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ทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์ ในช่วง 5 ปี ข้างหน้าต่อไป
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็นมาและนโยบายของคณะครุศาสตร์
ความเป็นมาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง จัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒ นาเทคโนโลยี ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ

คณะครุ ศ าสตร์ มี ห น้ า ที่ ห ลั ก คื อ ผลิ ต และพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เนื่ อ งจากสถานการณ์
เปลี่ ย นแปลงทางด้ านการเมื อ งและวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ อั ต ราการเกษี ย ณอายุ ข้ า ราชการครู ข องสํ านั ก งาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการครูพันธุ์ใหม่ การให้เรียนฟรีของรัฐบาลระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
และทุ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา เป็ น ต้ น ซึ่ งเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ คณะครุศ าสตร์ จึ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง
ยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนภารกิจของคณะให้ตอบสนอง และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายมาตรฐานวิชาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ จึงมี
ความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปี เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ดังกล่าว
นโยบายคณะครุศาสตร์
1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและมีความยืดหยุ่นสูง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ สังคมโลก
1.2 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ พร้อ มทั้ งส่งเสริม และสนั บ สนุ น การไปศึ ก ษาดู งาน การฝึก อบรม เข้า ร่ว ม
ประชุมสัมมนา เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.5 พัฒนาสื่อการสอน เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เพียงพอและมีคุณภาพ
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จัดรูปแบบการเรียน
การสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่นโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากบุคคล สถาบัน และชุมชนภายนอก
1.7 พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพ ในการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
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2. นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา
2.1 ส่งเสริม และสนั บ สนุ น ให้มี การจัดกิจ กรรมในการพั ฒ นานั กศึ ก ษาให้มีคุณ ลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ด้า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ร ะหว่า งบุ ค คล และความรั บ ผิ ด ชอบ ด้า นทั ก ษะ การวิ เคราะห์เชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาที่มีคุณ ภาพตามเกณฑ์ของสกอ.และ
สมศ.
2.3 ส่งเสริมกิจกรรมที่ให้นักศึกษาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม การสร้างนิสัยรักกา
รอ่าน และมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ตลอดจนพัฒนาเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ให้สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย
2.4 จัดให้มีระบบการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการสําหรับนักศึกษาเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียน
ในชั้นเรียน
3. นโยบายด้านงานวิจัย
3.1 พัฒนา ระบบและกลไกและโครงสร้างพื้นฐานสําหรับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทํางานวิจัย เพื่อนํามาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
และลงสู่ชุมชน
3.3 แสวงหาแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอก
3.5 ส่ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้มี ก ารบริ ห ารจั ด การความรู ้จ ากผลงานวิ จั ย และงานสร้า งสรรค์
เพื่อนําไปใช้พัฒนาชั้นเรียน และลงสู่ท้องถิ่น
3.6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ
4. นโยบายด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.3 สนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
5. นโยบายด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.1 ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ
5.2 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน การ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา
5.3 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่หรือการบริการ ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ สาธารณชน
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6. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารและการจัดการภายในองค์กร
6.1 พัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับสถานการณ์
6.2 จัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะ
6.3 ยึดหลักการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้เสีย
6.4 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6.6 ส่งเสริมสนับในการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบได้รวม ทั้ งมีการจั ดทํ างบประมาณที่ ส อดคล้องกั บ พั น ธกิ จ ทุ ก พั น ธกิ จ และมี การจัดทํ ารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบ
6.7 พัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
7. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
7.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ และสามารถนํามาใช้ในการ
ดําเนินการด้านการประกันคุณภาพ
7.2 สนับสนุนให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศเพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินการ
8. นโยบายการบริหารสถานศึกษา 3 ดี (3 D)
8.1 พัฒนาคณะตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ด้านการส่งเสริมให้มคี ุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยและด้านการส่
งเสริมภูมิค้มุ กันภัยด้านยาเสพติด
8.2 ส่งเสริมให้คณาจารย์มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานตามนโยบาย 3 ดี ได้อย่างมีคุณภาพ
8.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการดําเนิน
กิจกรรมทีส่ อดคล้องกับนโยบาย 3 ดี
9. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
9.1 กําหนดแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9.2 สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการดําเนินกิจกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
