข
4. มี ค วามรั กผู กพั น ต อท องถิ่ น ภาคภูมิใ จในคุณค าของความเปน ไทย ภูมิ ปญ ญาไทย
ศิลปวัฒนธรรมไทย อนุรักษสิ่งแวดลอม และมีจิตอาสา
5. มีสุ ขภาพอนามั ยแข็ งแรง สมบูรณ ทั้งรางกายและจิตใจ ยึดมั่นในประชาธิป ไตยและ
หางไกลจากยาเสพติด

6

แผนที่ยุทธศาสตร

7

8

9

กรอบแนวคิดการพัฒนาคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตร
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิง
บูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
เพิ่มทางเลือกทางการศึกษา และ
พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตครูที่มี
ศักยภาพสูงสุด สอดคลองกับความ
ตองการของทองถิ่น ประเทศ และ
ประชาคมอาเซียน

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนสถาบันผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นนํา เพื่อพัฒนาทองถิ่นในอุษาคเนย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

พัฒนาคณะครุศาสตร ใหเปน
แหลงการเรียนรูและวิจัย ดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่สําคัญ และการ
มีบทบาทในการบริการวิชาการ
แกชุมชนและทองถิ่น

พัฒนาคณะครุศาสตร เปน
องคกรที่มีสมรรถนะสูง ที่มีการ
บริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลซึ่งมีพื้นฐานอยูบน
ความพอเพียง ความรมเย็น
เปนสุข และนารื่นรมย

10

วิสัยทัศน

ความเชื่อมโยง
ระหวางวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนสถาบันผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นนํา เพื่อพัฒนาทองถิ่นในอุษาคเนย

ประเด็นยุทธศาสตร
สรางเครือขายและ
แสวงหาพันธมิตรในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
เชิงบูรณาการ

เพิ่มทางเลือกทาง
การศึกษา และพัฒนา
นักศึกษาใหเปนบัณฑิต
ครูที่มีศักยภาพสูงสุด
สอดคลองกับความ
ตองการของทองถิ่น
ประเทศ และประชาคม
อาเซียน

พัฒนาคณะครุศาสตร ให
เปนแหลงการเรียนรูและ
วิจัย ดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่
สําคัญ และการมีบทบาท
ในการบริการวิชาการแก
ชุมชนและทองถิ่น

พัฒนาคณะครุศาสตร
เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง
ที่มีการบริหารจัดการโดย
ยึดหลัก ธรรมาภิบาลซึ่ง
มีพื้นฐานอยูบนความ
พอเพียง ความรมเย็น
เปนสุข และนารื่นรมย

เปาประสงค
สรางสรรคงาน
ผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครู

พัฒนาองคกรใหเปน
แหลงการเรียนรูท ี่สําคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพ
ของอาจารยและนักศึกษา
ตลอดจนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหมีคณ
ุ
ภาพตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครูโดยสรางเครือ
ขายพันธมิตรกับบุคคล
ภายนอกและ ศิษยเกา

สรางเสริมขีด
สมรรถนะในการวิจยั
เพื่อพัฒนาองคความรู
ใหม และนํา
ผลการวิจยั ไปใช
แกปญหาทางดาน
การศึกษา แกชุมชน
และทองถิ่น

เปนแหลงสําคัญใน
การใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม
ในฐานะที่เปนผูนํา
ทางดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาของทองถิ่น

เปนแหลงอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
และภูมิปญญาที่สําคัญ
ของทองถิ่น ตลอดจน
เปนองคกรแหงความ
พอเพียง มีการบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
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13

14

15

16

ความเปนมาในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
ในการดําเนินงานของคณะครุศาสตร
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประเด็นทาทายเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยจากภายนอก
การรวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การพัฒนามหาวิทยาลัย คณะใหมีความ
นานาชาติ (เครือขาย หลักสูตร, บุคลากร, สิ่งอํานวยบริการ)
การขยายจํานวนของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน  การแสวงหาความรวมมือ พันธมิตรใน
การจัดการศึกษา (ระหวางมหาวิทยาลัยรัฐเอกชน หนวยงานของรัฐ)
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบคูขนานระหวางศก.พอเพียง และศก.สรางสรรค  การพัฒนา
หลักสูตร การสรางผลงานวิชาการที่ตอบสนองตอทิศทางของระบบเศรษฐกิจแบบคูขนาน
(หลักสูตร ตํารา งานวิจัย โครงการบริการวิชาการ)
การถูกเรียกรอง การถูกตรวจสอบ การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ การสรางตราสินคา การสรางความแตกตาง
ความกาวหนา มีราคาที่ถูกลง และเขาถึงไดงายขึ้นของ ICT  การลงทุน การใชประโยชน
ICT. อยางถูกตอง เหมาะสม
ประเด็นทาทายเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยจากภายใน
การเสียสมดุลระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนองคการ และการขาดเอกภาพ
ทางความคิดในวิสัยทัศนรวมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตราสินคา ภาพลักษณขององคกร รวมทั้งผลผลิต(บัณฑิต) ยังขาดเอกลักษณปราศจากความ
โดดเดน เปนที่ยอมรับของสังคมภายนอก
การทํางานแบบแยกสวน และขาดการวางแผนงานในเชิงบูรณาการ
การขาดแคลนบุคลากรในเชิงคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานจากภายนอก
การบริหารทรัพยากรทางการเงินและสินทรัพยอื่น ๆ อยางดอยประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดการระบบคุณภาพเพื่อทําตามหนาที่มิใชเปนวัฒนธรรมการทํางาน
การลดลงของจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงพระชนมายุครบรอบ 84 ป

