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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 และอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. มีสุ ขภาพอนามั ยแข็ งแรง สมบูรณ ทั้งรางกายและจิตใจ ยึดมั่นในประชาธิป ไตยและ
หางไกลจากยาเสพติด
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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
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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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ความเปนมาในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
ในการดําเนินงานของคณะครุศาสตร
1. ประเด็นทาทายเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยจากภายนอกและภายใน
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
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มาตรฐานในระดับสากล ตามรายงานการจัดอันดับของสถาบัน Institute for Management
Development (IMD) ในป 2553 พบวา สถานการณการศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาไทยในเวที
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
ของนักศึกษาของคณะครุศาสตรใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ กําหนด 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
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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
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
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3. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให
เปนแหลงการเรียนรูและวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเปนแหลง
ใหบริการทางวิชาการที่สําคัญของชุมชน
4. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนเครือขาย และโรงเรียนสาธิต ใหเปนผูนําการ
ปฏิรูปการเรียนรู และเปนแหลงการเรียนรู และวิจัยทางการศึกษาของชุมชน
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
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นโยบายคณะครุศาสตร
1. นโยบายดานการผลิตบัณฑิต
1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและมีความยืดหยุนสูง เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก
1.2 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรใหเปนตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
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
2.2 สนับสนุนใหนักศึกษาเขาฝกประสบการณในสถานประกอบการในรูปแบบสหกิจศึกษา
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
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3.6 พัฒนาระบบฐานขอมูลนักวิจัยและผลงานวิจัยของคณาจารยในคณะ
4. นโยบายดานการบริการทางวิชาการแกสังคมของศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
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
7. นโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
7.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ และสามารถนํามา
ใชในการดําเนินการดานการประกันคุณภาพ

22

7.2 สนับสนุน ใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชสารสนเทศเพื่อนํามาปรับปรุงการ
ดําเนินการ
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 ใหมีการพั ฒ นาระบบฐานขอมูล เพื่อรองรับ การจัดทํารายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการบริหารงาน

วิเคราะหความสอดคลองเชื่อมโยงของยุทธศาสตร คณะครุศาสตร
นโยบาย
รัฐบาล

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

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

ประเด็นยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ
(แผนฯชาติ ฉบับที่ 11)

4.นโยบาย
สังคมและ
คุณภาพชีวิต
4.1 นโยบาย
การศึกษา

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

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี
- นโยบายดานการจัด
ยุทธศาสตรที่ 1 สราง
การศึกษา
เครือขายและแสวงหา
-นโยบายดานการถายทอด พันธมิตรในการปฏิบัติงาน
เพิ่มความเขมแข็งใหบริการ ตามภารกิจเชิงบูรณาการ
วิชาการแกชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่ม
-นโยบายดานการผลิตและ ทางเลือกทางการศึกษาและ
พัฒนาครูและบุคลากร
พัฒนานักศึกษาใหเปน
ทางการศึกษา
บัณฑิตที่มศี ักยภาพสูงสุด
-นโยบายดานการพัฒนา
สอดคลองกับความตองการ
คุณภาพและมาตรการศึกษา ทองถิ่น ประเทศ และ
-นโยบายดานการทํานุบํารุง ประชาคมอาเซียน
ศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร 3 พัฒนา
-นโยบายดานบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเปนแหลง
-นโยบายดานการเงิน
เรียนรู และการมีบทบาทใน
การแกไขปญหาของชุมชน
ทองถิ่น
นโยบายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนา
มหาวิทยาลัยเปนองคการ
สมรรถนะสูงที่มีการบริหาร
จัดการตามหลัก

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
คณะครุศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางเครือขาย
และแสวงหาพันธมิตรในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจเชิง
บูรณาการ
ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มทางเลือก
ทางการศึกษา และพัฒนา
นักศึกษาใหเปนบัณฑิตครูที่มี
ศักยภาพสูงสุด สอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่น
ประเทศ และประชาคม
อาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคณะ
ครุศาสตร ใหเปนแหลงการ
เรียนรูและวิจยั ดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่
สําคัญ และการมีบทบาทใน
การบริการวิชาการแกชุมชน
และทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคณะ
ครุศาสตร เปนองคกรที่มี
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
ราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี
ธรรมาภิบาล และเปน
มหาวิทยาลัยสีเขียว
ยุทธศาสตร 4.1 พัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรและ
หนวยงานในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ
ยุทธศาสตร 4.2 พัฒนา
ระบบบริหารยุทธศาสตรที่
มุงผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิ
บาล
ยุทธศาสตร 4.3 พัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ
ของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
คณะครุศาสตร

ซึ่งมีพื้นฐานอยูบนความ
พอเพียง
ความรมเย็น เปนสุข และนา
รื่นรมย

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

Weight
(0.0-1.0)

Rating
(1-5)

Weighted
Score

0.5
0.4
0.9

4
4

2.0
1.6
3.6

0.05
0.05

2
2

0.10
0.10

0.1

0.2

Comments

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

รายละเอียดตัวชี้วัดผลงานและโครงการ/กิจกรรมสําคัญ
ของกลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : สรางเครือขาย แสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ
กลยุทธ

๑. สานตอและริเริม่ โครงการความ
รวมมือระหวางหนวยงานทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยในการจัด
การศึกษา การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมและการใหบริการทาง
วิชาการตลอดจนทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

• จํานวนโครงการ/ความรวมมือ
ระหวางหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยของคณะ
ครุศาสตร

คาเปาหมาย
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒

๓

๔

๕

๖

โครงการ/กิจกรรม

๑. โครงการความรวมมือระหวาง
หนวยงานภายใน/นอกมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาว
๒. โครงการความรวมมือระหวาง
ศูนยศึกษาการพัฒนาครูฯ คณะ
ครุศาสตร กับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี ปราจีนบุรี และ
สระแกว ในการพัฒนาโรงเรียน
เครือขาย ใหเปนโรงเรียนตนแบบ
การปฏิรูปการเรียนรู
๓. โครงการขยายเครือขายทีเ่ ปน
สถานศึกษาทั้งในและนอกเขต
พื้นที่บริการของคณะครุศาสตร
๔. โครงการความรวมมือกับ
โรงเรียนเครือขายใน การวิจยั และ
พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการ ศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

สนอง
ตัวชี้วัด

รองวิชาการฯ
๒,๐๐๐,๐๐๐ ก.พ.ร. ๔.๑
(๑.๑.๑
,
ก.พ.ร. ๔.๒
๒.๑.๑)
ก.พ.ร. ๑๓
สกอ. ๒.๓
ศูนยครูฯ
ก.พ.ร. ๑๓
(๑.๑.๓)
สกอ.๓.๑

ศูนยครูฯ
(๑.๑.๑)

ก.พ.ร.๓.๑

ศูนยครูฯ
(๑.๑.๑)

ก.พ.ร.๓.๑
ก.พ.ร.๑๓
สกอ.๕.๑,
๕.๒,๕.๓
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ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

• จํานวนโครงการเผยแพรและ
แลกเปลีย่ นศิลปวัฒนธรรม
๒. พัฒนาโรงเรียนเครือขายใหเปน
• จํานวนโรงเรียนเครือขายที่ไดรับ
แหลงการเรียนรูตนแบบที่สาํ คัญของ
การพัฒนา ง
ชุมชนและทองถิ่น ตลอดจนเปน
แหลงปจจัยปอน (Input) ที่สําคัญ
ของคณะครุศาสตร

๓. สรางเครือขายและพันธมิตรกับ
องคกรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ในการจัดหาทุน
สนับสนุนในการทําวิจัยและเผยแพร
ผลงานวิจัยของทั้งอาจารยและ
นักศึกษา

• จํานวนทุนวิจัยของอาจารย และ
นักศึกษา
• จํ านวนองค กรที่ เป นพั นธมิ ตร
/ เครือขาย

คาเปาหมาย
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

-

๕

๖

๗

๘

๙

๑๒

๑๕

๑๘

๒๑

๒

๔

๖

๘

๑๐

๕

๗

๙

๑๑

๑๓

โครงการ/กิจกรรม

๕. โครงการความรวมมือกับบริษัท
Intel ในการจัดการเรียนการสอน
(Intel Teach)
๖. ขยายเครือขายที่เปนสถานศึกษา
ทั้งในและนอกเขตพื้นที่บริการของ
คณะครุศาสตร
๗. โครงการเผยแพรและ
แลกเปลีย่ นศิลปวัฒนธรรม
๑. โครงการพัฒนาโรงเรียน
เครือขายใหเปนแหลงการเรียนรู
ตนแบบการปฏิรปู การเรียนรู
๒. โครงการความรวมมือกับ
โรงเรียนเครือขายในการคัดเลือก
นักศึกษาเขามาเรียนครู
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพ
โรงเรียนเครือขาย ดานหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวัด
และประเมินผล และการวิจัย
๑. โครงการจัดทําฐานขอมูล
เกี่ยวกับแหลงทุนวิจยั และเผยแพร
ผลงานวิจัย
๒. โครงการเครือขายวิจยั ดาน
นวัตกรรมการเรียนการสอน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

รองวิชาการฯ

สนอง
ตัวชี้วัด

ก.พ.ร.๔.๑
ก.พ.ร.๑๓
สกอ.๒.๓

รองกิจการฯ
๒๕,๐๐๐
ศูนยครูฯ
(๑.๑.๓)

๕,๐๐๐,๐๐๐ ก.พ.ร.๒.๑
ก.พ.ร.๓.๑
ก.พ.ร.๓.๔
ก.พ.ร.๔.๑

รองวิชาการฯ
(๑.๑.๒)

๓๐,๐๐๐

รองวิชาการฯ
(๑.๑.๒)

๓๐,๐๐๐

ก.พ.ร.๔.๑,
๔.๒,๑๓
สกอ.๔.๓
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ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

๔ . พัฒนาสัมพันธภาพระหวางอาจารยที่ • จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่จดั
เกษียณอายุราชการไปแลว ศิษยเกา
รวมกับอาจารยที่เกษียณ และ/
และศิษยปจจุบนั กับคณะ โดยเพิม่
หรือศิษยเกา
บทบาทอาจารยเกา และศิษยเกาใน
การรวมพัฒนาความกาวหนาของคณะ • รอยละของศิษยเกา ครูพี่เลี้ยง
และครูเครือขายมีความพึงพอใจ

คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

สนอง
ตัวชี้วัด

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๑

๑

๑

๑

๑

๑.โครงการครุศาสตรสัมพันธ

รองบริหาร ฯ
(๑.๔.๑)

๑๐๐,๐๐๐

สกอ.๒.๑๒

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๒. โครงการอบรมปฏิบตั ิการ
พัฒนาศักยภาพการวิจยั ในชั้น
เรียน การจัดการเรียนรูสาํ หรับ
ศิษยเกา ครูพี่เลี้ยง และครูใน
เครือขาย

สาขาตาง ๆ

๒๕,๐๐๐

ก.พ.ร.๔.๑,
๔.๒,๑๓
สกอ.๔.๒,
สกอ.๒.๑๒
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : เพิ่มทางเลือกทางการศึกษา และพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตครูที่มีศักยภาพสูงสุดสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ประเทศ และ
ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ

๑. ปรับปรุงหลักสูตรเกาและพัฒนา
หลักสูตรใหมใหทันสมัยและ
ตอบสนองความตองการของสังคม

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

• จํานวนหลักสูตรที่มี
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภา และกรอบ
มาตรฐาน (TQF)

๔

๔

๔

๔

๔

• จํานวนหลักสูตรใหม

-

๑

๑

๑

๑

• จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการ
ปรับปรุงตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภา และกรอบ
มาตรฐาน (TQF)

๔

๔

๔

๔

๔

หนวยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

สนองตัวชี้วัด

๑. โครงการสํารวจความตองการ
ของสังคมในการเปดหลักสูตรใหม
ของคณะครุศาสตร มรภ.วไลย
อลงกรณ
๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรครุ
ศาสตรมหาบัณฑิตในสาขาวิชาชีพ
ใหมที่สอดคลองกับความตองการ
ของสังคม
๓. โครงการจัดทําหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตภาษา
ตางประเทศ (โครงการความ
รวมมือกับม.ในตางประเทศ)

รองวิชาการฯ
(๒.๑.๑)

๒๐,๐๐๐

ก.พ.ร. ๔.๑
สกอ.๒.๑

รองวิชาการฯ
(๒.๑.๑)

๓๐๐,๐๐๐

ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๒.๑

รองวิชาการฯ

สสว.

ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๒.๑

๔. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรครุ ตามเกณฑมาตรฐาน
TQF

รองวิชาการฯ
(๒.๑.๑)

๗๐,๐๐๐

ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๒.๑

๕. โครงการปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(ป.บัณฑิต)

รองวิชาการฯ
(๒.๑.๑)

ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๒.๑
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๒. ปรับยุทธวิธีและเพิ่มชองทางในการ
รับนักศึกษาใหหลากหลายขึ้น

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

• จํานวนชองทางรับนักศึกษา

• รอยละของนักศึกษาใหมมี
จํานวนเพิม่ ขึ้น

คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๔

๔

๔

๔

๔

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

-

๘๐

๘๐

๙๐

๙๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๑. โครงการความรวมมือกับ
สถานศึกษาเครือขายในเขตพื้นที่
บริการ ๓ จังหวัด (ปราจีนบุรี ,
สระแกว และปทุมธานี)
๒. โครงการประชาสัมพันธคณะ
ครุศาสตร
๓. โครงการจัดทําวารสารปฐมวัย
๔. โครงการจัดทําแผนพับ
ประชาสัมพันธ
๕. โครงการชวนกันมาเรียนครู

๓. พัฒนาศักยภาพของอาจารยผสู อนให
มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของ
สกอ. และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา

• รอยละของผูเขารวมโครงการ
มีความรูความเขาใจ
มีความพึงพอใจ
มีการนําความรูไ ปใช

๙๐
๘๐
๗๕

๙๐
๘๐
๗๕

๙๐
๘๐
๗๕

๙๐
๘๐
๗๕

๙๐
๘๐
๗๕

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยดานกระบวนการจัดการ
เรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
๑.๑ โครงการอบรมปฏิบัตกิ าร
จัดการเรียนรูแบบ RBL
๑.๒ โครงการอบรมปฏิบัตกิ าร
จัดการเรียนรูแบบ PBL.
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยดานการวิจัยใน เพื่อ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รองวิชาการฯ
(๒.๒.๑ , ๒.๓.๑)
รองบริหารฯ
(๒.๓.๑ ,
๔.๒.๖.๒)
สาขาปฐมวัย
รองวิชาการฯ
(๒.๓.๑ ,
๔.๒.๖.๑)
รองกิจการ
นักศึกษา
(๒.๓.๑)
รองวิชาการฯ
(๔.๑.๒.๑)

งบประมาณ

สนองตัวชี้วัด

๒๐,๐๐๐

ก.พ.ร.๒.๑

๒๐,๐๐๐

ก.พ.ร.๒.๑

๕,๐๐๐

ก.พ.ร.๒.๑

๓๕,๐๐๐

ก.พ.ร.๒.๑

๘๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐

ก.พ.ร.๔.๑,
ก.พ.ร.๑๗
สกอ.๒.๒
สกอ.๒.๒,
๒.๓
ก.พ.ร.๑๗

๑๒๐,๐๐๐

ก.พ.ร.๑๗
สกอ.๒.๒,

รองวิชาการฯ
รองวิชาการฯ
รองวิชาการฯ
(๔.๑.๒.๑)
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ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

คาเปาหมาย
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

โครงการ/กิจกรรม
๒๕๕๗

๒๕๕๘

พัฒนาการเรียนการสอน
๒.๑ โครงการอบรมปฏิบัตกิ าร
วิจัยในชั้นเรียน
๒.๒ โครงการอบรมปฏิบัตกิ าร
วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
การเรียนรูดา น IT
๓. โครงการอบรมสัมมนาจัดทํา
แนวปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารยคณะครุ
ศาสตร

• จํานวนอาจารยที่มีตาํ แหนงทาง
วิชาการสูงขึ้น

๔. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหมี
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
ครู

• จํานวนโครงการพัฒนานักศึกษา

-

๑๓

๒

๑๕

๓

๑๗

๔

๑๙

๕

๒๑

หนวยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

สนองตัวชี้วัด

๒.๓
ก.พ.ร.๑๗

รองวิชาการฯ
รองวิชาการฯ

ก.พ.ร.๔.๑
ก.พ.ร.๑๗
สกอ.๒.๒
สกอ.๒.๘
สกอ.๒.๒

รองบริหารฯ
(๔.๑.๒.๒)

๕๐,๐๐๐

๔. โครงการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารยในการจัดทํารายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.๓) ตามกรอบ
มาตรฐานอุดมศึกษา
๕. โครงการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารยในการเขาสูต ําแหนงทาง
วิชาการในระดับที่สูงขึ้น
๖. โครงการศึกษาดูงานสถาบัน
อุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ

รองวิชาการฯ
(๔.๑.๒.๑)

๔๕,๐๐๐

สกอ.๒.๘
สกอ.๒.๒
ก.พ.ร.๑๗

รองบริหารฯ
(๔.๑.๑.๒)

๘๕,๐๐๐

สกอ.๒.๗
ก.พ.ร.๑๖

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาใหมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครู

รองวิชาการฯ
(๒.๕.๒)

รองบริหารและ
รองวิชาการ
(๔.๑.๑.๔)

สกอ.๒.๑
ก.พ.ร.๑๗
สกอ.๒.๖
สกอ.๗.๔
๑,๐๐๐,๐๐๐ สกอ.๓.๑,
๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
๑๕๐,๐๐๐
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ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

• รอยละของนักศึกษามีความพึง
พอใจในการเขารวมโครงการ

คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑.๑ โครงการอบรมปฏิบัตกิ าร
พัฒนาทักษะทางดาภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาครู
๑.๒ โครงการอบรมปฏิบัตกิ าร
พัฒนาทักษะดานไอทีสําหรับ
นักศึกษาครู
๑.๓ โครงการอบรมปฏิบัตกิ าร
พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
สําหรับนักศึกษาครู
๑.๔ โครงการอบรมปฏิบัตกิ าร
พัฒนาทักษะการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง สําหรับ
นักศึกษาครู
๑.๕ โครงการอบรมปฏิบัตกิ าร
พัฒนาทักษะการทําวิจยั ในชั้น
เรียนสําหรับนักศึกษาครู
๑.๖ โครงการพอแมและอาจารย
รวมกันพัฒนานักศึกษา
๑.๗ โครงการกาวใหมในรัว้ ดอก
นกยูง
๑.๘ โครงการสานสายใยนองพี่
ปฐมวัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

สนองตัวชี้วัด

รองวิชาการฯ
สาขาอังกฤษ
(๒.๕.๒)
รองวิชาการฯ
(๒.๕.๒)

๕๐,๐๐๐

รองวิชาการฯ
(๒.๕.๒)

๕๐,๐๐๐

สกอ.๓.๑,
๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๓.๑,
๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๓.๑,
๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑

รองวิชาการฯ
(๒.๕.๒)

๕๐,๐๐๐

สกอ.๓.๑,
๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑

รองวิชาการฯ
(๒.๕.๒)

๕๐,๐๐๐

สาขาปฐมวัย

๑๐,๐๐๐

สกอ.๓.๑,
๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑

สาขาปฐมวัย

๕,๐๐๐

สาขาปฐมวัย

๑,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
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ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

• รอยละของนักศึกษามีความพึง
พอใจในการเขารวมโครงการ
 จํานวนนักศึกษาทีเ่ ขารวม
โครงการ

คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

หนวยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

สนองตัวชี้วัด

๑.๙ โครงการอบรมปฏิบัตกิ าร
ออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบยอนกลับสําหรับ
นักศึกษา
๑.๑๐ โครงการอบรมปฏิบัติ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานสําหรับนักศึกษาครู
๑.๑๑ โครงการอบรมปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัด การความรู
สําหรับนักศึกษาครู
๑.๑๒ โครงการอบรมปฏิบัติการ
เทคนิคการบริหารจัดการชั้นเรียน

รองวิชาการฯ
(๒.๕.๒)

๕๐,๐๐๐

สกอ.๓.๑,
๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑

รองวิชาการฯ
(๒.๕.๒)

๕๐,๐๐๐

รองวิชาการฯ
(๒.๕.๒)

๕๐,๐๐๐

รองวิชาการฯ
(๒.๕.๒)

๕๐,๐๐๐

๑.๑๓ โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมความเปนครูสําหรับ
นักศึกษาครู
๑.๑๔ โครงการอบรมปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอนโดยบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สําหรับ
นักศึกษาครู
๑.๑๕ โครงการอบรมปฏิบัติการ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาครู

รองวิชาการฯ
(๒.๕.๒)

๕๐,๐๐๐

รองวิชาการฯ
(๒.๕.๒)

๕๐,๐๐๐

สกอ.๓.๑,
๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๓.๑,
๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๓.๑,
๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๓.๑,
๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๓.๑,
๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑

รองวิชาการฯ
(๒.๕.๒)

๕๐,๐๐๐

สกอ.๓.๑,
๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
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ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

คาเปาหมาย
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

โครงการ/กิจกรรม
๒๕๕๗

หนวยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

สนองตัวชี้วัด

๑.๑๖ โครงการฝกประสบ การณ รองวิชาการฯ
วิชาชีพ สําหรับนักศึกษาครู
(๒.๕.๒)

๕๐,๐๐๐

๑.๑๗ โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม

รองกิจการ
นักศึกษา
(๒.๘.๑)
รองวิชาการ
(๒.๕.๒)

๕๐,๐๐๐

๑.๑๙ โครงการเสริมความรู
นักศึกษาครู เรื่อง “จิตวิทยาการ
เรียนรูสาํ หรับเด็กพิเศษ”
๑.๒๐ โครงการอบรมปฏิบัติ การ
การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียน
รวมชั้น

รองวิชาการฯ
(๒.๕.๒)

๕๐,๐๐๐

รองวิชาการฯ
(๒.๕.๒)

๕๐,๐๐๐

สกอ.๓.๑,
๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๓.๑,
๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๓.๑,
๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๓.๑,
๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๓.๑,
๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑

๑.๒๑ โครงการอบรมปฏิบัติ การ
การประเมินผลภาคปฏิบัติ สําหรับ
นักศึกษาครู
๑.๒๒ โครงการอบรมปฏิบัติ การ
การประเมินจากแฟมสะสมงาน
๑.๒๓ โครงการอบรมปฏิบัติ การ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู
๑.๒๔ โครงการจัดหาอุปกรณ
สําหรับเตรียมความพรอม

รองวิชาการฯ
(๒.๕.๒)

๕๐,๐๐๐

รองวิชาการฯ
(๒.๕.๒)

๕๐,๐๐๐

รองวิชาการฯ
(๒.๕.๒)

๕๐,๐๐๐

๒๕๕๘

๑.๑๘ โครงการปจฉิมนิเทศ
สําหรับนักศึกษาครู

๕๐,๐๐๐

สกอ.๓.๑,
๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๓.๑,
๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๓.๑,
๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
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๕. สงเสริมใหนักศึกษาครูเรียนรูจาก
สภาพการณจริง ไดปฏิบัติจริงโดย
ผานทางกิจกรรมทั้งในและนอก
หลักสูตร

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

คาเปาหมาย
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

โครงการ/กิจกรรม
๒๕๕๗

งบประมาณ

สนองตัวชี้วัด

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรกอน สาขา
ออกฝกประสบการณวิชาชีพ
วิทยาศาสตร

๓๐,๐๐๐

๑. โครงการสํารวจความตองการ
ของนักศึกษาครู ป ๑

๑๐,๐๐๐

สกอ.๓.๑,
๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๓.๑

๒๕๕๘

• จํานวนโครงการพัฒนานักศึกษา
โดยผานทางกิจกรรมในและ
นอกหลักสูตร
• รอยละนักศึกษามี ความพึง
พอใจในการเขารวมโครงการ

๑๘

๒๐

๒๒

๒๔

๒๖

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

• รอยละนักศึกษาครูที่เขารวม
โครงการ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รองกิจการ
นักศึกษา
(๒.๕.๒)
๒. โครงการพัฒนาจิตอาสาสําหรับ รองกิจการ
นักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ พัฒนาและสงเสริม (๒.๖.๒,๓.๔.๓)
อัตลักษณ เอกลักษณ
๓. โครงการพัฒนาทักษะทางสังคม รองกิจการ นศ.
(๒.๕.๒)
สําหรับนักศึกษาครู
รองกิจการ นศ.
๔. โครงการพัฒนาทักษะทาง
(๒.๕.๒)
ปญญาสําหรับนักศึกษาครู
๕. โครงการพัฒนาประสบการณ รองกิจการ นศ.
ทางวิชาชีพ สําหรับนักศึกษาครู/ (๒.๖.๑)
ศิษยเกา
รองกิจการ นศ.
๖. โครงการ “คายปฐมนิเทศ..
(๒.๘.๑)
บายศรีสูขวัญนักศึกษาใหม”
คณะครุศาสตร
๗. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและ รองกิจการ นศ.
(๒.๘.๒)
การปรับตัวสําหรับนักศึกษาครู
ปที่ ๑

๕๐,๐๐๐

สกอ.๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑

๕๐,๐๐๐

สกอ.๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๓.๑
ก.พ.ร.๔.๑

๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

สกอ.๓.๑
สกอ.๓.๒

๕๐,๐๐๐

สกอ.๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
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ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

คาเปาหมาย
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

โครงการ/กิจกรรม
๒๕๕๗

๒๕๕๘

๘. โครงการพัฒนาภาวะผูนํา
สําหรับนักศึกษาครู
๙. โครงการสุขภาพดีพิชิตโรคภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รองกิจการ นศ.
(๒.๘.๒)
รองกิจการ นศ.
(๒.๕.๒,๒.๘.๒)
๑๐. โครงการแนะแนวอาชีพ
สาขา
วิทยาศาสตร
(๒.๖.๒)
๑๑. โครงการพัฒนา
สาขา
สภาพแวดลอม
วิทยาศาสตร
(๒.๖.๒,๔.๓.๑.๒)
๑๒. โครงการอบรมสัมมนาเชิง สาขา
ปฏิบัติการการทําโครงงานสําหรับ คณิตศาสตร
ครูคณิตศาสตร
สาขา
๑๓. โครงการเสริมความรูดา น
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร (ฟสิกส เคมี และ
ชีววิทยา) สําหรับนักศึกษาครูวิชา (๒.๖.๒)
วิทยาศาสตร
สาขา
๑๔. โครงการคายคณิตศาสตร
คณิตศาสตร
(๒.๕.๒,๒.๖.๒,๓.
๔.๓)
สาขา
๑๕. โครงการคายพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ (English Camp)
(๒.๕.๒,๒.๖.๒,๓.
๔.๓)

งบประมาณ

สนองตัวชี้วัด

๕๐,๐๐๐

สกอ.๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๓.๑,
๓.๒
สกอ.๓.๑

๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐

สกอ.๓.๑,
๓.๒

๕,๐๐๐

สกอ.๓.๒

๖๐,๐๐๐

สกอ.๕.๓

๕๐,๐๐๐

สกอ.๓.๒

๕๐,๐๐๐

สกอ.๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
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ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

คาเปาหมาย
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

โครงการ/กิจกรรม
๒๕๕๗

๒๕๕๘

๑๖. โครงการคายวิทยาศาสตร

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สาขา
วิทยาศาสตร
(๒.๕.๒,๒.๖.๒,๓.
๔.๓)
๑๗. โครงการประกวดโครงงาน
สาขา
วิทยาศาสตรในสัปดาห
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรแหงชาติ
(๓.๔.๒)
๑๘. โครงการอบรมปฏิบตั ิการการ ฝายวิชาการ
จัดการความรู เรื่อง การออกแบบ (๒.๕.๒,๑.๑.๑)
กิจกรรมการเรียนรูส ําหรับ
นักศึกษาครู (Intel Teach)
สาขา
๑๙. โครงการ Smart Room
ภาษาอังกฤษ
(๒.๕.๒,๔.๓.๑.๒)
สาขา
๒๐. โครงการอบรมการจัดสาระ
ภาษาอังกฤษ
การเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ
(๒.๕.๒)
สําหรับนักศึกษาครู
๒๑. โครงการศึกษาดูงานการศึกษา สาขาปฐมวัย
(๔.๑.๑.๔)
ปฐมวัยสําหรับคณาจารย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทั้งใน
และตางประเทศ
๒๒. โครงการศิษยเกาเลางานวิจัย สาขาปฐมวัย
(๑.๔.๑)
๒๓. โครงการอบรมผูกํากับลูกเสือ- รองกิจการ นศ.
(๒.๕.๒)
เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู
เบื้องตน (B.T.C.)

งบประมาณ

สนองตัวชี้วัด

๕๐,๐๐๐

สกอ.๓.๒

๓๐,๐๐๐

สกอ.๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑

๖๐,๐๐๐

สกอ.๓.๑
ก.พ.ร.๔.๑

๓๐,๐๐๐

สกอ.๓.๑

๕๐,๐๐๐

สกอ.๓.๒

๑๗๕,๐๐๐

สกอ.๗.๔
ก.พ.ร.๑๕

๓๐,๐๐๐

สกอ.๓.๑
สกอ.๔.๒
สกอ.๔.๑.๑,
๔.๑.๒,
๔.๑.๓

๗๕,๐๐๐
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ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

 รอยละของนักศึกษาครูทเี่ ขา
รวมโครงการ

คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

หนวยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

สนองตัวชี้วัด

ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๔.๑.๑,
๔.๑.๒,๔.๑.๓
, ๓.๑
ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๔.๑.๑,
๔.๑.๒,
๔.๑.๓,๓.๑

๒๔. โครงการฝกประสบการณ
วิชาชีพสําหรับนักศึกษาครู

รองวิชาการฯ
(๒.๖.๑)

๑๒๐,๐๐๐

๒๔.๑. โครงการปฐมนิเทศและ
สัมมนาในชุดวิชาการปฏิบัตกิ าร
สอนในสถานศึกษาสําหรับ
นักศึกษาครู และครูพี่เลี้ยงใน
สถานศึกษาเครือขาย
๒๔.๒ โครงการปจฉิมนิเทศและ
สัมมนาในชุดวิชาปฏิบัตกิ ารสอน
ในสถานศึกษาสําหรับนักศึกษาครู
และครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา
เครือขาย
๒๕. โครงการปรับปรุงคูมือและ
แบบประเมินผลปฏิบัตกิ ารฝก
ประสบการณวิชาชีพครูสําหรับ
นักศึกษาครู
๒๖. โครงการแขงขันกีฬานักศึกษา
นองใหมภาคปกติ “Freshly เจา
ฟาสัมพันธ”
๒๗. โครงการบริการความรูภ าษา
อังกฤษเบื้องตนแกเด็กดอยโอกาส
ทางการศึกษาสถานแรกรับเด็กชาย
บานภูมเิ วศปากเกร็ด นนทบุรี

รองวิชาการฯ
(๒.๖.๑)

๕๐,๐๐๐

รองวิชาการฯ
(๒.๖.๑)

๗๐,๐๐๐

ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๔.๑.๑,
๔.๑.๒,
๔.๑.๓,๓.๑

รองวิชาการฯ
(๒.๖.๑)

๒๕,๐๐๐

ก.พ.ร.๔.๑

รองกิจการ นศ.
(๒.๘.๒)

๔๐,๐๐๐

สาขา
ภาษาอังกฤษ
(๒.๕.๒)

๑๐,๐๐๐

สกอ.๔.๑.๑,
๔.๑.๒,
๔.๑.๓,๓.๑
สกอ.๔.๑
สกอ.๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
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ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

คาเปาหมาย
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

โครงการ/กิจกรรม
๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๘. โครงการวิจยั ดาน
วิทยาศาสตรสาํ หรับนักศึกษาครู
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
๒๙. โครงการวิจยั ในชั้นเรียนกลุม
สาระวิทยาศาสตรสําหรับนักศึกษา
ครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร
๓๐. โครงการศึกษาสัมมนาทาง
การศึกษาปฐมวัย
๓๑.. โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการปูพื้นฐาน
คณิตศาสตรสําหรับนองใหม
๓๒.โครงการอบรมสัมมนา
ปฏิบัติการการสอนขอสอบเขา
มหาวิทยาลัยวิชาคณิตศาสตร
มัธยมศึกษาตอนตน และ
ตอนปลาย
๓๓. โครงการอบรมโปรแกรม
GSP
๓๔. โครงการอบรมโปรแกรม
SPSS
๓๕. โครงการคณิตศาสตรสาน
สัมพันธรุนพี่รุนนอง
๓๖. โครงการสัมมนา
วิทยาศาสตรศึกษาสําหรับ
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร

หนวยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

สนองตัวชี้วัด

สาขา
วิทยาศาสตร
(๒.๕.๒)
สาขา
วิทยาศาสตร

๕๐,๐๐๐

สกอ.๓.๒,
๕.๓
ก.พ.ร.๓.๒
สกอ.๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑

สาขาปฐมวัย
(๒.๕.๒)
สาขา
คณิตศาสตร

๑๕,๐๐๐

สาขา
คณิตศาสตร

๕,๐๐๐

สาขา
คณิตศาสตร
สาขา
คณิตศาสตร
สาขา
คณิตศาสตร
สาขา
วิทยาศาสตร

๑๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

(๒.๕.๒,๓.๓.๓)

๕,๐๐๐

สกอ.๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑

๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
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 รอยละของนักศึกษาครู
อาจารย และศิษยเกา ทีเ่ ขารวม
โครงการ

๖. สงเสริมกระบวนการใหคําปรึกษา
ของ อาจารยที่ปรึกษาใหเขมแข็งขึ้น

คาเปาหมาย
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

โครงการ/กิจกรรม
๒๕๕๗

๒๕๕๘

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะ
การดํารงชีวิต และกระบวนการ
ทํางานโดยยึดหลักความพอเพียง
สําหรับอาจารย นักศึกษา และ
บุคลากร คณะครุศาสตร

-

๒

๓

๔

๕

• รอยละของอาจารยที่ปรึกษาที่
ปฏิบัติหนาที่ครบถวนตาม
เกณฑการประเมินอาจารยที่
ปรึกษา

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

หนวยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

๓๗. โครงการกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะเฉพาะของนักศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร
๓๘. โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการทําโครงงาน
สําหรับครูคณิตศาสตร
๓๙. โครงการเตรียมความ
พรอมนักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตรกอนจบการศึกษา
โดยความรวมมือระหวาง
อาจารยและศิษยเกา
๔๐. ตามรอยพอ...อยูอยาง
พอเพียง
๔๑. พัฒนาวิถีแหงความ
พอเพียงใหกับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

สาขา
วิทยาศาสตร

๒๐,๐๐๐

สาขา
คณิตศาสตร

๕,๐๐๐

สาขา
วิทยาศาสตร

๒๐,๐๐๐

ฝายกิจการ นศ.

๕,๐๐๐

ฝายกิจการ นศ.

๑๕,๐๐๐

๑. โครงการพัฒนาระบบการให
คําปรึกษาแกนักศึกษา ของ
อาจารย ที่ปรึกษา
๒. โครงการประชุมสัมมนาอาจารย
ที่ปรึกษา
๓. โครงการจัดทําคูม ืออาจารย
ที่ปรึกษา คณะครุศาสตร

ฝายกิจการ นศ.
(๒.๗.๑)

๕๐,๐๐๐

ฝายกิจการ นศ.
(๒.๗.๑)
ฝายกิจการ นศ.
(๒.๗.๑)

๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

สนองตัวชี้วัด

สกอ.
๓.๑,๒.๑
ก.พ.ร.๔.๑.๒,
๔.๑๒,๔.๑๓
สกอ.
๓.๑,๒.๑
ก.พ.ร.๔.๑.๑๔.๑.๓
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คาเปาหมาย
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

หนวยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

สนองตัวชี้วัด

ฝายกิจการ นศ.

๑๐,๐๐๐

ฝายกิจการ นศ.
(๒.๘.๒)
ฝายกิจการ นศ.
(๒.๘.๒)
ฝายกิจการ นศ.
๓. โครงการแบงปนความสุขแก
(๒.๘.๒)
ผูยากไร
๔. โครงการแบงปนน้ําใจใหนอง ฝายกิจการ นศ.
(๒.๘.๒)
๑. โครงการนาฏศิลปสําหรับครู
สาขาปฐมวัย
ปฐมวัย
(๒.๕.๒,๒.๘.๑)
๒. โครงการอนุรักษวัฒนธรรมไทย รองกิจกา ร นศ.
(๒.๘.๑)
“ทําบุญคณะครุศาสตร”
ในโอกาสวันขึ้นปใหม
๓. โครงการสืบสานประเพณีลอย รองกิจการ นศ.
(๒.๘.๑)
กระทง
รองกิจการ นศ.
๔. โครงการสืบสานประเพณีแห
(๒.๘.๑)
เทียนพรรษา
รองกิจการนศ.
๕. โครงการเผยแพร
(๓.๗.๒)
ศิลปวัฒนธรรม
รองกิจการ นศ.
๖. โครงการวันไหวครู
(๒.๘.๑)

๑๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

สกอ.
๓.๑,๒.๑
ก.พ.ร.๔.๑.๑๔.๑.๓
สกอ.๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๓.๒
สกอ.๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๓.๒

๑๐,๐๐๐

สกอ.๓.๒

๑๕,๐๐๐

สกอ.๓.๒

๘,๐๐๐

สกอ.๕.๒
สกอ.๖.๑
สกอ.
๓.๒,๖.๑

โครงการ/กิจกรรม
๒๕๕๗

๒๕๕๘

๔.โครงการจัดทําคูมือกิจกรรม
นักศึกษาครู
๗. พัฒนานักศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรม
นําปญญา

๘. สงเสริมนักศึกษาใหมีคานิยมและจิต
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย

• รอยละของนักศึกษา อาจารย
และบุคลากรที่เขารวมโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

• รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม/โครงการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาครู
๒. โครงการคายจริยธรรม

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

๕,๐๐๐
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คาเปาหมาย
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

โครงการ/กิจกรรม
๒๕๕๗

๒๕๕๘

๗. โครงการอนุรักษวัฒนธรรมไทย
“วันกตัญู...ครูในดวงใจ
๘. โครงการแสดงมุฑติ าจิตแด
อาจารยที่เกษียณอายุราชการของ
คณะครุศาสตร
๙. โครงการวันแมแหงชาติ “๑๒
สิงหา มหาราชิน”ี
๑๐. โครงการนิทรรศการ “การเลน
พื้นบานสีภ่ าค”
๑๑. โครงการตอนรับนองใหม
บายศรีสูขวัญ
๑๒. โครงการประกวดการ
ทําอาหารพื้นบาน : ภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่น

หนวยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

สนองตัวชี้วัด

รองกิจการ นศ.
(๒.๘.๑)
รองกิจการ นศ.
(๒.๘.๑)

๒๐,๐๐๐

รองกิจการ นศ.
(๒.๘.๑)
รองกิจการ นศ.
(๒.๘.๑)
รองกิจการ นศ.
(๒.๗.๑,๒.๘.๑)
รองกิจการ นศ.
(๒.๘.๑)

๑๕,๐๐๐

ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๓.๒
ก.พ.ร.๔.๑

๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๖๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
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๑. พัฒนาศักยภาพของอาจารยเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
และ การวิจยั

• รอยละของอาจารยที่ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ มีความรูความ
เขาใจและทักษะ สามารถนํา
ความรูและทักษะไปใช
ปฏิบัติงานดานวิชาการและวิจัย
• ระดับความพึงพอใจของอาจารย
ที่เขารวมโครงการพัฒนา
ศักยภาพ

คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๗๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยเกีย่ วกับการจัดการเรียน
การสอนโดยเนนปญหาในชุมชน
และการวิจัยเปนฐาน
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยดานกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนโดยเนนผูเ รียนเปน
สําคัญ
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยใหเปน “นักวิจัยมืออาชีพ”
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยดาน “ไอที”
๕. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยดาน “วิจัยในชั้นเรียน”
และ “วิจัยปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม”
๖. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยดานหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF)
๗. โครงการพัฒนาศักยภาพ

หนวยงานรับผิดชอบ

สนอง
ตัวชี้วัด

งบประมาณ

รองวิชาการฯ
(๔.๑.๒.๑)

๗๐,๐๐๐

สกอ.๒.๒
สกอ.๒.๓
ก.พ.ร.๑๗

รองวิชาการฯ
(๔.๑.๒.๑)

๑๐๐,๐๐๐

สกอ.๒.๒
ก.พ.ร.๑๗

รองวิชาการฯ
(๔.๑.๒.๑)
รองวิชาการฯ
(๔.๑.๒.๑)
รองวิชาการฯ
(๔.๑.๒.๑) (๓.๓.๓)

๓๐,๐๐๐

สกอ.๔.๑

๕๐,๐๐๐

สกอ.๒.๒

๗๐,๐๐๐

สกอ.๒.๘

รองวิชาการฯ
(๔.๑.๒.๑)

๓๐,๐๐๐

สกอ.๒.๑

รองวิชาการฯ
(๔.๑.๒.๑)

๑๕,๐๐๐

สกอ.๒.๑
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คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม
๒๕๕๗

สนอง
ตัวชี้วัด

หนวยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ

๑ อาจารย ในการจัดทําแนวการสอน
mou ที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
๘. โครงการความรวมมือทาง
การศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ กับ
สถาบันการศึกษาตางประเทศ
๑
๑. โครงการจัดทํา web base
๑๒ เกี่ยวกับทุนวิจยั
๑๓ ๒. โครงการ ๑ หลักสูตรตอ ๑ ทุน
วิจัย
๓. โครงการจัดตั้งเครือขาย
พันธมิตรวิจัย
๓๐ ๑. โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมทางการศึกษา

คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัย

รองวิชาการฯ
(๓.๒.๑)
รองวิชาการฯ
(๓.๒.๒)
รองวิชาการฯ
(๓.๒.๒)
ศูนยครูฯ
(๓.๓.๒)

มหาวิทยาลัย สกอ.๔.๑

ศูนยครูฯ
(๓.๖)

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๘

• ความสําเร็จในการพัฒนา
สถาบันสูระดับสากล

-

๑
mou

๑
๑
mou mou

๒. สรางเงื่อนไข และแรงจูงใจในการทํา
วิจัยของอาจารย

• จํานวน Web
• จํานวนโครงการรางงานวิจัย
• จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนวิจัย

๑
๔
๑

๑
๖
๓

๑
๘
๕

๑
๑๐
๑๐

๓. เสริมสรางความเขมแข็งของศูนย
ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหเปนตัวอยางแหลง
การเรียนรูและวิจยั เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ตลอดจนเปนแหลง
ใหบริการทางวิชาการที่สาํ คัญของ
ชุมชน

• จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนา
สื่ อนวั ตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
• จํ านวนสื่ อและนวั ตกรรมทาง
การศึกษาตนแบบ

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

• จํานวนโครงการพัฒนาศักยภาพ
ของอาจารย ให มี สมรรถนะใน
การให บริ การทางวิ ชาการแก
สังคม