2. บริบทและแนวโนมทางการศึกษาของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
ในระบบการศึกษา ครูเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในดานตางๆ ตั้งแตผูเรียน หลักสูตร กระบวนการสรางและถายทอดความรู การวัดและประเมินผล
การเรียนรูรวมทั้งพัฒนาสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาสูความเปนเลิศ แตในปจจุบันสถานการณ
ของสถาบัน อุดมศึกษาของไทย พบวา ภาพรวมคุณภาพในดานตางๆอยูอันดับทายๆ และยังไมได
มาตรฐานในระดับสากล ตามรายงานการจัดอันดับของสถาบัน Institute for Management
Development (IMD) ในป 2553 พบวา สถานการณการศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาไทยในเวที
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สากลยังอยูในระดับที่ต่ํากวาหลายประเทศ ดังนี้ การศึกษาไทยอยูในอันดับที่ 47 จาก 58 ประเทศ
การตอบสนองความสามารถในการแขงขัน ของมหาวิ ทยาลั ยของไทย อยู ในอั นดั บที่ 32 ได 5.25
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 ผลสัมฤทธิ์ระดับอุดมศึกษาของประเทศ อยูในอันดับที่ 45 การถายโอน
ความรูระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจของไทย อยูในอันดับที่ 31 ได 4.48 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 10 ความสามารถดานภาษาอังกฤษ พิจารณาจากคะแนน TOEFL อยูในอันดับที่ 54 ได 72
คะแนน จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน และทักษะดานเทคโนโลยี อยูในอันดับที่ 52 ได 6.14 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 10 สําหรับการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา โดย Quacquarelli Symonds (QS) ใน
ป 2553 มหาวิทยาลัย 200 อันดับแรกของโลก ซึ่งไทยติดอันดับเพียง 7 มหาวิทยาลัย ในขณะที่
ญี่ปุนติดอันดับถึง 56 มหาวิทยาลัย ที่ซึ่งอาจมาจากปจจัยตางๆ ดังนี้ จากนโยบายของรัฐที่ตองการ
ลดอัตรากําลังภาครัฐลง จึงสงผลใหกระทรวงศึกษาธิการขาดแคลนครูเชิงปริมาณ และครูขาดแคลน
คือ มีครูที่สอนไมตรงกับวุฒิการศึกษา รวมทั้งไมไดคนเกงมาเปนครูของครู ในชวง 10 ปตอจากนี้ไป
จะมีครูและครูของครูเกษียณอายุราชการ จํานวน 200,000 คน
ดังนั้น ทางรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดมอบหมาย สํานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ กษา (สกอ.) หาวิ ธี ให ไ ดค นเก งมาเป น อาจารย ส อนในสาขาวิ ช าต างๆ เพื่อ ผลั ก ดัน ให
มหาวิ ทยาลัย กา วไปสูความเป นสากล นอกจากจะผลิตครูและอาจารยใหเพีย งพอและทันตอการ
เกษียณอายุราชการแลว ตองพัฒนาครูและอาจารยทั้งระบบ
จากสภาพป จ จุ บั น ของการจั ด การศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา แนวนโยบายของ
กระทรวงศึ กษาธิ การ และแผนยุ ทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ทางคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จึงนํามาสู
การกํ า หนดเป น แผนยุ ท ธศาสตร แ ละแผนปฏิ บั ติ ร าชการของคณะครุ ศ าสตร เพื่ อ ให เ กิ ด ความ
สอดคลองและสนองตอบตอหนวยงานตนสังกัด และสามารถนําไปสูการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพ
ของนักศึกษาของคณะครุศาสตรใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด พัฒนาคณะครุศาสตร และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ใหเปนมหาวิทยาลัยคุณภาพ มหาวิทยาลัย
เพื่อทองถิ่น มหาวิทยาลัยวิจัย และมหาวิทยาลัยมาตรฐานสากล (World Class University) ตอไป
ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธการดําเนินงานของคณะครุศาสตร
จากการวิ เ คราะห บ ริ บ ทที่ เปน ประเด็น ท าทายจากภายนอกและภายใน กรอบวิสั ย ทัศ น
เปาประสงค และกลยุทธการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนภาพกวาง นํามาสูแนวคิดที่ประเด็น
ยุทธศาสตรและกลยุทธการดําเนินการที่เฉพาะเจาะจง สอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจหลักของ
คณะครุศาสตร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิง
บูรณาการ
กลยุทธ
1. สานต อ และริ เ ริ่ มโครงการความร ว มมื อ ระหว า งหน ว ยงาน ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิ ทยาลั ย ในการจั ดการศึ กษา การวิจัย และพัฒ นานวัตกรรมและการใหบ ริการทางวิช าการ
ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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2. พัฒนาโรงเรียนเครือขายใหเปนแหลงการเรียนรูตนแบบที่สําคัญของชุมชนและทองถิ่น
ตลอดจนเปนแหลงปจจัยปอน (Input) ที่สําคัญของคณะครุศาสตร
3. สรางเครือขายและพันธมิตรกับองคกรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการจัดหา
ทุนสนับสนุนในการทําวิจัยและเผยแพรงานวิจัยทั้งของอาจารย และนักศึกษา
4. พัฒนาสัมพันธภาพระหวางอาจารยที่เกษียณอายุราชการไปแลว ศิษยเกา และศิษย
ปจจุบันกับคณะ โดยเพิ่มบทบาทอาจารยเกา และศิษยเกาในการรวมพัฒนาความกาวหนาของคณะ
5. สงเสริมศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรู และ
เปนสื่อกลางในการประสานความรวมมือ ระหวางหนวยงาน/องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อ
ผลักดันการปฏิรูปการศึกษาไปสูเปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : เพิ่มทางเลือกทางการศึกษา และพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตครูที่มี
ศักยภาพสูงสุด สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน
กลยุทธ
1. ปรับปรุงหลักสูตรเกา และพัฒนาหลักสูตรใหมใหทันสมัย และตอบสนองความตองการ
ของทองถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน
2. ปรับยุทธวิธีและเพิ่มชองทางในการรับนักศึกษาใหหลากหลายขึ้น
3. พัฒนาศักยภาพของอาจารยผูสอนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
4. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
5. สงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูจากสถานการณจริง ไดปฏิบัติจริง โดยผานทางกิจกรรมทั้งใน
และนอกหลักสูตร
6. สงเสริมกระบวนการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาใหเขมแข็งขึ้น
7. พัฒนานักศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนําปญญา
8. สงเสริมนักศึกษาใหมีคานิยม และจิตอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาคณะครุศาสตร ใหเปนแหลงการเรียนรูและวิจัย ดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่สําคัญ และการมีบทบาทในการบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น
กลยุทธ
1. พัฒนาศักยภาพของอาจารย เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ และการวิจัย
2. สรางเงื่อนไขและแรงจูงใจในการทําวิจัยของอาจารย
3. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให
เปนแหลงการเรียนรูและวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเปนแหลง
ใหบริการทางวิชาการที่สําคัญของชุมชน
4. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนเครือขาย และโรงเรียนสาธิต ใหเปนผูนําการ
ปฏิรูปการเรียนรู และเปนแหลงการเรียนรู และวิจัยทางการศึกษาของชุมชน
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5. พัฒนาศักยภาพครูประจําการ และบุคลากรทางการศึกษาสายพันธุใหม ใหมีความรู
ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพครู ตามเกณฑมาตรฐานคุรุสภา
6. ปรับยุทธวิธีในการประชาสัมพันธเผยแพรผลงานทางวิชาการ ทั้งของอาจารยและ
นักศึกษา ตลอดจนครูประจําการและบุคลากรทางการศึกษา
7. จัดตั้งและพัฒนาศูนยการเรียนรู และแหลงการเรียนรูในสาขาวิชาตาง ๆ ของคณะ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาคณะครุศาสตร เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง ที่มีการบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาลซึ่งมีพื้นฐานอยูบนความพอเพียง ความรมเย็น เปนสุข และนา
รื่นรมย
กลยุทธ 4.1 : บริหารจัดการคน
4.1.1 พัฒนาศักยภาพของอาจารยและบุคลากรในคณะ โดยสนับสนุนการศึกษาตอ
การฝกอบรมและศึกษาดูงาน ตลอดจนการกาวเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
4.1.2 พัฒนาสมรรถนะของอาจารยและบุคลากรในคณะครุศาสตร ใหเปนบุคคลแหงการ
เรียนรู มีความเปนมืออาชีพ มีหัวใจคุณภาพ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4.1.3 สรางเสริมและปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรที่ดี สําหรับบุคลากรในคณะใหมีความ
จงรักภักดีผูกพัน และเสียสละตอองคกร โดยมีพื้นฐานอยูบนความพอเพียง
4.1.4 จัดระบบการดําเนินการสรางเสริมขวัญ และกําลังใจในการทํางานของบุคลากร
4.1.5 สงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองคกรใหอยูดีมีสุขกันโดยยึดหลักความพอเพียง
กลยุทธ 4.2 : บริหารจัดการเงิน
4.2.1 มีระบบการบริหารจัดการงบประมาณที่ถูกตอง รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส
และตรวจสอบสอบได
4.2.2 สงเสริมความมั่นคงทางการเงินของคณะ และเพิ่มรายไดจากสินทรัพยที่มีอยู
กลยุทธ 4.3 : บริหารจัดการงานและสิ่งแวดลอม
4.3.1 เรงพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะครุศาสตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ของสมศ. กพร. และ กพอ. โดยเนนระบบการประกันคุณภาพภายในใหเขมแข็ง
4.3.2 สงเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการภายในคณะตลอดจนมีระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
4.3.3 ปรับปรุงภูมิทัศน และภูมิสถาปตยภายในคณะ
นโยบายคณะครุศาสตร
1. นโยบายดานการผลิตบัณฑิต
1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและมีความยืดหยุนสูง เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก
1.2 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรใหเปนตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
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1.3 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการ และศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ พรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการไปศึกษาดูงาน การฝกอบรม
เขารวมประชุมสัมมนา เพื่อใหคณาจารยและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
1.4 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
1.5 พัฒนาสื่อการสอน เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหเพียงพอและมีคุณภาพ
1.6 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดรูปแบบ
การ เรีย นการสอนที่ เหมาะสมและยืดหยุน โดยเนน การมีสวนร วมจากบุคคล สถาบัน และชุมชน
ภายนอก
1.7 พัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคม
วิชาชีพ ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
2. นโยบายดานการพัฒนานักศึกษา
2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติอยางนอย 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดาน
ทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ดานทักษะ การ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการสงเสริมใหเปนบัณฑิตจิต
อาสา พรอมชวยเหลือสังคมทุกรูปแบบ
2.2 สนั บ สนุ น ให นั กศึ กษาเข าฝ ก ประสบการณวิช าชีพ ในสถานศึก ษาที่ผ านเกณฑการ
ประเมินจาก สมศ. ทุกหลักสูตร
2.3 สงเสริมกิจกรรมที่ใหนักศึกษาพัฒนาความคิดสรางสรรค การสรางนิสัยรักการอาน และ
มีพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
2.4 จัดใหมีระบบการใหความชวยเหลือทางวิชาการสําหรับนักศึกษาเพิ่มเติม นอกเหนือจาก
การเรียนในชั้นเรียน
3. นโยบายดานงานวิจัย
3.1 พัฒนา ระบบและกลไกและโครงสรางพื้นฐานสําหรับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยทํางานวิจัย เพื่อนํามาบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอน
3.3 แสวงหาแหลงทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.4 สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายวิจัยทั้งภายในและภายนอก
3.5 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
3.6 พัฒนาระบบฐานขอมูลนักวิจัยและผลงานวิจัยของคณาจารยในคณะ
4. นโยบายดานการบริการทางวิชาการแกสังคมของศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
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4.1 ส ง เสริ มและสนั บ สนุน การจัด โครงการบริการวิช าการ การพัฒ นาครูแ ละบุค ลากร
ทางการศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
4.2 สงเสริมและสนับสนุนใหการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การ
วิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.3 สนับสนุนใหมีความรวมมือดานบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน ทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชน
5. นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.1 สงเสริมใหมีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบ
ตาง ๆ
5.2 สงเสริมใหมีการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียน การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5.3 สง เสริ มให มีการเผยแพร ห รือการบริการ ด านทํ านุบํา รุงศิล ปะและวัฒ นธรรมต อ
สาธารณชน
6. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารและการจัดการภายในองคกร
6.1 พัฒนาระบบงานและโครงสรางองคกรที่เหมาะสมกับสถานการณ
6.2 จัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะ
6.3 ยึดหลักการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและ
ผูมีสวนไดเสีย
6.4 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการปองกันความเสี่ยงใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
6.5 ส งเสริ มและสนั บ สนุ น ให มีร ะบบการติดตามและประเมินผลการดําเนิน งานอยางมี
ประสิทธิภาพ
6.6 สง เสริ มสนั บ ในการจั ดทํ าแผนกลยุท ธ ทางการเงิ น และวางแผนการใช เ งิน อย างมี
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบไดรวม ทั้งมีการจัดทํางบประมาณที่สอดคลองกับพันธกิจ ทุกพันธกิจและมี
การจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ
6.7 พัฒนาองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู และดําเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง
7. นโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
7.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ และสามารถนํามา
ใชในการดําเนินการดานการประกันคุณภาพ
7.2 สนับสนุน ใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชสารสนเทศเพื่อนํามาปรับปรุงการ
ดําเนินการ
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8. นโยบายการบริหารสถานศึกษา 3 ดี (3 D)
8.1 พัฒนาคณะตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี โดยเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
3 ดาน ไดแก ดานการสงเสริมประชาธิปไตย ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความเป
นไทย และ ดานการสงเสริมภูมิคุมกันภัยดานยาเสพติด
8.2 สงเสริมใหคณาจารยมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานตามนโยบาย 3 ดี ไดอยางมี
คุณภาพ
8.3 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกในการ
ดําเนินกิจกรรมที่สอดคลองกับนโยบาย 3 ดี
9. นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา
9.1 กําหนดแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9.2 สนับสนุนกิจกรรมการใหความรู ความเขาใจและตระหนักในการดําเนินกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหกับคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา
9.3 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางเปนระบบและตอเนื่อง
9.4 สงเสริมและสนับสนุนให คณาจารย บุ คลากร และนั กศึกษาทุกคนนํ าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทํางาน
9.5 สงเสริมใหมีการวิจัยดานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนําไปใชประโยชนในการพัฒนา
คณะและหนวยงานอื่น
9.6 สนั บ สนุ น ให มีการพั ฒ นาระบบฐานขอมูล เพื่อรองรับ การจัดทํารายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการบริหารงาน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนโครงการ/ความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดใหกับอาจารยเกษียณไปแลว
3. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
4. รอยละของผูปกครองที่เขารวมโครงการ
5. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ

คาเปาหมาย
ป 2555
3 โครงการ (MOU)
1 โครงการ/
กิจกรรม
รอยละ 80
รอยละ 70
รอยละ 80
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
เพิ่มทางเลือกทางการศึกษา และพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตครูที่มีศักยภาพสูงสุด สอดคลอง
กับความตองการของทองถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัด
1. รอยละของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ชั้นปที่ 4 ทั้งหมด
2. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
3. รอยละความพึงพอใจ
4. รอยละความรูความเขาใจ
5. รอยละการนําความรูที่ไดรับไปใช
6. รอยละของนักศึกษาครูวิทยาศาสตรมีประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร
7. รอยละของผูเขารวมโครงการ
8. รอยละของจํานวนโรงเรียนที่เขารวม
9. รอยละของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เขารวมโครงการ
10. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
11. รอยละของนักศึกษาชั้นปที่ 2 ที่เขารวมโครงการ
12. รอยละของผูปกครองนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
13. จํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการ
14. รอยละของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปที่ 1-4 ทั้งหมด
15. รอยละของนักศึกษาครูวิทยาศาสตรที่เขารวมโครงการ
16. รอยละของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่เขารวมโครงการ
17. รอยละของนักศึกษาชั้นปที่ 3-4 ที่เขารวมโครงการ
18. จํานวนกิจกรรมที่จัดใหกับบัณฑิต
19. รอยละของนักศึกษาครูที่เขารวมโครงการ
20. รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขารวมโครงการ
21. จํานวนผูเขารวมชมบูธประชาสัมพันธคณะครุศาสตร
22. จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุงแลวเสร็จ