๑

๒

๓

๔

๕

๒. โครงการจัดหา/ผลิต/พัฒนา สื่อ
และนวัตกรรมทางการศึกษา
ตนแบบ
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารยใหมสี มรรถนะในการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
๓.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยดานการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ
และนวัตกรรมทางการศึกษา

๕๐,๐๐๐

สกอ.๔.๑,
๔.๓
สกอ.๔.๑,
๔.๒
สกอ.๕.๓

๕๐,๐๐๐

สกอ.๒.๘

ศูนยครูฯ
(๓.๔.๓)
ศูนยครูฯ
(๓.๔.๓)

สกอ.๕.๑
๕๐,๐๐๐

สกอ.๕.๑
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• แผนปฏิ บั ติ ง านและปฏิ ทิ น
ปฏิ บัติ งานของศูนย ศึกษาการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
• รอยละของอาจารยที่มีสวนรวม
ในการใหบริการทางวิชาการแก

คาเปาหมาย
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

โครงการ/กิจกรรม
๒๕๕๗

หนวยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ

สนอง
ตัวชี้วัด

ศูนยครูฯ
(๓.๔.๓)

๕๐,๐๐๐

สกอ.๕.๑

ศูนยครูฯ
(๓.๔.๓)

๕๐,๐๐๐

สกอ.๕.๑

ศูนยครูฯ
(๓.๔.๓)

๕๐,๐๐๐

สกอ.๕.๑

ศูนยครูฯ
(๓.๑.๒)

๕๐,๐๐๐

สกอ.๕.๑

ศูนยครูฯ
(๓.๒.๓)

๓๐,๐๐๐

สกอ.๕.๑

ศูนยครูฯ
(๓.๖)

๒๐,๐๐๐

๒๕๕๘

๑

๑

๑

๑

๑

๕๐

๖๐

๗๐

๙๐

๙๐

๓.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยดานการใหคําปรึกษา “การ
ทําผลงานทางวิชาการ” แกครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
เครือขาย
๓.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยดานการเปนวิทยากร/ให
คําปรึกษา “การสอนแบบ
โครงงาน” สําหรับครูโรงเรียน
เครือขาย
๓.๔ โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยดานการเปนวิทยากร/ให
คําปรึกษา “การสอนทุกกลุม สาระ
การเรียนรูโดยบูรณาการแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
๓.๕ โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยในการจัดทําหลักสูตร
ฝกอบรม
๔. โครงการจัดทําแผนและปฏิทิน
ปฏิบัติงานของศูนยศึกษาการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓
๕. โครงการจัดทําฐานขอมูลการ
ใหบริการของศูนยศกึ ษาการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สกอ.๕.๑
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สังคม
• ฐานข อมู ลการให บริ การทาง
วิชาการแกสังคมของศูนยศึกษา
การพัฒนาครู
• รอยละของโครงการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ

• จํานวนผลงานทางวิชาการของ
ครู อาจารย และบุ ค ลากร
ทางการศึกษาที่เขารับบริการ
• ระดั บความพึ งพอใจของ
ผูรับบริการ
• จํานวนครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษาที่ เข า รั บบริ ก ารทาง
วิชาการ

คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๑

๑

๑

๑

๑

๙

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

๑๐

๑๒

๑๔

๑๖

๑๘

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๕๕

๖๐

๗๐

๗๕

๖๕

๖. โครงการจัดทําแผนบูรณาการ
งานของศูนยศึกษาการพัฒนาครูฯ
กับการเรียนการสอน/วิจยั ของ
อาจารย
๗. โครงการพัฒนาครูโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน
๘. โครงการเปดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
๙. โครงการจัดทํารายงานประจําป
ของศูนยศึกษาการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๑๐. โครงการ “คลินิกผลงานทาง
วิชาการ”

๘. โครงการจัดงานประชุม
วิชาการครุศาสตรวันเจาฟา การ
นําเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ
ดานการศึกษา สําหรับอาจารย
นักศึกษา ครูและบุคลากร
การศึกษาทองถิน่

หนวยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ

สนอง
ตัวชี้วัด

ศูนยครูฯ
(๓.๖)

๒๐,๐๐๐

สกอ.๕.๑

ศูนยครูฯ
(๓.๖)
ศูนยครูฯ
(๓.๖)
ศูนยครูฯ
(๓.๖)

สกอ.๕.๓
๖๐,๐๐๐

สกอ.๕.๓

๒๐,๐๐๐

สกอ.๕.๑

ศูนยครูฯ

๕๐,๐๐๐

สกอ.๕.๓,
๕.๔

ศูนยครูฯ

๓๐๐,๐๐๐

สกอ.๕.๓,
๕.๔
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๔. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
โรงเรียนเครือขาย และโรงเรียนสาธิตให
เปนผูนาํ การปฏิรูปการเรียนรูและเปน
แหลงการเรียนรูและวิจยั ทางการศึกษา
ของชุมชน

• จํานวนของโรงเรียนเครือขายที่
ไดรับการพัฒนา
• จํ านวนโครงการความร วมมื อ
(MOU) ระหว า งหน ว ยงาน/
สถานประกอบการ/
มหาวิทยาลัย
• ระดั บความสําเร็ จในการสร าง
เครื อ ข า ย/พั น ธมิ ต รในการ
ปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จในเชิ ง
บูรณาการ

คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๔

๕

๖

๗

๘

๒

๓

๔

๕

๖

-

-

-

-

-

• จํานวนแหลงการเรียนรู

๔

๕

๖

๗

๘

• จํานวนโรงเรียนเครือขายที่ไดรบั
การพัฒนาเปนแหลงการเรียนรู
โดยยึดชุมชนเปนฐาน

๔

๕

๖

๗

๘

๑. โครงการพัฒนาโรงเรียน
เครือขายใหเปนแหลงการเรียนรู
ตนแบบ การปฏิรปู การเรียนรู
๒. โครงการความรวมมือกับ
โรงเรียนเครือขายในการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
๓. โครงการความรวมมือระหวาง
ศูนยศึกษาการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คณะครุ
ศาสตร กับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี ปราจีนบุรี และ
สระแกว ในการพัฒนาโรงเรียน
เครือขายใหเปนโรงเรียนตนแบบ
การปฏิรูปการเรียนรู
๔. โครงการขยายเครือขายทีเ่ ปน
สถานศึกษาทั้งในและนอกเขตพืน้ ที่
บริการของคณะครุศาสตร
๕. โครงการสรางแหลงการเรียนรู
ตนแบบ การบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูการสอนทุก
กลุมสาระ
๖. โครงการพัฒนาโรงเรียน
เครือขายเปนแหลงการเรียนรูโ ดย
ยึดชุมชนเปนฐาน

หนวยงานรับผิดชอบ

สนอง
ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ศูนยครูฯ
(๓.๖.๑,๓.๖.๒,
๓.๖.๓)
ศูนยครูฯ
(๓.๖.๑,๓.๖.๒,
๓.๖.๓)
ศูนยครูฯ
(๓.๖.๙, ๓.๘.๑)

สกอ.๕.๓,
๕.๕

ศูนยครูฯ
(๓.๘.๑)

สกอ.๕.๓,
๕.๕
ก.พ.ร.๓.๑
สกอ.๕.๓,
๕.๕

สกอ.๕.๓,
๕.๕
สกอ.๕.๓,
๕.๕

ศูนยครูฯ
(๓.๖.๑ , ๓.๖.๒)

๒๐๐,๐๐๐

ศูนยครูฯ
(๓.๔.๒)

๔๐๐,๐๐๐

สกอ.๕.๕
ก.พ.ร.๓.๑
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๕. พัฒนาศักยภาพครูประจําการและ
• รอยละของจํานวนผูต อบ
บุคลากรทางการศึกษา สายพันธุใหม
แบบสอบถามทั้งหมด
ใหมีความรูความสามารถและทักษะ
ทางวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานคุรุ
สภา
• ร อ ยละของครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาที่เขารับการอบรม
มีความรูความเขาใจ
มีความพึงพอใจ
มีการนําความรูไปใช

คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๙๐
๘๐
๗๕

๙๐
๘๐
๗๕

๙๐
๘๐
๗๕

๙๐
๘๐
๗๕

๙๐
๘๐
๗๕

๑. โครงการสํารวจความตองการรับ
การพัฒนาความรู และทักษะทาง
วิชาชีพครูของครูในโรงเรียน
เครือขาย จังหวัดปทุมธานี
ปราจีนบุรี และสระแกว
๒. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมคี วามรูและ
ทักษะทางวิชาชีพครู ตามเกณฑ
มาตรฐานคุรสุ ภา (๙ ดาน)
๓. โครงการพัฒนาครูในแหลงการ
เรียนรูตนแบบ การบูรณาการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
สอน ๘ กลุม สาระ
๔. โครงการอบรมปฏิบตั ิการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.๑ โครงการพัฒนาความรูดา น
คณิตศาสตรสาํ หรับครู
ประถมศึกษาที่ไมมีวุฒิทาง
การศึกษาคณิตศาสตร
๔.๒ โครงการพัฒนาทักษะและ
เทคนิคการสอนคณิตศาสตร
สําหรับครูประถมศึกษาในโรงเรียน
เครือขาย
๔.๓ โครงการพัฒนาทักษะและ
เทคนิคการสอนคณิตศาสตร

หนวยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ

ศูนยครูฯ
(๓.๖.๑ , ๓.๖.๒)

๕๐,๐๐๐

สนอง
ตัวชี้วัด

สกอ.๕.๕
ก.พ.ร.๓.๑

ศูนยครูฯ
(๓.๖.๑,๓.๖.๒)

๒,๘๐๐,๐๐๐ สกอ.๕.๓
ก.พ.ร.๓.๑

ศูนยครูฯ
(๓.๖.๑,๓.๖.๒)

๕๖๐,๐๐๐

สกอ.๕.๓
ก.พ.ร.๓.๑

ศูนยครูฯ
(๓.๖.๑,๓.๖.๒)

๔๐๐,๐๐๐

สกอ.๕.๓
ก.พ.ร.๓.๑

ศูนยครูฯ
(๓.๖.๑,๓.๖.๒)

๗๐,๐๐๐

สกอ.๕.๓
ก.พ.ร.๓.๑

ศูนยครูฯ
(๓.๖.๑,๓.๖.๒)

๗๐,๐๐๐

สกอ.๕.๓
ก.พ.ร.๓.๑

ศูนยครูฯ
(๓.๖.๑,๓.๖.๒)

๗๐,๐๐๐

สกอ.๕.๓
ก.พ.ร.๓.๑
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คาเปาหมาย
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

โครงการ/กิจกรรม
๒๕๕๗

สนอง
ตัวชี้วัด

หนวยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ

ศูนยครูฯ
(๓.๖.๑,๓.๖.๒)

๗๐,๐๐๐

สกอ.๕.๓
ก.พ.ร.๓.๑

ศูนยครูฯ
(๓.๖.๑,๓.๖.๒)

๗๐,๐๐๐

สกอ.๕.๓
ก.พ.ร.๓.๑

ศูนยครูฯ
(๓.๖.๑,๓.๖.๒)

๗๐,๐๐๐

สกอ.๕.๓
ก.พ.ร.๓.๑

ศูนยครูฯ
(๓.๖.๑,๓.๖.๒)

๗๐,๐๐๐

สกอ.๕.๓
ก.พ.ร.๓.๑

ศูนยครูฯ
(๓.๖.๑,๓.๖.๒)

๗๐,๐๐๐

สกอ.๕.๓
ก.พ.ร.๓.๑

ศูนยครูฯ
(๓.๖.๑,๓.๖.๒)

๗๐,๐๐๐

สกอ.๕.๓
๑.๕,๑.๖
กพร.๓.๑

๒๕๕๘

สําหรับครูมัธยมศึกษาในโรงเรียน
เครือขาย
๔.๔ โครงการพัฒนาความรูดา น
วิทยาศาสตร สําหรับครูประถม
ศึกษา ที่ไมมีวุฒิทางการศึกษา
วิทยาศาสตร
๔.๕ โครงการพัฒนาทักษะและ
เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร
สําหรับครูประถมศึกษาในโรงเรียน
เครือขาย
๔.๖ โครงการพัฒนาทักษะและ
เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร
สําหรับครูมัธยมศึกษาในโรงเรียน
เครือขาย
๔.๗ โครงการพัฒนาความรูดา น
ภาษาอังกฤษ สําหรับครูระดับ
ประถมศึกษาที่ไมมีวุฒิทาง
การศึกษาภาษาอังกฤษ
๔.๘ โครงการพัฒนาทักษะและ
เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ
สําหรับครูประถมศึกษาในโรงเรียน
เครือขาย
๔.๙ โครงการพัฒนาทักษะและ
เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ
สําหรับครูมัธยมศึกษาในโรงเรียน
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คาเปาหมาย
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

โครงการ/กิจกรรม
๒๕๕๗

สนอง
ตัวชี้วัด

หนวยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ

ศูนยครูฯ
(๓.๖.๑,๓.๖.๒)

๗๐,๐๐๐

สกอ.๕.๓
กพร.๓.๑

ศูนยครูฯ
(๓.๖.๑,๓.๖.๒)

๗๐,๐๐๐

สกอ.๕.๓
กพร.๓.๑

ศูนยครูฯ
(๓.๖.๑,๓.๖.๒)

๗๐,๐๐๐

สกอ.๕.๓
กพร.๓.๑

ศูนยครูฯ
(๓.๖.๑,๓.๖.๒)

๗๐,๐๐๐

สกอ.๕.๓
กพร.๓.๑

ศูนยครูฯ
(๓.๖.๑,๓.๖.๒)

๗๐,๐๐๐

สกอ.๕.๓
กพร.๓.๑

ศูนยครูฯ
(๓.๖.๑,๓.๖.๒)

๗๐,๐๐๐

สกอ.๕.๓
กพร.๓.๑

ศูนยครูฯ

๗๐,๐๐๐

สกอ.๕.๓

๒๕๕๘

เครือขาย
๔.๑๐ โครงการพัฒนาทักษะ
และเทคนิคการสอนภาษาไทย
สําหรับครูประถมศึกษาในโรงเรียน
เครือขาย
๔.๑๑ โครงการพัฒนาทักษะ
และเทคนิคการสอนภาษาไทย
สําหรับครูมัธยมศึกษาในโรงเรียน
เครือขาย
๔.๑๒ โครงการพัฒนาทักษะ
และเทคนิคการสอนศิลปะสําหรับ
ครูประถมศึกษาในโรงเรียน
เครือขาย
๔.๑๓ โครงการพัฒนาทักษะ
และเทคนิคการสอนศิลปะสําหรับ
ครูมัธยมศึกษาในโรงเรียนเครือขาย
๔.๑๔ โครงการพัฒนาทักษะ
และเทคนิคการสอนสังคมศึกษา
สําหรับครูประถมศึกษาในโรงเรียน
เครือขาย
๔.๑๕ โครงการพัฒนาทักษะ
และเทคนิคการสอนสังคมศึกษา
สําหรับครูมัธยมศึกษาในโรงเรียน
เครือขาย
๔.๑๖ โครงการพัฒนาทักษะ
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ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