คาเปาหมาย
ป 2555
รอยละ 100
50 คน
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 70
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
80 คน
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
1 กิจกรรม
รอยละ 100
รอยละ 80
250 คน
8 หลักสูตร
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาคณะครุศาสตร ใหเปนแหลงการเรียนรูและวิจัย ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่สําคัญ และการมีบทบาทในการบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น
ตัวชี้วัด
1. จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการสํารวจ
2. รอยละของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารับการบริการทางวิชาการจาก
ฐานขอมูล
3. รอยละของความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารับการบริการ
ทางวิชาการจากฐานขอมูล
4. จํานวนจุลสารศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คาเปาหมาย
ป 2555
100 โรงเรียน
รอยละ 75
รอยละ 75

3 ฉบับ
ฉบับละ 100 เลม
5. จํานวนผลงานทางวิชาการนวัตกรรมทางการศึกษาที่เขารวมนําเสนอผลงาน
20 เรื่อง
6. รอยละของความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมการประชุมวิชาการ
รอยละ 80
7. รอยละความรูความเขาใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมโครงการประชุม
รอยละ 90
วิชาการ
8. โรงเรียนที่ไดรับการพัฒนา
5 โรงเรียน
9. จํานวนผลงานวิจยั
20 เรื่อง
10. รอยละความรูความเขาใจ
รอยละ 90
11. รอยละความพึงพอใจ
รอยละ 80
12. รอยละการนําความรูไปใชหลังการอบรม
รอยละ 75
13. จํานวนวัสดุ ครุภัณฑในการใชงานมีอยางเพียงพอ
รอยละ 80
14. รอยละของจํานวนผูเขารวมโครงการ
รอยละ 80
15. รอยละของความพึงพอใจของผูเขารวมชมนิทรรศการ
รอยละ 80
16. จํานวนโครงการวิจัย
4 เรื่อง
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาคณะครุศาสตร เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลซึ่งมีพื้นฐานอยูบนความพอเพียง ความรมเย็น เปนสุข และนารื่นรมย
ตัวชี้วัด
1. รอยละของจํานวนโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย
2. รอยละของจํานวนอาจารยและบุคลากรที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจ
3. จํานวนอาจารยและบุคลากรของคณะครุศาสตรไดรับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู
ความเขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติได
4. จํานวนอาจารยและบุคลากรของคณะครุศาสตรไดรบการพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
งบประมาณ
5. จํานวนวัสดุ ครุภัณฑในการปฏิบัติงานมีอยางพอเพียง
6. จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนา
7. คณะครุศาสตรผานการประเมินระบบคุณภาพของ สกอ. และ สมศ.
8. จํานวนวัสดุและอุปกรณในการจัดเรียนการสอนการบริหารการศึกษาและหลักสูตรและ
การสอนมีอยางเพียงพอ
9. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ

คาเปาหมาย
ป 2555
รอยละ 80
รอยละ 80
1 โครงการ
รอยละ 80
รอยละ 80
2 พื้นที่
ผาน
2 โครงการ
รอยละ 80

วิเคราะหความสอดคลองเชื่อมโยงของยุทธศาสตร คณะครุศาสตร
นโยบาย
รัฐบาล
4.นโยบาย
สังคมและ
คุณภาพชีวิต
4.1 นโยบาย
การศึกษา

แผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ป ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2551-2554)

ประเด็นยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ
(แผนฯชาติ ฉบับที่ 11)

ขอ 84.เปาหมายของกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2พ.ศ. 2551-2565
"ยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทยเพื่อผลิต
และพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพสามารถปรับตัว
สําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอด
ชีวิต พัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการสราง
ความรูและนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศใน
โลกาภิวัฒน สนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่น
ไทย โดยใชกลไกของ
ธรรมาภิบาล การเงิน การ
กํากับมาตรฐานและ
เครือขายอุดมศึกษาบน
พื้นฐานของเสรีภาพทาง
วิชาการ ความหลากหลาย
และเอกภาพเชิงระบบ"

2.1 เปาหมายของแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2551-2554)
1) มุงยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย
เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณภาพและมีสมรรถนะสากล สามารถ
เรียนรูการใชชีวิตในสังคมและปรับตัว
สําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต
2) มุงพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาไทยใน
การสรางความรูและนวัตกรรมเพือ่ เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศบนพื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการแขงขันใน
ระดับสากล รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนและทองถิน่ บน
พื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ และ
เอกภาพเชิงระบบ โดยใชกลไก ธรรมาภิ
บาล เครือขายอุดมศึกษาทั้งประเทศ

5.1 การสรางความเปนธรรมใน
สังคม
5.2 การพัฒนาคนสูสังคมแหง
การเรียนรูตลอดชีวิตยั่งยืน

5.5 การเพิ่มมาตรฐาน
การศึกษาของประเทศ

นโยบายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี
- นโยบายดานการจัด
การศึกษา
-นโยบายดานการถายทอด
เพิ่มความเขมแข็งใหบริการ
วิชาการแกชุมชน
-นโยบายดานการผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
-นโยบายดานการพัฒนา
คุณภาพและมาตรการศึกษา
-นโยบายดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
-นโยบายดานบริหารจัดการ
-นโยบายดานการเงิน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนา

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
คณะครุศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางเครือขาย
และแสวงหาพันธมิตรในการ
ทักษะ สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจเชิง
เรียนรูสูประชาคม
บูรณาการ
อาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มทางเลือก
ทางการศึกษา และพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 2 . เพิ่ม
นักศึกษาใหเปนบัณฑิตครูที่มี
ผลงานดานทองถิ่น
ศักยภาพสูงสุด สอดคลอง
ศึกษาและการขับเคลื่อน กับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
และความตองการของทองถิ่น
นโยบายสาธารณะ
ประเทศ และประชาคม
อาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคณะ
ยุทธศาสตร 3 รวบรวม
ศึกษาเศรษฐกิจ สังคม ครุศาสตร ใหเปนแหลงการ
เรียนรูและวิจยั ดานนวัตกรรม
และวัฒนธรรมอาเซียน และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่
สําคัญ และการมีบทบาทใน
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาภูมิ การบริการวิชาการแกชุมชน
ทัศน แหลงสุนทรียะ
และทองถิ่น
สื่อสารเอกลักษณ
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคณะ
ครุศาสตร เปนองคกรที่มี
อัตลักษณ
สมรรถนะสูง ที่มีการบริหาร
จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

นโยบาย
รัฐบาล

แผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ป ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2551-2554)
3) มุงแกปญหาวิกฤติเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยมีสวนชวยเหลือบรรเทา
ความเดือดรอนจากวิกฤติดานเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะเรื่องการวางงาน
4) มุงปฏิรูปอุดมศึกษาทุกดาน เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา
ไทย

ประเด็นยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ
(แผนฯชาติ ฉบับที่ 11)

นโยบายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
คณะครุศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนา ซึ่งมีพื้นฐานอยูบนความ
องคกรสมรรถนะสูงและ พอเพียงสอดคลองกับ
เอกลักษณของมหาวิทยาลัย
ธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 6 เพิ่ม
จํานวนอาจารยวุฒิ
ปริญญาเอกและผลงาน
วิชาการ การวิจัย

มีความรมเย็น เปนสุข และ
นารื่นรมย

SWOT MATRIX
จุดแข็ง (S-Strenghtes)
จุดออน (W-Weakness)
S1 อาจารยมีวุฒิทางการศึกษาตรงกับสาขาที่จัดการศึกษา มีประสบการณและ W1 จํานวนอาจารยตอนักศึกษาไมเหมาะสม
ความสามารถและความรับผิดชอบ
S2 อาจารยมีความรูและความสามารถดานวิจัย
W2 บุคลากรสายสนับสนุนไมเพียงพอ และเปลี่ยนแปลงบอย
S3 สัดสวนของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการอยูในระดับดี
W3 ปจจัยนําเขา(นักศึกษา)ดานผลการเรียนอยูในระดับปานกลางคอนขางต่ํา/
ฐานะทางการเงินของนักศึกษาอยูในระดับต่ํา
S4 การคมนาคมสะดวกและมีแหลงการเรียนรูจํานวนมาก
W4 สิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอและชํารุด
(- อาคารเรียน
- ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
- IT ไมเพียงพอ
- ไมมีหองสมุดคณะและสาขา)
S5 มีศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
W5 ไดรับการจัดสรรนอย ไมเพียงพอ และไมสอดคลองกับจํานวนนักศีกษา
S6 บัณฑิต/ศิษยเกา มีคุณภาพเปนที่ยอมรับและมีงานทําไมนอยกวารอยละ 90 W6 การเบิกจายลาชา ขั้นตอนมาก
S7 สัมพันธภาพระหวางบุคลากร ศิษยปจจุบัน ศิษยเกาดี
W7 การประชาสัมพันธ ชองทางไมหลากหลาย
S8 โครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาจํานวนมาก
W8 ดานสุขอนามัย ยังไมไดรับความพึงพอใจ
S9 บุคลิกภาพและการแตงกายของนักศึกษาเปนที่ยอมรับ
W9 ผูบริหารระดับสูง มีความยืดหยุนนอย
S10 นโยบายของคณะสงเสริมใหอาจารยและบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพอยาง
ตอเนื่อง

โอกาส (O-Opportunities)
O1 นโยบายของรัฐบาลตองการพัฒนาวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง

ภัยคุกคาม (T-Threats)
T1 สถานบันเทิงและแหลงอบายมุขในบริเวณใกลเคียงมีจํานวนมากขึ้น

O2 ความตองการบัณฑิตครูมีแนวโนมสูงขึ้น

T2 สถาบันผลิตครูในบริเวณใกลเคียง
มีจํานวนมากขึ้น

การวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธทางการเงิน
ตารางสรุปการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธภายในองคกร (Interal Strategic Factors Summary:IFAS)
Internal Factors
จุดแข็ง (S-Strenghtes)
S1 มีการบริหารและควบคุมการใชจายงบประมาณอยางเปนระบบและตรวจสอบได
S2 มีการกระจายงบประมาณตามโครงการตามยุทธศาสตร
รวม
จุดออน (W-Weakness)
W1 การทํางานแบบ 3 มิติ ยังเปนไปอยางลาชา
W2 คณะครุศาสตรจํานวนนักศึกษามีมาก แตงบประมาณที่จัดสรรไดนอยไมเพียงพอกับนักศึกษา
W3 งบรายไดไดรับการจัดสรรนอยจึงไมสามารถจัดลงโครงการใหนักศึกษาไมเพียงพอ
รวม
หมายเหตุ Rating
มีคาความเปนจริงยอมรับไดมากที่สุด
มีคาความเปนจริงยอมรับไดมาก
มีคาความเปนจริงยอมรับไดปานกลาง
มีคาความเปนจริงยอมรับไดนอย
มีคาความเปนจริงยอมรับไดนอยที่สุด

เทากับ 5
เทากับ 4
เทากับ 3
เทากับ 2
เทากับ 1

Weight
(0.0-1.0)

Rating
(1-5)

Weighted
Score

0.6
0.3
0.9

5
5

3.0
1.5
4.5

0.1
0.3
0.1
0.5

3
4
3

0.3
1.2
0.3
1.8

Comments

Enternal Factors
โอกาส (O-Opportunities)
O1 ไดรับเงินงบประมาณมาใชในการบริหารจัดการสวนหนึ่ง
O2 มีแหลงเงินทุนสนับสนุนจากภายนอก
รวม
ภัยคุกคาม (T-Threats)
T1 มีภาระรับผิดชอบคาใชจายเพิ่มขึ้นในสวนที่หนวยงานอื่นขอใชงบประมาณคณะครุศาสตร
T2 การจัดสรรงบประมาณคาใชจายของคณะครุศาสตรยังมีสัดสวนที่นอยกวาหนวยงานอื่นทําใหการ
บริหารจัดการไดไมเพียงพอกับความจําเปน
รวม
หมายเหตุ Rating
มีคาความเปนจริงยอมรับไดมากที่สุด
มีคาความเปนจริงยอมรับไดมาก
มีคาความเปนจริงยอมรับไดปานกลาง
มีคาความเปนจริงยอมรับไดนอย
มีคาความเปนจริงยอมรับไดนอยที่สุด

เทากับ 5
เทากับ 4
เทากับ 3
เทากับ 2
เทากับ 1
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4
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2
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SWOT MATRIX
ชุดข้ อมูล 1
Opportunities
5
4
3
2
1
Weakness

0

Theats

O
S
T
W

=
=
=
=

3.6
4.5
.2
.3

Strenghtes

ชุดข้ อมูล 1

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2555 คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 4 พัฒนาคณะครุศาสตรเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลซึ่งมีพื้นฐานอยูบนความพอเพียง
ความรมเย็นเปนสุข และนารื่นรมย

รอยละของจํานวนอาจารยและบุคลากร
ที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจ

คา
กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน
เปาหมาย
รอยละ 80 1.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
อาจารยในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
2. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพดาน
กระบวนการจัดการเรียนรู
3. สงเสริมการศึกษาดูงานสถาบันอุดม
รอยละ 80 และหนวยงานภายนอก
4.ศึกษาดูงานวัฒนธรรมทองถิ่น

2. โครงการพัฒนาการจัดการความรู
KM สําหรับคณะครุศาสตร

จํานวนอาจารยและบุคลากรของคณะ
ครุศาสตรไดรับการพัฒนาศักยภาพมี
ความรู ความเขาใจและสามารถนําไป
ปฏิบัติได

1 โครงการ 1. อบรมสัมมนา
2. จัดทําเปนรูปเลมรายงาน
3. นําขอมูลลงเผยแพรในเวปไซตของ
คณะ

5,000 ต.ค. 54 ก.ย. 55

อ.ดร.กันตฤทัย

3. โครงการจัดทําแผนกลยุทธและแผน
ปฏิบัติราชการ

รอยละของจํานวนอาจารยและบุคลากร
ของคณะครุศาสตรไดรับการพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารงบประมาณ

รอยละ 80 1. ทบทวนแผนกลยุทธและจัดทําแผน
2. จัดทําเปนรูปเลมรายงาน

10,000 ต.ค. 54 ก.ย. 55

สํานักงานคณะ

4. โครงการสงเสริมสุขภาพ

รอยละของจํานวนอาจารยและบุคลากร
ที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจ

รอยละ 80 1. จัดอบรม/สัมมนาใหความรู
2. จัดทําเปนรูปเลมรายงาน

10,000 ต.ค. 54 ก.ย. 55

สํานักงานคณะ

โครงการ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยและ รอยละของจํานวนโครงการสนับสนุน
บุคลากร
การพัฒนาศักยภาพอาจารย

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
490,000 ต.ค. 54 ก.ย. 55

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
รองวิชาการ

รองบริหาร

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2555 คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 4 พัฒนาคณะครุศาสตรเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลซึ่งมีพื้นฐานอยูบนความพอเพียง
ความรมเย็นเปนสุข และนารื่นรมย
โครงการ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

5. โครงการบริหารจัดการเรียนการสอน จํานวนวัสุด ครุภัณฑในการปฏิบัติงาน
และการบริหารทั่วไป
มีอยางเพียงพอ

6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนของคณะ
ครุศาสตร

จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนา

7. โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะครุศาสตรผานการประเมินระบบ
คุณภาพของ สกอ. และ สมศ.

8. โครงการจัดหาอุปกรณและพัฒนา
หองปฏิบัติการบริหารการศึกษาและ
หลักสูตรและการสอน

จํานวนวัสดุและอุปกรณในการจัดการ
เรียนการสอนการบริหารการศึกษาและ
หลักสูตรและการสอนมีอยางเพียงพอ

คา
กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน
เปาหมาย
รอยละ 80 1. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน
2. จัดหาวัสดุการเรียนการสอนเพื่อการ
บริหารและจัดการศึกษาของคณะ
3. จัดสวัสดิการแกบุคลากรและนศ.
4. คาสาธารณูปโภค

25,000

5. คาวัสดุเชื้อเพลิง

200,000

2 พื้นที่ 1. กําหนดพื้นที/่ ประมาณการคาใชจาย
2. ดําเนินการพัฒนา
ผาน

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
1,172,786 ต.ค. 54 ก.ย. 55

งบประมาณ

1. จัดอบรมใหกับอาจารย บุคลากร และ
นักศึกษา
2. ดําเนินการพัฒนาระบบบริหารงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

2 โครงการ 1. จัดโครงการจัดหาอุปกรณ

งบมหาวิทยาลัย

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานคณะ

ต.ค. 54 ก.ย. 55

สํานักงานคณะ

25,000 ต.ค. 54 ก.ย. 55

สํานักงานคณะ

200,000 ต.ค. 54 ก.ย. 55

ผศ.ดร.ชอเพชร

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2555 คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 4 พัฒนาคณะครุศาสตรเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลซึ่งมีพื้นฐานอยูบนความพอเพียง
ความรมเย็นเปนสุข และนารื่นรมย
โครงการ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

9. โครงการจิตอาสาสําหรับนักศึกษาครู รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ

คา
กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน
เปาหมาย
รอยละ 80 1. จัดกิจกรรม EDU Cleaning Day
2. จัดทําเปนรูปเลมรายงาน
รวมงบประมาณ

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินงาน
20,000 ต.ค. 54 - รองกิจการนักศึกษา
ก.ย. 55

งบประมาณ

2,157,786.00

วิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จุดแข็ง
(Strength)

1. ศักยภาพบุคลากร
- อาจารยมีวุฒิทางการศึกษาตรงกับสาขาที่จัด
การศึกษา มีประสบการณและความสามารถและความ
รับผิดชอบ
- อาจารยมีความรูและความสามารถดานวิจัย
- สัดสวนของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการอยูใน
ระดับดี
2. ที่ตั้ง
- การคมนาคมสะดวก
- มีแหลงการเรียนรูจํานวนมาก
- มีศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. บัณฑิต / ศิษยเกา มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ และมี
งานทําไมนอยกวารอยละ 90
4. สัมพันธภาพระหวางบุคลากร ศิษยปจจุบัน ศิษย
เกาดี
5. มีทุนการศึกษา/อัตราคาบํารุงการศึกษาต่ํา
6. โครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาจํานวนมาก
7. คุณธรรมจริยธรรม
8. บุคลิกภาพและการแตงกายของนักศึกษาเปนที่
ยอมรับ
9. นโยบายของคณะสงเสริมใหอาจารยและบุคลากรได
พัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง

จุดออน
(Weakness)