• ร อยละของครู พี่ เลี้ ยงและครู
เครื อข ายที่ เข าร วมโครงการมี
ความรู ความเข าใจ ความพึ ง
พอใจ และสามารถนําความรูไป
ใช
• รอยละของบุ คลากรที่ เข าร วม
โครงการ มีความรูความเขาใจ
ความพึ งพอใจและสามารถนํ า
ความรูไปใชได

คาเปาหมาย
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

โครงการ/กิจกรรม
๒๕๕๗

หนวยงานรับผิดชอบ

สนอง
ตัวชี้วัด

งบประมาณ

๒๕๕๘

๙๐
๘๐
๗๕

๙๐
๘๐
๗๕

๙๐
๘๐
๗๕

๙๐
๘๐
๗๕

๙๐
๘๐
๗๕

๙๐
๘๐
๗๕

๙๐
๘๐
๗๕

๙๐
๘๐
๗๕

๙๐
๘๐
๗๕

๙๐
๘๐
๗๕

และเทคนิคการสอนกลุม การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สําหรับครู
ประถม ศึกษาและครูมัธยมศึกษา
ในโรงเรียนเครือขาย
๔.๑๗ โครงการพัฒนาทักษะ
และเทคนิคการสอนสุขศึกษา และ
พลศึกษา สําหรับครูประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในโรงเรียน
เครือขาย
๕. โครงการอบรมปฏิบตั ิการ
“พัฒนาศักยภาพการวิจยั ในชั้น
เรียน และการจัดการเรียนรูสําหรับ
ครูพี่เลี้ยง และครูเครือขายใน
สถานศึกษาปฐมวัย
๖. โครงการความรวมมือทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หลักสูตร การบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาระดับปฐมวัย สําหรับ
ผูบริหารทองถิ่น รุน ๒
๗. โครงการสํารวจความพึงพอใจ
และติดตามผลการนําไปใชของผู
เขารับการอบรมในโครงการของ
ศูนยศึกษาการพัฒนาครูและ

(๓.๖.๑,๓.๖.๒)

กพร.๓.๑

ศูนยครูฯ
(๓.๖.๑,๓.๖.๒)

๗๐,๐๐๐

สกอ.๕.๓
กพร.๓.๑

ศูนยครูฯ
สาขาปฐมวัย
(๓.๖.๑)

๕๐,๐๐๐

สกอ.๕.๓
กพร.๓.๑

ศูนยครูฯ
(๓.๖.๑)

(เก็บคา สกอ.๕.๓
ลงทะเบียน) กพร.๓.๑

ศูนยครูฯ
(๓.๖.๑)

๑๐๐,๐๐๐

สกอ.๕.๓
กพร.๓.๑
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ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

คาเปาหมาย
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

โครงการ/กิจกรรม
๒๕๕๗

หนวยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ

สนอง
ตัวชี้วัด

๒๕๕๘

บุคลากรทางการศึกษา

๖. ปรับยุทธวิธีในการประชาสัมพันธ
เผยแพรผลงานทางวิชาการทั้งของ
อาจารยและนักศึกษา ตลอดจนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

• ร อยละของบุ คลากรทาง
การศึ ก ษาที่ มี ศั ก ยภาพตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพและตาม
ความตองการของหนวยงาน
• จํ านวน website ของคณะครุ
ศาสตร และศู น ย ศึ ก ษาการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

• จํานวนฐานขอมูลเกี่ยวกับแหลง
ทุนวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัย

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘. โครงการความรวมมือในการ รองวิชาการและทุก
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ สาขาวิชา
ศึกษากับหนวยงานภายนอก

งบภายนอก

๑

๑

๑

๑

๑

๑. โครงการจัดทําฐานขอมูล
ประชาสัมพันธของคณะครุศาสตร
๒. โครงการจัดทําฐานขอมูลของ
ศูนยศึกษาการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหเปน
ปจจุบัน
๓. โครงการจัดทํามัลติมีเดีย
ประชาสัมพันธกิจกรรมของศูนย
ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๔. โครงการจัดทําฐานขอมูล
เกี่ยวกับแหลงทุนวิจยั และเผยแพร
ผลงานวิจัย
๕. โครงการเครือขายวิจยั ดาน
นวัตกรรมการเรียนการสอน

รองบริหารฯ
(๒.๓.๑)

๒๐,๐๐๐

สกอ.๒.๘

ศูนยครูฯ
(๓.๖.๑,๓.๖.๒,
๓.๙.๒)
ศูนยครูฯ
(๓.๖.๑,๓.๖.๒,
๓.๙.๒)

๕๐,๐๐๐

สกอ.๕.๒

๕๐,๐๐๐

สกอ.๕.๒

รองวิชาการฯ
(๑.๑.๒)

๓๐,๐๐๐

สกอ.๔.๑
สกอ.๔.๒

รองวิชาการฯ
(๑.๑.๒)

๓๐,๐๐๐

สกอ.๒.๒
ก.พ.ร.๑๗

รอง บริหารฯ

๑๐๐,๐๐๐

สกอ.๓.๑

๑

๑

๑

๑

๑

• จํานวนเครือขายวิจัยดาน
๑
๑
๑
๑
๑
นวัตกรรมการเรียนการสอน
• จํานวนแผนพับประชาสัมพันธ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐
๖. โครงการจัดทําแผนพับ
คณะครุศาสตร ๕,๐๐๐ แผน

ก.พ.ร.๑๕.๒
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๗. จัดตั้งและพัฒนาศูนยการเรียนรูแ ละ
แหลงการเรียนรูในสาขาวิชาตาง ๆ ของ
คณะ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

• จํานวนวารสารคณะครุศาสตร
ที่ตีพิมพเผยแพร

๒

๒

๒

๒

๒

• จํ านวนจุ ลสารของศู นย ศึ กษา
การพัฒนาครูที่ตีพิมพเผยแพร

๓

๓

๓

๓

๓

• ศูนย การเรี ยนรูและแหล งการ
เรียนรูของคณะ

๑

๑

๑

๑

๑

• หองสมุดของคณะครุศาสตร
๑ หอง

๑

๑

๑

๑

๑

สนอง
ตัวชี้วัด

หนวยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ

ประชาสัมพันธคณะครุศาสตร
๗. โครงการจัดทําวารสารคณะ
ครุศาสตร
๘. โครงการจัดทําจุลสารของ
ศูนยครู

(๒.๓.๑)
รองบริหารฯ
(๓.๙.๑)
ศูนยครูฯ
(๓.๙.๑)

๒๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

สกอ.๕.๑

๑. โครงการ Smart Room

สาขาภาษาอังกฤษ
(๒.๕.๒,๔.๓.๑.๒)

๓๐,๐๐๐

๒. โครงการจัดตั้งศูนยทรัพยากร
การเรียนรูและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร
๓. โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการ
ฝกประสบการณการเรียนรู

สาขาเทคโนฯ
(๓.๕.๑)

๕๐,๐๐๐

สาขาปฐมวัย
(๓.๕.๑)

๒๐,๐๐๐

๔. โครงการจัดตั้งหองสมุดคณะ
ครุศาสตร

รองวิชาการฯ
(๔.๓.๑.๓)

๕๐,๐๐๐

สกอ.๒.๑,
๓.๑
ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๒.๑,
๓.๑
ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๒.๑,
๓.๑
ก.พ.ร.๔.๑
สกอ.๒.๑,
ก.พ.ร.๔.๑

สกอ.๒.๘,
๓.๑

ก.พ.ร.๑๕.๒
ก.พ.ร.๑๕.๒
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาคณะครุศาสตรเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีพื้นฐานอยูบนความพอเพียง ความ
รมเย็น เปนสุข และนารื่นรมย
กลยุทธ
๔.๑ บริหารจัดการคน
๔.๑.๑) พัฒนาศักยภาพอาจารย
โดยสนับสนุนการศึกษาตอ การฝกอบรม
และศึกษาดูงานตลอดตนการกาวเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
• จํานวนโครงการสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย

๔.๑.๒) พัฒนาสมรรถนะของอาจารยและ • รอยละของอาจารยที่เขารวม
บุคลากรในคณะครุศาสตรใหเปนบุคคล
โครงการ มีความพึงพอใจ
แหงการเรียนรูม ีความเปนมืออาชีพ มี
หัวใจคุณภาพ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
๒

๘๐

๓

๘๐

๔

๘๐

๕

๘๐

๖

๘๐

๑. โครงการพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรคณะครุศาสตรโดยการไป
เขารับการอบรมที่หนวยงานอื่น
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารยในการเขาสูต ําแหนงทาง
วิชาการในระดับที่สูงขึ้น
๓. โครงการศึกษาดูงานภายนอก
สาขาปฐมวัย
๔. โครงการศึกษาดูงาน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศ
๕. โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรของคณะครุ
ศาสตร
๑. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
อาจารยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตามแนวคิดเตาเตอซิ่นซี่
๒. โครงการพัฒนาอาจารย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

สนอง
ตัวชี้วัด

รองบริหารฯ
รองวิชาการฯ
(๔.๑.๑.๑)
รองบริหารฯ
(๔.๑.๑.๒)

๕๔๔,๗๐๐

สกอ.๗.๔

๘๕,๐๐๐

สกอ.๗.๔

สาขาปฐมวัย
(๔.๑.๑.๔)
รองบริหารฯ
(๔.๑.๑.๔)

๓๕,๐๐๐

สกอ.๓.๑

๑๕๐,๐๐๐

สกอ.๗.๔

สนง.คณะ

งบประมาณ
เหลือจาย

สาขาปฐมวัย
(๔.๑.๒.๑)

๓๘,๐๐๐

สกอ.๗.๔

สาขาปฐมวัย
(๔.๑.๒.๑)

๑๐๐,๐๐๐

สกอ.๗.๔
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ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
• รอยละของอาจารยที่เขารวม
โครงการ มีความพึงพอใจ

• คูมือแนวปฏิบัตติ าม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณะ
ครุศาสตร
• รอยละของอาจารยที่เขารวม
โครงการ มีความพึงพอใจ

๔.๑.๓) สรางเสริมและปลูกฝง
วัฒนธรรมองคกรที่ดีสาํ หรับบุคลากร ใน
คณะใหมีความจงรักภักดีผูกพันและ
เสียสละตอองคกรโดยมีพื้นฐานอยูบน
ความพอเพียง

• รอยละของบุคลากรในคณะครุ
ศาสตรไดรับการพัฒนาการ
ดํารงชีวิตและการทํางานโดยมี
วิถีอยูบนความพอเพียง

คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
๘๐ ๓. โครงการพัฒนาศักยภาพ
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
อาจารยดานกระบวนการจัดการ
เรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย บุคลากร และนักศึกษา
ดานการประกันคุณภาพ (PMQA)
๕. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยดานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
๑
๑
๑
๑
๑ ๖. โครงการอบรมสัมมนาการจัดทํา
แนวปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณะครุศาสตร
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐ ๗. โครงการพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรของคณะครุศาสตรดาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สนอง
ตัวชี้วัด

งบประมาณ

รองวิชาการฯ
(๔.๑.๒.๑)

๑๕๐,๐๐๐

รองบริหารฯ
(๔.๒.๓.๑)

๙๐,๐๐๐

สกอ.๒.๘,
๗.๔
ก.พ.ร.๑๗
สกอ.๙.๒

รองวิชาการฯ
(๔.๑.๒.๑)

๑๒๐,๐๐๐

สกอ.๒.๘

รองบริหารฯ
(๔.๑.๒.๓)

๕๐,๐๐๐

สกอ.๒.๗

รองบริหารฯ
(๔.๑.๒.๒)

๗๐,๐๐๐

สกอ.๒.๗

๙๐,๐๐๐

สกอ.๗.๔

๓๐,๐๐๐

สกอ.๘.๒
ก.พ.ร.๘
สกอ.๓.๒

๑. โครงการพัฒนาอาจารยบุคลากร รองวิชาการฯ
และนักศึกษาคณะครุศาสตร ดาน (๑.๓.๑)
การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชในการดํารงชีวิตและการทํางาน
๒. โครงการประหยัดพลังงาน
รองกิจการนักศึกษา
(๔.๓.๒.๒)
๓. โครงการออมทรัพยนักศึกษา
รองกิจการนักศึกษา
(๒.๕.๒) (๔.๓.๒.๑)

๒๕,๐๐๐
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ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

๔.๑.๔) จัดระบบการดําเนินการ
สรางเสริมขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ของบุคลากร

• รอยละของอาจารยและ
บุคลากรที่เขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจ

๔.๑.๕) สงเสริมคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรในองคกรใหอยูด ีมสี ุขกันโดยยึด
หลักความพอเพียง

• รอละของอาจารยและบุคลากร
ที่เขารวมโครงการมีความพึง
พอใจ

๔.๒ บริหารจัดการเงิน
๔.๒.๑ มีระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณที่ถูกตอง รวดเร็ว บริสุทธิ์
ยุติธรรม โปรงใส และตรวจสอบได

• รอละของอาจารยและบุคลากร
ที่เขารวมโครงการมีความพึง
พอใจ

๔.๒.๒ สงเสริมความมั่นคงทางการ • รายไดของคณะ
เงินของคณะและเพิ่มรายไดจากสินทรัพย
ที่มีอยู

คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
๘๐ ๑. โครงการจัดตั้งกองทุนกูย ืมเงิน
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
สวัสดิการของอาจารยและบุคลากร
ในคณะครุศาสตร
๒. โครงการศึกษาดูงานของอาจารย
และบุคลากร
๘๐ ๑. โครงการศึกษาดูงานตามแนวคิด
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
เศรษฐกิจพอเพียงในหนวยงาน
ภายนอก ของอาจารย นักศึกษา
และบุคลากรคณะครุศาสตร
๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑. โครงการอบรมปฏิบตั ิการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการบริหาร
จัดการงบประมาณ
๒. โครงการจัดทําแผนงบประมาณ
คณะครุศาสตร
๓. โครงการจัดทําระบบฐานขอมูล
ทรัพยากร
๑. โครงการคลินิกใหคําปรึกษาการ
ทําผลงานทางวิชาการดาน
การศึกษา
๒. โครงการจําหนายสื่อนวัตกรรม
ดานการเรียนการสอน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สนอง
ตัวชี้วัด