1. บุคลากร
- จํานวนอาจารยตอนักศึกษาไมเหมาะสม
- บุคลากรสายสนับสนุนไมเพียงพอ และ
เปลี่ยนแปลงบอย
2. นักศึกษา
- ปจจัยนําเขาดานผลการเรียนอยูในระดับปาน
กลางคอนขางต่ํา
- ฐานะทางการเงินของนักศึกษาอยูในระดับต่ํา
3. สิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอและชํารุด
- อาคารเรียน
- ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
- IT ไมเพียงพอ
- ไมมีหองสมุดคณะและสาขา
4. งบประมาณ
- ไดรับการจัดสรรนอย ไมเพียงพอ และไม
สอดคลองกับจํานวนนักศีกษา
- การเบิกจายลาชา ขั้นตอนมาก
5. การประชาสัมพันธ ชองทางไมหลากหลาย
6. งานบริการ
- ดานสุขอนามัย
7. ผูบริหารระดับสูง มีความยืดหยุนนอย

วิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
โอกาส
(Opportunities)
1. นโยบายของรัฐบาลตองการพัฒนาวิชาชีพครูใหเปน
วิชาชีพชั้นสูง
- เงินเดือนสูงขึ้น
- ตองการครูเฉพาะทางและตรงวิชาเอก
- ครู 5 ป (เด็กเกง เรียนฟรี ไดทุน ไดบรรจุจํานวน
มากขึ้น )
- ครู 6 ป (เด็กเกง เรียนฟรี ไดทุน ไดบรรจุ ไดวุฒิ
ป.โท)
2. ความตองการบัณฑิตครูมีแนวโนมสูงขึ้น
- จํานวนอัตราบรรจุมากขึ้น

ภัยคุกคาม
(Threats)
1. สถานบันเทิงและแหลงอบายมุขในบริเวณ
ใกลเคียงมีจํานวนมากขึ้น
2. สถาบันผลิตครูในบริเวณใกลเคียง
มีจํานวนมากขึ้น

สรุปยอดเงินปงบประมาณ 2555
ที่คณะครุศาสตร จัดสรรใหกับสาขาวิชา
คณะครุศาสตร ไดจัดสรรเงินใหกับสาขาวิชาตามโครงการที่สาขาวิชาเสนอมาดังนี้
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
มีการเสนอโครงการ จํานวน 6 โครงการ
คิดเปนจํานวนเงิน
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร
มีการเสนอโครงการ จํานวน 6 โครงการ
คิดเปนจํานวนเงิน
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีการเสนอโครงการ จํานวน 2 โครงการ
คิดเปนจํานวนเงิน
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร
มีการเสนอโครงการ จํานวน 9 โครงการ
คิดเปนจํานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น

80,000

บาท

75,000

บาท

135,000

บาท

145,000
435,000

บาท
บาท

หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ ใหแกหลักสูตร หนวยงาน
ในการจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงาน เพื่อดําเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปภายใตความรับผิดชอบจะดําเนินการโดย พิจารณาจากหนาที่
ความรับผิดชอบของหลักสูตร คณะหนวยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คณะ จะไดรับงบประมาณเพือ่ ดําเนินงานตามภารกิจในการจัดการศึกษา และภารกิจดานอื่น ๆ โดยประกอบดวย
• คาตอบแทนใชสอย และคาวัสดุการศึกษา สําหรับหลักสูตร ไดแก
- คาใชจายบริหารงานของหลักสูตรทุกระดับ จัดสรรใหแกหลักสูตรขนาดใหญ หลักสูตรละ ๕๐,๐๐๐ บาท หลักสูตรขนาดกลาง หลักสูตรละ
๔๐,๐๐๐ บาท หลักสูตรขนาดเล็ก หลักสูตรละ ๓๐,๐๐๐ บาท
- คาใชจายในการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ระดับปริญญาตรี จัดสรรจากยอดจํานวนนักศึกษาภาคปกติที่คงอยูของแตละ
หลักสูตร โดยจัดสรรใหนักศึกษาสายวิทยาศาสตร จํานวน ๔๐๐ บาทตอคน กลุมสายสังคม จํานวน ๒๐๐ บาทตอคน ระดับบัณฑิตศึกษาจัดสรรให
นักศึกษาเทากับทุกสาขา จํานวน ๑๕๐๐ บาทตอคน
- คาใชจายในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี พิจารณาจัดสรรจากยอดจํานวนนักศึกษาภาคปกติ
คงอยูของแตละหลักสูตร คนละ ๑๕๐ บาท ระดับบัณฑิตศึกษาจัดสรรโดยพิจารณาจากนักศึกษา ของแตละหลักสูตรจํานวน ๘๐๐ บาทตอคน
• คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุการศึกษา สําหรับการบริหารงานกลางของคณะที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พิจารณาจัดสรรใหแกคณะ ศูนยการศึกษา
จํานวนรอยละ ๑๐ ของประมาณการรายไดจากการจัดการศึกษาของแตละคณะ
• คาใชจายในการบริหารจัดการงานทั่วไปของคณะ ไดแก คาสาธาณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง พิจารณาจัดสรรเทากับงบประมาณที่ไดรับในปที่ผานมา
• คาใชจายในการดําเนินการตามภารกิจอื่น ไดแก คาใชจายในการพัฒนาบุคลากร เงินทุนสนับสนุนการวิจัย คาใชจายในการใหบริการวิชาการ พิจารณา
จัดสรรใหแกคณะตามเกณฑการจัดสรรเดิมและตามจํานวนบุคลากรสายวิชาการ

แผนพัฒนาอัตลักษณ และเอกลักษณ
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๕

แผนพัฒนาอัตลักษณ และเอกลักษณ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูป ถัมภ เปน สถาบัน อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท อ งถิ่ น ที่ เ สริ มสร า งพลั ง ป ญ ญาของแผ น ดิ น ฟ น ฟู พ ลั ง การเรี ย นรู เชิ ด ชูภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่น สร า งสรรค
ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการบริหารจัดการ การ
บํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษา
สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง จัดการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง
ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิล ปวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู โดยยึดหลัก
ปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงตามแนวพระราชดําริ คณะครุศาสตร มีหนาที่หลักคือผลิตและพัฒ นาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากสถานการณเปลี่ยนแปลงทางดานการเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจ อัตราการ
เกษียณอายุขาราชการครูของสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการครูพันธุใหม การใหเรียนฟรีของรัฐบาล
ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา เปนตน ซึ่งเปนปจจัยที่มีผลกระทบตอ
คณะครุศาสตร จึงมีการปรับปรุงยุทธศาสตรและการขับเคลื่อนภารกิจของคณะใหตอบสนอง และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายมาตรฐานวิชาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันใน
ระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ จึ ง มี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ ต อ งดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาอั ต ลั ก ษณ และ
เอกลักษณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณดังกลาว
ปรัชญา
อัตลักษณ
เอกลักษณ