งบประมาณ

รองบริหารฯ
(๔.๓.๓.๒)

๕๐,๐๐๐

สกอ.๗.๔

รองบริหารฯ
(๔.๑.๑.๔)
รองกิจการนักศึกษา
(๒.๖.๒)

๑๐๐,๐๐๐

สกอ.๗.๔

๕๐,๐๐๐

สกอ.๗.๔

รองบริหารฯ
(๔.๓.๓.๒)

๗๐,๐๐๐

สกอ.๗.๔

รองบริหารฯ
(๔.๒.๕.๑)

๗๐,๐๐๐

ก.พ.ร.
๑๕.๑

รองบริหารฯ
(๔.๒.๕.๑)
รองบริหารฯ
(๔.๒.๕.๑)

๕๐,๐๐๐

สกอ.๘.๑

๓๐,๐๐๐

รองวิชาการฯ
(๔.๒.๕.๒)

๓๐,๐๐๐

สกอ.๘.๒
ก.พ.ร.
๑๔.๑
สกอ.๕.๓,
๘.๑

รองวิชาการฯ
(๔.๒.๕.๒)

๓๐,๐๐๐

สกอ.๕.๓,
๘.๑
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๔.๓ บริหารจัดการงานและสิ่งแวดลอม
๔.๓.๑ เรงพัฒนาระบบการบริหาร • รอยละของอาจารยและ
จัดการของคณะครุศาสตรใหเปนไปตาม
บุคลากรของคณะครุศาสตรที่
เกณฑมาตรฐานของ สมศ. กพร. และ
เขารวมโครงการ มีความพึง
กพอ. โดยเนนระบบการประกันคุณภาพ
พอใจ
ภายในใหเขมแข็ง

คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

๓. โครงการเอกสารตํารา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สนอง
ตัวชี้วัด

งบประมาณ

รองวิชาการฯ
(๔.๒.๕.๒)

๓๐,๐๐๐

สกอ.๕.๓,
๘.๑
ก.พ.ร.
๑๕.๒

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑. โครงการจัดประชุมชี้แจงระบบ รองบริหารฯ
การประกันคุณภาพภายในและการ (๔.๒.๒.๔)
บริหารจัดการตัวชี้วัดแกคณาจารย
และบุคลากรของคณะครุศาสตร

๓๐,๐๐๐

สกอ.๙.๒

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๒. โครงการจัดทําแผนงานการ
ประกันคุณภาพภายในของคณะ
ครุศาสตร
๓. โครงการพัฒนาความรูแ ละ
ทักษะการประกันคุณภาพภายใน
สําหรับอาจารยคณะครุศาสตรและ
ทักษะการประกันคุณภาพภายใน
สําหรับบุคลากรคณะครุศาสตร
๔. โครงการพัฒนาความรูแ ละ
ทักษะการประกันคุณภาพภายใน
สําหรับบุคลากรคณะครุศาสตร

รองบริหารฯ
(๔.๒.๒.๔)

๓๐,๐๐๐

สกอ.๙.๑

รองบริหารฯ
(๔.๒.๒.๔)

๓๐,๐๐๐

สกอ.๙.๒
ก.พ.ร.๗.๑

รองบริหารฯ
(๔.๒.๒.๔)

๓๐,๐๐๐

สกอ.๙.๒
ก.พ.ร.๗.๑
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• รอยละนักศึกษาที่เขารวม
โครงการมีความ พึงพอใจ
• รอยละของผูเ ขารวมโครงการมี
ความรูความเขาใจและสามารถ
นําไปปฏิบัตไิ ด

คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
๘๐ ๕. โครงการพัฒนาความรูแ ละ
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
ทักษะการประกันคุณภาพภายใน
สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร
๘๐ ๖. โครงการติดตามผลการนําระบบ
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
การประกันคุณภาพภายในไปใช
ปรับปรุงงานของอาจารย นักศึกษา
และบุคลากรในคณะครุศาสตร
๗. โครงการอบรมปฏิบตั ิการสราง
เครือขายและเผยแพรกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพระหวางคณะของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร
๘. โครงการจัดทําแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัตริ าชการคณะครุศาสตร
ประจําปงบประมาณ
๙. โครงการจัดทําแผนการจัดการ
ความรู (KM) สําหรับคณะครุ
ศาสตร
๑๐. โครงการจัดประชุมสัมมนาการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะครุศาสตร
๑๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
สรางเครือขายและเผยแพร
กิจกรรมประกันคุณภาพระหวาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สนอง
ตัวชี้วัด

งบประมาณ

รองบริหารฯ
(๔.๒.๒.๔)

๓๐,๐๐๐

สกอ.๙.๒
ก.พ.ร.๗.๑

รองบริหารฯ
(๔.๒.๒.๔)

๒๐,๐๐๐

สกอ.๙.๒
ก.พ.ร.๗.๑

รองบริหารฯ
(๔.๒.๒.๔)

๔๐,๐๐๐

สกอ.๙.๒
ก.พ.ร.๗.๑

รองบริหารฯ
(๔.๒.๒.๑)

๒๐,๐๐๐

สกอ.๙.๒
ก.พ.ร.๗.๑

รองวิชาการฯ
(๔.๑.๔.๑)

๒๐,๐๐๐

สกอ.๗.๓
ก.พ.ร.
๑๕.๒

รองวิชาการฯ
(๔.๑.๕.๓)

๒๐,๐๐๐

สกอ.๙.๒
ก.พ.ร.๗.๑

รองบริหารฯ
รองกิจการนักศึกษา
(๔.๒.๒.๔)

๓๐,๐๐๐

สกอ.๙.๒
ก.พ.ร.๗.๑

55

กลยุทธ

๔.๓.๒) สงเสริมการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการภายในคณะ
๔.๓.๓) ปรับปรุงภูมิทัศนและ
ภูมิศาสตรภายในคณะ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

• ฐานขอมูลของคณะครุศาสตร

๑

๑

๑

๑

๑

• ภูมิทัศนและภูมสิ ถาปตย
ดานหนาและดานหลังของคณะ
ครุศาสตรทไี่ ดรบั การปรับปรุง
ใหเปนพื้นที่สเี ขียวและแสดงถึง
สุนทรีภาพ
• จํานวนหองเรียนทีไ่ ดรับการ
ปรับปรุง

๒
แหง

๒
แหง

๒
แหง

๒
แหง

๒
แหง

๒

๒

๒

๒

๒

มหาวิทยาลัยของนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร
๑๒. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนของอาจารยโดยยึดเอาผลการ
ประเมินคุณภาพการสอนเปนฐาน
๑๓. โครงการพัฒนาการเรียนรูแ ละ
การจัดกิจกรรมของนักศึกษาโดย
ยึดผลการประเมินเปนฐาน
๑๔. โครงการพัฒนาระบบการ
ทํางานของเจาหนาที่คณะครุ
ศาสตรโดยยึดผลการประเมินเปน
ฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สนอง
ตัวชี้วัด

งบประมาณ

รองวิชาการฯ
(๓.๓.๒),(๔.๑.๒.๑)

๕๐,๐๐๐

สกอ.๙.๒
ก.พ.ร.๗.๑

รองวิชาการฯ
รองกิจการนักศึกษา
(๒.๕.๒)
รองบริหารฯ
(๔.๒.๑.๒)

๓๐,๐๐๐

สกอ.๙.๒
ก.พ.ร.๗.๑

๓๐,๐๐๐

สกอ.๗.๔

๑. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล รองบริหารฯ
คณะครุศาสตร
(๔.๒.๔.๑)

๓๐,๐๐๐

สกอ.๗.๕

๑. โครงการพัฒนาสภาพแวดลอม
ของคณะ

รองบริหารฯ
(๔.๓.๑.๒)

๔๐,๐๐๐

สกอ.๓.๑

๒. โครงการปรับปรุงหองเรียน

รองบริหารฯ
(๔.๓.๑.๓)

๓๒๕,๐๐๐

สกอ.๓.๑
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• อาคารกิจการนักศึกษาที่ไดรับ
การปรับปรุง
• หองพักอาจารยที่ไดรับการ
ปรับปรุง
• หองสมุด ๑ หอง

คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
๑
๑ ๓. โครงการปรับปรุงอาคาร
๑
๑
๑
เอนกประสงค
๑
๑ ๔. โครงการปรับปรุงซอมแซม
๑
๑
๑
หองพักอาจารย
๑
๑ ๕. โครงการจัดตั้งหองสมุดคณะครุ
๑
๑
๑
ศาสตร
๖. โครงการปรับปรุงซอมแซมหอง
สํานักงานเลขานุการคณะ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
รองบริหารฯ
(๔.๓.๑.๓)
รองบริหารฯ
(๔.๓.๑.๓)
รองบริหารฯ
(๔.๓.๑.๓)
รองบริหารฯ
(๔.๓.๑.๓)

งบประมาณ

สนอง
ตัวชี้วัด

๑๐๐,๐๐๐

สกอ.๓.๑

๕๐,๐๐๐

สกอ.๗.๔

๑๐๐,๐๐๐

สกอ.๓.๑

๑๐๐,๐๐๐

สกอ.๗.๔
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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
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โอกาส (O-Opportunities)
O1 นโยบายของรัฐบาลตองการพัฒนาวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง

ภัยคุกคาม (T-Threats)
T1 สถานบันเทิงและแหลงอบายมุขในบริเวณใกลเคียงมีจํานวนมากขึ้น

O2 ความตองการบัณฑิตครูมีแนวโนมสูงขึ้น

T2 สถาบันผลิตครูในบริเวณใกลเคียง
มีจํานวนมากขึ้น

12

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

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

เทากับ 5
เทากับ 4
เทากับ 3
เทากับ 2
เทากับ 1
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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

Weight
(0.0-1.0)

Rating
(1-5)

Weighted
Score

0.5
0.4
0.9

4
4

2.0
1.6
3.6

0.05
0.05

2
2

0.10
0.10

0.1

Comments

0.2

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

0

Strenghtes

ชุดข้ อมูล 1

Theats

O
S
T
W

=
=
=
=

3.6
4.5
.2
.3
15
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ภาคผนวก ก

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
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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

ภาคผนวก ข
รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ
คณะครุศาสตร ประจําป 2554
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2554 (รอบ 12 เดือน)
คณะครุศาสตร

สรุปผล
ประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางเครือขายและแสวงหา
พันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มโอกาสในการเขารับ
การศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตครูที่มี
ศักยภาพสูงสุดเปนที่ยอมรับของสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มขีดสมรรถนะของคณะครุ
ศาสตร ใหเปนแหลงเรียนรู และวิจัยดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่สาํ คัญ ตลอดจนเปนผูนําการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและใหบริการทางการ
ศึกษาแกชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคณะครุศาสตรใหเปนองคกร
ที่มีสมรรถนะสูง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลซึ่งมีพื้นฐานอยูบน
ความพอเพียง ความรมเย็นเปนสุข และนารื่นรมย

รวม

จํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด
4 ตัว

บรรลุ จํานวน
4 ตัว

ไมบรรลุ จํานวน
-

คิดเปนรอยละ

12 ตัว

9 ตัว

3 ตัว

75

9 ตัว

8 ตัว

1 ตัว

88.89

9 ตัว

6 ตัว

3 ตัว

66.67

34 ตัว

27 ตัว

7 ตัว

79.41

100
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2554 (รอบ 12 เดือน)
คณะครุศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัตงิ านตามภารกิจ
1. โครงการความรวมมือระหวางหนวยงานภายใน/นอก จํานวนโครงการ/ความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยในการพัฒนา การเรียนการสอน
หนวยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยของคณะครุศาสตร
2. โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเครือขาย ดาน
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผล และการวิจัย

จํานวนโรงเรียน/สถานศึกษาเครือขายที่
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ

3. โครงการครุศาสตรสัมพันธ
3.1 จัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของอาจารยที่
เกษียณไปแลวและ/หรือศิษยเกา

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่อาจารยที่
เกษียณ และ/หรือศิษยเกาดําเนินการ
รวมกัน

3.2 โครงการอบรมปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการ
วิจัยในชัน้ เรียน การจัดการเรียนรูสําหรับศิษยเกา
ครูพี่เลี้ยง และครูในเครือขายปฐมวัย
4. โครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

จํานวนโครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม

ระยะเวลา
ที่ดําเนินการ

งบประมาณ

งบประมาณ

ใชไป

คงเหลือ

ผลการดําเนินงาน
อยูระหวางการ
บรรลุ
ดําเนินงาน

60,000

-

60,000



400,000

-

400,000



ก.ย. 53

20,000

-

20,000



30 มิ.ย. 54

20,000

19,992

8



26 มิ.ย. 54

25,000

5,000

20,000



ต.ค. 53 – มิ.ย.
54
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สรุปผล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
จํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด
บรรลุ จํานวน
ไมบรรลุ จํานวน

4 ตัว

4 ตัว

- ตัว

ซึ่ง รอยละการบรรลุของตัวชี้วัด ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 คือ รอยละ 100
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2554 (รอบ 12 เดือน)
คณะครุศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ที่ดําเนินการ

งบประมาณ

งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มโอกาสในการเขารับการศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตครูที่มีศักยภาพสูงสุดเปนที่ยอมรับของสังคม
5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา
150,000
TQF
และปรับปรุงแลวเสร็จ
(สสว.)
6. โครงการจัดทําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตภาษาจีน จํานวนหลักสูตรใหม
(สสว.)
(โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเจียงซีนอร
มอล ป.จีน)
7. โครงการประชาสัมพันธคณะครุศาสตร
รอยละของนักศึกษาใหมที่เพิ่มขึน้
ต.ค.53-ก.ย.54
20,000
8. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานกระบวนการ
จํานวนอาจารยที่เขารวมโครงการ
20,000
จัดการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
9. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการวิจยั ในชั้น
20,000
เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการศึกษา
รอยละของบุคลากรที่เขารวมโครงการมี
25,000
ปฐมวัยสําหรับผูดูแลเด็ก ครูและบุคลากรทางการ
ความรูความเขาใจ พอใจ และ นํา ไปใช
ศึกษาปฐมวัย
11. โครงการฝกประสบการณวชิ าชีพสําหรับ
จํานวนนักศึกษาที่เขารับการฝก
100,000
นักศึกษาครู
ประสบการณวชิ าชีพสําหรับนักศึกษา
11.1 ปรับปรุงคูมือและแบบประเมินผลปฏิบัติการ ครู
23 เม.ย. 54
10,000
ฝกประสบการณวิชาชีพครู
11.2 ปฐมนิเทศ ปการศึกษา 53
4,11 พ.ย.53
40,000
11.3 สัมมนากลางภาค
17 ธ.ค.53
10,000
11.4 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ รียน
2,9,16 ธ.ค.53
15,000
11.5 ปจฉิมนิเทศ (ออกฝก)
4 มี.ค. 54
10,000