“คุณธรรมเดน เนนวิชาการ สานทองถิ่นพัฒนา กาวหนาเทคโนโลยี”
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถิ่น
เปนสถาบันที่นอมนําแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนสถาบันผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นนํา เพื่อพัฒนาทองถิ่นในอุษาคเนย
พันธกิจ

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีภารกิจหลัก
สําคัญคือ เปนสถาบันผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนองคกรแหงการเรียนรู วิจัย และ
พั ฒ นาองค ค วามรู แ ละนวั ต กรรมทางการศึ ก ษา ให ก ารบริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คม และทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-2เปาประสงค
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณในการมีจิตอาสาพัฒนาทองถิ่น และพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสถาบันที่
มีเอกลักษณในการนอมนําแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
๒. มหาวิทยาลัยเปนแหลงใหบริการวิชาการ แหลงเรียนรู การพัฒนาทองถิ่น ตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาท
๓. เผยแพรแนวทางพระราชดําริ การตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑
พัฒนานักศึกษาใหมีจิตอาสา และนอมนําแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ

๑. การพัฒนามโนทัศนดานจิตอาสาสําหรับนักศึกษา บุคลากร และอาจารย
๒. การสรางกระบวนการมีสวนรวมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทองถิ่นของนักศึกษา บุคลากรและ
อาจารย
๓. การพัฒนาแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
พัฒนามหาวิทยาลัยและเผยแพรประชาสัมพันธแหลงเรียนรู และการบริการชุมชนและทองถิ่น ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ

๑. บริการวิชาการชุมชน และทองถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ประชาสัมพันธเผยแพรการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนานักศึกษาใหมีจิตอาสา และนอมนําแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

๑.การพัฒนามโนทัศนดาน ๑.โครงการสราง
จิตอาสาสําหรับนักศึกษา เสริมมโนทัศน
บุคลากร และอาจารย
เกี่ยวกับกระบวนการ
จิตอาสา

จํานวนนักศึกษา
อาจารยและ
บุคลากร ที่เขารวม
กิจกรรม(คน)

๒.การสรางกระบวนการมี
สวนรวมในกิจกรรมจิต
อาสาพัฒนาทองถิ่นของ
นักศึกษา บุคลากรและ
อาจารย

๑.โครงการสงเสริม จํานวนโครงการจิต
กระบวนการพัฒนา อาสาที่สนับสนุน
จิตอาสาพัฒนา
ทองถิ่นของนักศึกษา
๒.โครงการจิตอาสา
ภาคปฏิบัติของ
นักศึกษาในการ
พัฒนาทองถิ่น

จํานวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม
(คน)

คาเปาหมาย

กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
๓๐๐
กิจกรรมการบรรยายพิเศษไมนอย คณะครุศาสตร
กวา ๒ หัวเรื่อง
๑.กิจกรรม Cleaning Day
๒.โครงการประหยัดพลังงาน
๓.กิจกรรมสิงหอาสา
๔.โครงการตามรอยพออยูอยาง
พอเพียง
๕.โครงการผลิตผูนําดวยวิธีการ
ประชาธิปไตย
ไมนอยกวา ๒ ๑.กิจกรรมสิงหอาสา
คณะครุศาสตร
โครงการ ๒.โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม สําหรับนักศึกษา
อาจารย และบุคลากรคณะ
ครุศาสตร
๓๐๐
๑.กิจกรรมนักศึกษาชวยฟนฟู
คณะครุศาสตร
ประสบอุทกภัยน้ําทวม
๒.กิจกรรมอบรมนาฏศิลปสําหรับ
ครูปฐมวัยสูทองถิ่น
๓.กิจกรรมนักศึกษาจิตอาสา
พัฒนาชุมชน/หนวยงาน
๔.กิจกรรมจิตอาสาตาม
สถานการณและตามแผนปฏิบัติ
ราชการของคณะ

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน
ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๕

๒๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
๙๐,๐๐๐

ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๕

๕๐,๐๐๐

ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๕

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนานักศึกษาใหมีจิตอาสา และนอมนําแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

คาเปาหมาย

๓.การพัฒนาแนวทางการ
ดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของบุคลากร

โครงการพัฒนา
บุคลากรตามแนว
ทางการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๑.จํานวนบุคลากร
ที่ผานการอบรม
ตามเกณฑ
๒.จํานวนบุคลากร
ที่ทําบัญชีรายรับรายจาย
๓.จํานวนบุคลากร
ที่ทําผลิตภัณฑ
พึ่งตนเอง

๑.ตามเกณฑ์
กพร.
๒.ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ ๖๐

กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน
- การอบรม
- การศึกษาดูงาน
- การฝกปฏิบัติ
- การสรางเครือขาย
- การจัดการความรู

หนวยงานที่ งบประมาณ
รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร ๑๐๐,๐๐๐
รวมกับ สสร.

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน
ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๕

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนามหาวิทยาลัยและเผยแพรประชาสัมพันธแหลงเรียนรู และการบริการชุมชนและทองถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ
๑.บริการวิชาการชุมชน
และทองถิ่นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.ประชาสัมพันธเผยแพร
การดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม
๑.โครงการบริการ
วิชาการสูชุมชน
๒.โครงการพัฒนา
โรงเรียน ตชด.

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

๑.ชุมชนไดรับการ
อบรม
๒.ครูและนักเรียน
โรงเรียน ตชด.ไดรับ
การอบรม
๓.มีศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงที่
โรงเรียน ตชด.
๑.โครงการพัฒนา
๑.ชุมชน โรงเรียน
ชุมชนองคกรตนแบบ นํารอง
๒.โครงการเฉลิมพระ ๒.มีการเผยแพรองค
เกียรติฯ และ
ความรู
โครงการดําเนิน
๓.มีเอกสารเผยแพร
กิจกรรมพิธีรวมพลัง ความรู
ตั้งปณิธาน

คาเปาหมาย

กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

งบประมาณ

๑.ไมนอยกวา
๑ แหง
๒.ไมนอยกวา
๑๐๐ คน
๓.ไมนอยกวา
๑ แหง

๑.มีการอบรมพัฒนาอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๒.อบรมนักเรียน ตชด.
๓.การทําศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงที่โรงเรียน ตชด.

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร
รวมกับ สสร.

๖๐,๐๐๐

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน
ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๕

๑.ไมนอยกวา
๑ ชุมชน
๒.มีเอกสาร
เผยแพรไมต่ํา
กวา ๑๐๐
เลม
๓.มีการ
ปรับปรุงเว็บ
ไซดไมต่ํากวา
๖ ครั้งตอป

๑.จัดทําโรงเรียนนํารอง ตามแนว คณะครุศาสตร
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวมกับ สสร.
๒.จัดทําเอกสารเผยแพรความรู
๓.เว็บไซดประชาสัมพันธ

๑๓๐,๐๐๐

ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๕