ใชไป

คงเหลือ

ผลการดําเนินงาน
อยูระหวาง
บรรลุ
การ
ดําเนินงาน

×

20,000
-

20,000


×

-

20,000

×

-

25,000



9,950

50



39,714
9,980
14,955
9,500

286
20
45
500
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2554 (รอบ 12 เดือน)
คณะครุศาสตร

โครงการ/กิจกรรม
12. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาครู
ปการศึกษา 2553 (จบการศึกษา)
13. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูใหมี
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
13.1 โครงการสํารวจความตองการของนักศึกษาครู
ป 1
13.2 โครงการ “คายปฐมนิเทศ..บายศรีสูขวัญนักศึกษา
ใหม” คณะครุศาสตรปการศึกษา 2554
13.3 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวสําหรับ
นักศึกษาครูปที่ 1
13.4 โครงการพัฒนาภาวะผูน าํ สําหรับนักศึกษาครู
13.5 โครงการแนะแนวอาชีพ
13.6 โครงการจัดซุมบัณฑิต
โครงการแขงขันกีฬานักศึกษานองใหม
“ครุศาสตรสมั พันธตานยาเสพติด”
13.8 โครงการกีฬาระหวางคณะ
13.9 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการใหคําปรึกษาแก
นักศึกษา ของอาจารยทปี่ รึกษา
13.10 โครงการประชุมสัมมนาอาจารย ทีป่ รึกษา
13.11 โครงการจัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษาคณะ
ครุศาสตร

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ที่ดําเนินการ

งบประมาณ

งบประมาณ

ใชไป

คงเหลือ

ผลการดําเนินงาน
อยูระหวาง
บรรลุ
การ
ดําเนินงาน


จํานวนนักศึกษาที่เขารวมการปจฉิม
นิเทศ
จํานวนโครงการพัฒนานักศึกษา

15 มี.ค.54

20,000

19,802

198

รอยละของนักศึกษามีความพึงพอใจ มี
ความรูความเขาใจ และนําความรูไปใช

มิ.ย.54

5,000

-

5,000



3-5 มิ.ย. 54

120,000

120,000

-



26 ม.ค. 54

10,000

8,400

1,600



26 ม.ค. 54
24 พ.ย.53

5,000
5,000
10,000
20,000

4,000
4,000
9,600
19,602

1,000
1,000
400
398






60,000

49,965.30

34.70



5,000

-

5,000



5,000
5,000

5,000

5,000
-




มิ.ย.54
พ.ค.-มิ.ย.54
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2554 (รอบ 12 เดือน)
คณะครุศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ที่ดําเนินการ

13.12 โครงการจัดทําคูมือกิจกรรมนักศึกษาครู
13.13 โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย

17 ก.พ. 54

13.14 โครงการพอแมและอาจารยรวมกันพัฒนา นศ.

9 ก.ค. 54

13.15 โครงการกาวใหมในรั้วดอกนกยูง
13.16 โครงการสานสายใยนองพีป่ ฐมวัย

งบประมาณ

งบประมาณ
10,000

จํานวนโครงการพัฒนานักศึกษา

รอยละของนักศึกษามีความพึงพอใจ มี
ความรูความเขาใจ และนําความรูไปใช
14. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทําโครงงาน รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
สําหรับครูคณิตศาสตร
โครงการ
15. โครงการคายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการ
16. โครงการพี่สอนนอง
รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการ
17. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
ปูพื้นฐานคณิตศาสตรสาํ หรับนองใหม
โครงการ
18. โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการการสอน
รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
ขอสอบเขามหาวิทยาลัยวิชาคณิตศาสตรมัธยมศึกษา โครงการ
ตอนตนและตอนปลาย

ใชไป

คงเหลือ

ผลการดําเนินงาน
อยูระหวาง
บรรลุ
การ
ดําเนินงาน


-

10,000

10,000

-



10,000

9,976

24



18 มิ.ย. 54

5,000
1,000

4,990
1,000

10
-




16มิ.ย.-11ก.ค.54

5,000

4,995

5



50,000

-

50,000

×

20,000

13,845

6,155



5,000

4,200

800



5,000

4,994

6



ก.ค. 54

10,000
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2554 (รอบ 12 เดือน)
คณะครุศาสตร

โครงการ/กิจกรรม
19. โครงการอบรมโปรแกรม GSP

ตัวชี้วัด

รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการ
20. โครงการอบรมโปรแกรม SPSS
รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการ
21. โครงการคณิตศาสตรสานสัมพันธรุนพี่รนุ นอง
รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการ
22. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ นศ. รอยละของนักศึกษา อาจารย และ
อาจารยและบุคลากรคณะครุศาสตร
บุคลากร ที่เขารวมโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
23. โครงการอบรมนาฏศิลปสาํ หรับนักศึกษา
รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
โครงการ
ความพึงพอใจในการเขารวม
โครงการ
24. โครงการสัมมนาวิทยาศาสตรศึกษาสําหรับ
รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร
โครงการ
25. โครงการจัดหาอุปกรณสําหรับเตรียมความพรอม รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรกอนออกฝกประสบการณ โครงการ
วิชาชีพ
26. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาสาขา
รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
วิทยาศาสตรกอนจบการศึกษา โดยความรวมมือ
โครงการ
ระหวางอาจารยและศิษยเกา

ระยะเวลา
ที่ดําเนินการ

งบประมาณ

งบประมาณ

ใชไป

คงเหลือ

ผลการดําเนินงาน
อยูระหวาง
บรรลุ
การ
ดําเนินงาน


1,5,6 ก.ค. 54

10,000

5,740

4,260

22-23 มิ.ย.54

10,000

7,573.50

2,427.50



6-9 ก.ค. 54

5,000

5,000

-



16-18 มี.ค. 54

25,000
(+งบกลาง
10,000)
5,000

25,000

-



4,995

5



10,000

4,785

5,215



30,000

29,659.70

340.30



10,000

2,835

7,165



23,30 พ.ย.53
และ 7 ธ.ค.53
22 มี.ค. 584

23-25 มี.ค. 54
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2554 (รอบ 12 เดือน)
คณะครุศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

27. โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะของ
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร

รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการ

28. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทํา
โครงงานสําหรับครูคณิตศาสตร

รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการ

29. โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย
รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
29.1 “ทําบุญคณะครุศาสตร” ในโอกาสวันขึน้ ปใหม โครงการ
2554
29.2 สืบสานประเพณีลอยกระทง
29.3 สืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา
29.4 วันไหวครู
29.5 อนุรักษวัฒนธรรมไทย “วันกตัญูครู ใน
ดวงใจ”
29.6 วันแมแหงชาติ “12 สิงหา มหาราชิน”ี
รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการ
29.7 สายใยรักตานยาเสพติด
29.8 ผลิตผูนําดวยวิธีการประชาธิปไตย
29.9 ตามรอยพอ...อยูอยางพอเพียง(วันพอ)

ระยะเวลา
ที่ดําเนินการ

งบประมาณ

งบประมาณ
50,000

ใชไป

คงเหลือ

ผลการดําเนินงาน
อยูระหวาง
บรรลุ
การ
ดําเนินงาน
×

-

50,000

16,20มิ.ย.,11ก.ค.54 5,000

4,995

5



5 ม.ค.54

10,000

1,800

8,200



17 พ.ย.53
13 ก.ค. 54
30 มิ.ย. 54
10 ม.ค. 54

5,000
10,000
5,000
10,000

5,000
10,000
4,000
6,800

1,000
3,200






10 ส.ค. 54

10,000

9,684

316



14 ม.ค. 54
26 ม.ค. 54
30 พ.ย.53

5,000
3,000
5,000

4,910
4,966

90
3,000
34
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2554 (รอบ 12 เดือน)
คณะครุศาสตร

โครงการ/กิจกรรม
29.10 พัฒนาวิถีแหงความพอเพียงใหกับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

30. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ รียนของนักศึกษาครู
5 ป

ตัวชี้วัด
จํานวนโครงการพัฒนาทักษะการ
ดํารงชีวิต และกระบวนการทํางาน
โดยยึดหลักความพอเพียงสําหรับ
อาจารย นักศึกษา และบุคลากร
คณะครุศาสตร
รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการ

ระยะเวลา
ที่ดําเนินการ

งบประมาณ

งบประมาณ

ใชไป

15,000

14 ม.ค. 54

10,000

คงเหลือ
15,000

9,700

300

ผลการดําเนินงาน
อยูระหวาง
บรรลุ
การ
ดําเนินงาน
×



สรุปผล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มโอกาสในการเขารับการศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตครูที่มีศักยภาพสูงสุดเปนที่ยอมรับของสังคม
จํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด
12 ตัว
บรรลุ จํานวน
9 ตัว
ไมบรรลุ จํานวน
3 ตัว
ซึ่ง รอยละการบรรลุของตัวชี้วัด ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 คือ รอยละ 75
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2554 (รอบ 12 เดือน)
คณะครุศาสตร

งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน
ระยะเวลา
อยูระหวาง
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ที่ดําเนินการ
งบประมาณ
ใชไป
คงเหลือ
บรรลุ
การ
ดําเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มขีดสมรรถนะของคณะครุศาสตร ใหเปนแหลงเรียนรู และวิจัยดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่สําคัญ ตลอดจนเปนผูนาํ การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและ
ใหบริการทางการศึกษาแกชุมชน

31. โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือขายใหเปนแหลง จํานวนโรงเรียน/สถานศึกษา
1,200,000
การเรียนรูตนแบบทีส่ ําคัญของชุมชนทองถิ่นจังหวัด เครือขายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระแกว
ระดับความรูความเขาใจของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เขารับการ
บริการวิชาการ

31.1 สํารวจความตองการรับการพัฒนาโรงเรียน
เครือขาย จังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี สระแกว
31.2 พัฒนาศักยภาพโรงเรียนเครือขาย
31.3 พัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียน
31.4 พัฒนานวัตกรรมทางการสอนในกลุมสาระวิชา
ตางๆ
31.5 พัฒนาศักยภาพเทคนิคการจัดการเรียนรู
พัฒนาความรูดานการวัดและการประเมินผลตาม
สภาพจริง

ระดับความพึงพอใจของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เขารับการ
บริการวิชาการ

พ.ย.-ธ.ค.53
13-14,20,21,28,29
กค. 54

20,000

19,990

10



184,710



31,238.90


×
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2554 (รอบ 12 เดือน)
คณะครุศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

31.6 พัฒนาศักยภาพดานการใชแหลงเรียนรูบูรณา
การการจัดการเรียนรู

รอยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เขารับบริการวิชาการนํา
ความรูและประสบการณไปใช

31.7 พัฒนาศักยภาพเทคนิคการจัดการเรียนรู :
สอนวิทยาศาสตรใหสนุก
31.8 พัฒนานักศึกษาเพื่อการศึกษาและบริการ
วิชาการ
32. โครงการจัดทําฐานขอมูลแหลงทรัพยากรเพื่อ
การเรียนรูและเผยแพรผลงานของศูนยการศึกษาและ
พัฒนาครูฯ บริการครูและบุคลากรทางศึกษา
33. โครงการจัดทําจุลสารศูนยศึกษาการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ระยะเวลา
ที่ดําเนินการ

งบประมาณ

งบประมาณ

ใชไป

คงเหลือ

ผลการดําเนินงาน
อยูระหวาง
บรรลุ
การ
ดําเนินงาน
×

×

เว็บไซตของศูนยศึกษาการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

300,000

-

300,000



จํานวนจุลสารศูนยศึกษาการพัฒนา ต.ค.53-ก.ย.54
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
พิมพเผยแพร
จํานวนครูและบุคลากรทางการ
8 ก.พ. 54
ศึกษาที่เขารับบริการทางวิชาการ

60,000

59,892

108



190,000

142,930.90

47,069



300,000
งบกลางวิจัย

131,000

169,000



34. โครงการจัดงานประชุมวิชาการครุศาสตรวันเจา
ฟา การนําเสนอผลงานวิจัยและวิชาการดาน
การศึกษา สําหรับอาจารย นักศึกษา ครูและบุคลากร
การศึกษาทองถิ่น
ระดับความพึงพอใจของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เขารับ
บริการทางวิชาการ
35. โครงการสงเสริมและพัฒนาการวิจัยของ
จํานวนงานวิจัยของอาจารย คณะ ต.ค.53-ก.ย.54
คณาจารยคณะครุศาสตร
ครุศาสตร
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โครงการ/กิจกรรม

35.1 สงเสริมและพัฒนาการวิจัยในสาขาการเรียนรู
วิทยาศาสตร
36. โครงการพัฒนาครูประจําการที่สอนไมตรงวุฒิ /
วิชาเอก (โครงการความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน)

37. โครงการจัดกิจกรรมในสัปดาหวิทยาศาสตร
38. โครงการคายวิทยาศาสตร

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2554 (รอบ 12 เดือน)
คณะครุศาสตร
งบประมาณ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ที่ดําเนินการ
งบประมาณ
ใชไป

20,000
ระดับความรูความเขาใจของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เขารับการ
บริการวิชาการ
ระดับความพึงพอใจของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เขารับการ
บริการวิชาการ
รอยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เขารับบริการวิชาการนํา
ความรูไปใช
รอยละของนักเรียนที่เขารวมทํา
กิจกรรม

ระดับความรูความเขาใจของผูเขารับการ
บริการวิชาการ
ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการบริการ
วิชาการ
รอยละของผูที่เขารับบริการวิชาการนํา
ความรูไปใช

39. โครงการเสริมความรูดานวิทยาศาสตรสําหรับครูและ ระดับความรูความเขาใจของผูเขารับ
นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขต อบต. บริการทางวิชาการ
สวนพริกไทย
ระดับความความพึงพอใจของผูเขารับ
บริการทางวิชาการ
รอยละการนําความรูไ ปใชของผูเ ขารับ
บริการ วิชาการ

-

20,000

290,388.50

8,111.50



30,000

6,225

23,775



25,000
งบ สสร.

2,292

22,708



25,000
งบ สสร.

-

25,000

×

29 พ.ย.-16 ธ.ค. 53 298,500
งบภายนอก
(สพฐ.)

19 ม.ค. 54

คงเหลือ

ผลการดําเนินงาน
อยูระหวาง
การ
บรรลุ
ดําเนินงาน
×
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โครงการ/กิจกรรม

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2554 (รอบ 12 เดือน)
คณะครุศาสตร
งบประมาณ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ที่ดําเนินการ
งบประมาณ
ใชไป

40. โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก ระดับความรูความเขาใจของผูเขารับบริการ
ทางวิชาการ
บานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

41. โครงการคายคณิตศาสตร

42. โครงการลูกเจาฟาวไลยฯติวขอสอบ
O-NET คณิตศาสตร

43. โครงการคายปฐมวัย

44. โครงการความรวมมือทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ กับ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ

ระดับความความพึงพอใจของผูเขารับบริการ
ทางวิชาการ
รอยละการนําความรูไปใชของผูเขารับบริการ
วิชาการ
ระดับความรูความเขาใจของผูเขารับบริการ
ทางวิชาการ
ระดับความความพึงพอใจของผูเขารับบริการ
ทางวิชาการ
รอยละการนําความรูไปใชของผูเขารับบริการ
วิชาการ
ระดับความรูความเขาใจของผูเขารับบริการ
ทางวิชาการ
ระดับความความพึงพอใจของผูเขารับบริการ
ทางวิชาการ
รอยละการนําความรูไปใชของผูเขารับบริการ
วิชาการ
ระดับความรูความเขาใจของผูเขารับบริการ
ทางวิชาการ
ระดับความความพึงพอใจของผูเขารับบริการ
ทางวิชาการ
รอยละการนําความรูไปใชของผูเขารับบริการ
วิชาการ

ความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสู
ระดับสากล

คงเหลือ

ผลการดําเนินงาน
อยูระหวาง
การ
บรรลุ
ดําเนินงาน


10,000
งบ สสร.

10,000

-

4-5 ม.ค. 54

35,000
งบ สสร.

34,912.84

87.16



28-29 ม.ค.54

30,000
งบ สสร.

26,758.20

41.48



25,000
งบ สสร.

24,990

10



มิ.ย. 54

งบมหาวิทยาลัย
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สรุปผล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มขีดสมรรถนะของคณะครุศาสตร ใหเปนแหลงเรียนรู และวิจัยดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่สําคัญ ตลอดจนเปนผูนําการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและใหบริการทางการศึกษาแกชุมชน
จํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด
9 ตัว
บรรลุ จํานวน
8 ตัว
ไมบรรลุ จํานวน
1 ตัว
ซึ่ง รอยละการบรรลุของตัวชี้วัด ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 คือ รอยละ 88.89

75

โครงการ/กิจกรรม

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2554 (รอบ 12 เดือน)
คณะครุศาสตร
งบประมาณ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ที่ดําเนินการ
งบประมาณ
ใชไป

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคณะครุศาสตรใหเปนองคกรที่มสี มรรถนะสูง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลซึ่งมีพื้นฐานอยูบนความพอเพียง ความรมเย็นเปนสุข และนารื่นรมย
45. โครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากรคณะครุศาสตร
จํานวนโครงการสนับสนุนการพัฒนา
45.1 สนับสนุนใหบุคลากรของคณะเขารวมประชุมสัมมนา ศักยภาพอาจารย
ต.ค.53-ก.ย.54
347,000
143,153
ทางวิชาการ
45.2 พัฒนาศักยภาพของอาจารยในการเขาสูต ําแหนงทาง
วิชาการในระดับที่สูงขึ้น
45.3 พัฒนาศักยภาพอาจารยดานกระบวนการจัดการ
เรียนรูโ ดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ
ศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานตาง ๆ
- โครงการพัฒนาการทํางานเปนทีม
46. โครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากรดาน
จรรยาบรรณวิชาชีพคณะครุศาสตร
47. โครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากรคณะ
ครุศาสตร ดานการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชในการ
ดํารงชีวิตและการทํางาน
48. โครงการ/กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมและรณรงค
เพื่อการประหยัดพลังงาน
49. โครงการสรางเสริมสุขภาพอาจารย และนักศึกษา
บุคลากร ในคณะครุศาสตร
50. โครงการจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําป 2554 คณะครุศาสตร

รอยละของอาจารยและบุคลากรมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จํานวนบุคลากรในคณะครุศาสตรไดรับ
การพัฒนาการดํารงชีวิตและการทํางาน
โดยมีวิถีอยูบนความพอเพียง
จํานวนโครงการในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ประหยัดพลังงานและ
ทรัพยากร
จํานวนโครงการสรางเสริมสุขภาพ
จํานวนอาจารยและบุคลากรทีเ่ ขารวม
โครงการ

21-22 ต.ค. 53

คงเหลือ

ผลการดําเนินงาน
อยูระหวาง
การ
บรรลุ
ดําเนินงาน

203,847



10,000

-

10,000

×

10,000

-

10,000

×

150,000

1,600

148,400



5,000

-

5,000

×

20,000

-

20,000

×

5,000

-

5,000



10,000

4,200

5,800



20,000

16,000

4,000
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โครงการ/กิจกรรม
51. โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู(km)
สําหรับคณะครุศาสตร
52. โครงการพัฒนาความรูแ ละทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาสําหรับบุคลากรคณะครุศาสตร
53. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
บริหารทั่วไป
1. จัดหาวัสดุสํานักงาน
2. จัดหาวัสดุการเรียนการสอน
3. ปรับปรุง ซอมแซม และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. คาสาธารณูปโภค
5. คาวัสดุเชื้อเพลิง
54. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในคณะ
ครุศาสตร (ปรับปรุง/ซอมแซมพื้นอาคารเรียน 6)
55. โครงการปรับปรุงสิ่งกอสราง (ปรับปรุงอาคารเรียน 6 และ
อาคารเรียน 7
สรุปผล

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2554 (รอบ 12 เดือน)
คณะครุศาสตร
งบประมาณ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ที่ดําเนินการ
งบประมาณ
ใชไป
จํานวนอาจารยและบุคลากรทีเ่ ขารวม
โครงการ
คณะครุศาสตรผา นการประเมินระบบ
คุณภาพของ สกอ และ สมศ.
จํานวนวัสดุ ครุภณ
ั ฑในการปฏิบัติงาน
มีอยางเพียงพอ

จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการปรับปรุง

10-11 มี.ค. 54

คงเหลือ

ผลการดําเนินงาน
อยูระหวาง
การ
บรรลุ
ดําเนินงาน


10,000

-

10,000

10,000

-

10,000



ต.ค.53-ก.ย.54

435,138

435,138

-



ต.ค.53-ก.ย.54
ต.ค.53-ก.ย.54
มิ.ย. 54

25,000
200,000
920,200
งบมหาวิทยาลัย
3,567,000
งบมหาวิทยาลัย

25,000
200,000
920,200

-





-

3,567,000



พ.ค. – กย. 54

(ใชงบพัฒนาบุคลากร)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคณะครุศาสตรใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลซึ่งมีพื้นฐานอยูบนความพอเพียง ความรมเย็นเปนสุข และนารื่นรมย
จํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด
9 ตัว
บรรลุ จํานวน
6 ตัว
ไมบรรลุ จํานวน
3 ตัว
ซึ่ง รอยละการบรรลุของตัวชี้วัด ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 คือ รอยละ 66.67
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ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดผลการปรับปรุงแผนกลยุทธ
รายละเอียดเดิม
รายละเอียดใหม
ประเด็นยุทธศาสตร
ปรับขอความประเด็นยุทธศาสตร
2. . เพิ่มโอกาสในการเขารับการศึกษา และพัฒนา 2. เพิ่ ม ทางเลื อ กทางการศึ ก ษา และพั ฒ นา
นักศึกษาใหเปนบัณฑิตครูที่มีศักยภาพสูงสุด เปนที่ นั ก ศึ ก ษาให เ ป น บั ณ ฑิ ต ครู ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง สุ ด
ยอมรับของสังคม
สอดคล อ งกั บ ความตอ งการของท องถิ่ น ประเทศ
และประชาคมอาเซียน
3. เพิ่มขีดความสามารถของคณะครุศาสตร ใหเปน 3. พัฒนาคณะครุศาสตร ใหเปนแหลงการเรียนรู
แหลงการเรียนรูและวิจัย ดานนวัตกรรมและ
และวิ จั ย ด า นนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างการ
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่สําคัญ ตลอดจนเปนผูนํา ศึ ก ษาที่ สํ า คั ญ และการมี บ ทบาทในการบริ ก าร
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
วิชาการแกชุมชนและทองถิ่น
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ปรับใหมเปน
1. ซื่อสัตย เขมแข็ง อดทน เสียสละ มีน้ําใจและ 1. เป น ผู มี ค วามรู ความสามารถตามมาตรฐาน
จิตสาธารณะ หนักเอาเบาสู ไมเกี่ยงงาน
วิชาชีพครู สามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล ใฝรู
2. มี วิ นั ย ใฝ คุ ณ ธรรม สู ง ล้ํ า ด ว ยจรรยาบรรณ ใฝเรียน สามารถนําความรูและทักษะไปประยุกตใช
ในการดํารงชีวิต
วิชาชีพ
3. ใฝรู ใฝเรียนตลอดชีวิต
2. มีทักษะทางดานการใชภ าษาเพื่อ การสื่ อสาร
4. มีความรูและทักษะในวิชาชีพเปนอยางดี ฉลาด ทั ก ษะทางคอมพิ ว เตอร ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
แก ป ญ หาและปรั บ ตั ว ยอมรั บ ความแตกตาง สามารถศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองจากแหลง
เรียนรูตาง ๆ ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ทํางานกับผูอื่นไดดี
5. มีความสามารถในการสื่อสาร และการจัดการ 3. ยึ ด มั่ น ในจรรยาบรรณวิ ช าชี พ มี คุ ณ ธรรม
ความรู
จริยธรรม มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบการ
6. สมถะและใชชีวิตอยางพอเพียง
งานอาชีพดวยใจรัก ดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสมและ
7. ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ
มีความสุข
4. มีความรักผูกพันตอทองถิ่น ภาคภูมิใจในคุณคา
ของความเปนไทย ภูมิปญญาไทย ศิลปวัฒนธรรม
ไทย และอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ ทั้งรางกาย
และจิตใจ ยึดมั่นในประชาธิปไตยและหางไกลจาก
ยาเสพติด
แผนที่ยุทธศาสตร
ปรั บ แผนที่ ยุ ท ธศาสตร ในส ว นของประเด็ น
ยุทธศาสตร ที่ 2 และ 3
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รายละเอียดเดิม
ความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยและคณะ
ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
1. สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
2. เพิ่มโอกาสการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหมี
ศักยภาพสูงสุด (คุณธรรมนําปญญา)
3. เพิ่มบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเปนแหลง
การเรียนรู และรวมแกปญหาของชุมชนในทองถิ่น
4. พัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูง ที่มี
ธรรมาภิบาล และเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
ประเด็นยุทธศาสตรของคณะ
1. สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
2. เพิ่มโอกาสในการเขารับการศึกษา และพัฒนา
นักศึกษาใหเปนบัณฑิตครูที่มีศักยภาพสูงสุด
เปนที่ยอมรับของสังคม
3. เพิ่มขีดความสามารถของคณะครุศาสตร ใหเปน
แหลงการเรียนรูและวิจัย ดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่สําคัญ ตลอดจนเปนผูนํา
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
4. พัฒนาคณะครุศาสตร ใหเปนองคกรที่มี
สมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลซึ่งมีพื้นฐานอยูบนความพอเพียง
ความรมเย็น เปนสุข และนารื่นรมย
กรอบแนวคิด
ความเชื่อมโยง
ความเปนมาในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร

รายละเอียดใหม
ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
1. สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ
2. เพิ่มทางเลือกทางการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
ใหเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง และสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนทองถิ่น ประเทศ และ
ประชาคมอาเซียน
3. พัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู และการมี
บทบาทในการแกไขปญหาของชุมชน ทองถิ่น
4. พัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูง ที่มี
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเปน
มหาวิทยาลัยสีเขียว
ประเด็นยุทธศาสตรของคณะ
1. สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ
2. เพิ่มทางเลือกทางการศึกษา และพัฒนา
นักศึกษาใหเปนบัณฑิตครูที่มีศักยภาพสูงสุด
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ประเทศ
และประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาคณะครุศาสตร ใหเปนแหลงการเรียนรู
และวิจัย ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาที่สําคัญ และการมีบทบาทในการบริการ
วิชาการแกชุมชนและทองถิ่น
4. พัฒนาคณะครุศาสตร เปนองคกรที่มีสมรรถนะ
สูง ที่มีการบริหารจัดการโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล
ซึ่งมีพื้นฐานอยูบนความพอเพียง ความรมเย็น เปน
สุข และนารื่นรมย
ปรับกรอบแนวคิดในสวนประเด็นยุทธศาสตร
ปรับความเชื่อมโยงในสวนของประเด็นยุทธศาสตร
และเปาประสงค
ปรับความเปนมาในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร
ปรับบริบทและแนวโนม
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รายละเอียดเดิม
ไมมีนโยบายคณะครุศาสตร

รายละเอียดตัวชี้วัดผลงานและโครงการ/กิจกรรม
สําคัญของกลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร

รายละเอียดใหม
เพิ่มนโยบายคณะครุศาสตร
1. นโยบายดานการผลิตบัณฑิต
2. นโยบายดานการพัฒนานักศึกษา
3. นโยบายดานงานวิจัย
4. นโยบายดานการบริการทางวิชาการแก
สังคมของศูนยศึกษาการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
5. นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
6. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการบริหารและการจัดการภายใน
องคกร
7. นโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและตัดสินใจ
8. นโยบายการบริหารสถานศึกษา 3 ดี (3 D)
9. นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา
มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดผลสําเร็จ และคาเปาหมาย
ในแตละประเด็นยุทธศาสตรเพื่อใหสอดคลองกับ
ภารกิจและมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
เชน ในโครงการบริการวิชาการที่จัดใหกับ
บุคคลภายนอก มีการวัดประเมินผลแบบ 3 มิติ
คือ 1. วัดความรูความเขาใจรอยละ 90
2. วัดความพึงพอใจรอยละ 80
3. วัดการนําความรูไปใชรอยละ 75
ซึ่งการวัดการนําความรูไปใช จะติดตามหลังจากที่
ผานการอบรมไปแลวระยะหนึ่ง