9.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดําเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
9.4 ส่งเสริมและสนับ สนุ นให้คณาจารย์ บุ คลากร และนักศึ กษาทุกคนนําผลการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษามาปรับปรุงการทํางาน
9.5 ส่งเสริมให้มีการวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคณะและ
หน่วยงานอื่น
9.6 สนั บ สนุ น ให้มี ก ารพั ฒ นาระบบฐานข้อ มู ล เพื่ อ รองรับ การจั ด ทํ ารายงานการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงาน
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2. หลักการและเหตุผล
จากกรอบนโยบายข้างต้น ประกอบกับการที่สังคมโลก ประเทศไทย สังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา โดยมีประเด็นสถานการณ์ที่สําคัญหลายประการ อาทิ ความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลี การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลง นโยบายการบริหาร
การศึกษาที่เปลี่ยนไป การแข่งขันของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น การที่นักเรียนเข้ามาสู่ระบบ
อุดมศึกษาน้อยลง ต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคณะครุศาสตร์ทั้งในทางตรงและทางอ้อม
คณะครุศาสตร์จึงต้องเตรียมความพร้อมสําหรับสถานการณ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้ างต้ น โดยได้ จั ดทํ าแผนกลยุ ทธ์ พั ฒนาคณะครุศาสตร์ 5 ปี โดยนํ านโยบายของคณะครุศ าสตร์ม ากํ าหนด
เป้ า หมายพร้อ มทํ าการวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ปั จ จั ย ภายในและภายนอกที่ ส่ งผลกระทบต่ อ
มหาวิทยาลัย จุดเสริม จุดด้อย เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้กําหนดเป้าหมายในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อให้
สามารถแข่งขัน กําหนดวิธีการ แนวทางการดําเนินการร่วมกัน การติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อแปลงนโยบายคณะครุศาสตร์เป็นแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ ในระยะเวลา 5 ปี
(พ.ศ. 2556-2560)
2. เพื่อเป็นทิศทางการทํางานการวางแผนดําเนินงานในอีก 5 ปีข้างหน้า
4. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. เพื่ อ กํ าหนดวิ ธีก าร แนวทางการนํ าแผนกลยุ ท ธ์ที่ นํ าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ในช่ วงระยะ 5 ปี ข้างหน้ า
(พ.ศ. 2556-2560)
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คณะครุศาสต์ได้เห็นความเชื่อมโยงของการดําเนินงานต่างๆ ที่ส่งผล
ทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน
3. เพื่อให้คณะครุศาสตร์นํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและจัดสรรทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
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บทที่ 2
การประเมินผลการดําเนินงานและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
1. ข้อมูลพืน้ ฐาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกิดขึ้นในนามของ
โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สมเด็จพระปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
เป็นผู้ก่อตั้งโดยประทานที่ดินประมาณ 4 ไร่ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 153 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันได้ขยาย
การเรียนการสอน มาเป็น มหาวิท ยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ ตั้งอยู่เลขที่ 1 ม. 20
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีพื้นที่ 381 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา
คณ ะครุ ศ าสตร์ เป็ น สถาบั นที่ ผลิ ต ครู แ ละพั ฒ นาครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา
เป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ วิ จั ย และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมทางการศึ ก ษา ให้ ก ารบริ ก าร
ทางวิชาการแก่สังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติการซึ่งผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
จนถึงระดับปริญญาเอก มายาวนานกว่า 67 ปี ได้ให้บริการวิชาการด้านการฝึกอบรมพัฒนาครู และผู้บริหารของ
โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่บริการ
พ.ศ. 2489 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
พ.ศ. 2513 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.สูง)
พ.ศ. 2514 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถมสามัญ (ป.ป.)
พ.ศ. 2515 ย้ายนักเรียนฝึกหัดครูทั้งหมดมาเรียนที่ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ปทุมธานี
พ.ศ. 2518 วิ ท ยาลั ย ครู ทั่ วประเทศได้ รั บ การยกฐานะตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ย ครู
พ.ศ. 2518 ทําให้วิทยาลัยครู สอนได้ถึงระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2521 เปิดหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา)เป็นรุ่นแรก
พ.ศ. 2522 มีโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําการ (อคป.) ในหลักสูตร
ป.กศ.ชั้นสูง และหลักสูตร ปริญญาตรี
พ.ศ. 2523 หยุดรับนักเรียน ป.กศ. แต่เปิดรับในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ขึ้นเป็นครั้งแรก
พ.ศ. 2528 หยุดรับนักศึกษา ป.กศ. ชั้นสูง ตามนโยบายไม่ต้องการผลิตครูวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรี
พ.ศ. 2529 เริ่มโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) เปิดหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา)
พ.ศ. 2530 เริ่มโครงการครุทายาท ที่ต้องการผู้เรียนเก่ง มีความประพฤติดีและศรัทธาในอาชีพ
ครู มาเป็นครูตามความต้องการของสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2543 เป็ นต้นมา…คณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการบริหารโปรแกรมวิชานั กศึกษาสานครู
ทั้งหมดทุกโปรแกรมวิชา
พ.ศ.2547 เปิ ด หลั ก สู ต รครู ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานระดั บ ปริ ญ ญาตรี (หลั ก สู ต ร 5 ปี )
โดยสํ านักงานสภาสถาบั นราชภัฏพั ฒนาขึ้นมาจากหั กสูตร 4 ปี เพื่ อให้ ได้ ครูดี ครูเก่ ง มี ความประพฤติและ
มีศรัทธาในอาชีพครู
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พ.ศ. 2548 เปิ ด หลั ก สู ต รครู ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานระดั บ ปริ ญ ญาตรี (หลั ก สู ต ร 5 ปี )
ใน6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและสังคมศึกษา
พ.ศ. 2550 เปิ ดหลั กสู ตรครู การศึ กษาขั้ นพื้ นฐานระดั บปริญ ญาตรี (หลั กสู ตร 5 ปี ) ใน 4
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จนถึงปีการศึกษา 2554
เป้าประสงค์หลัก (Goals)
1. สร้างสรรค์งานผลิตบัณฑิต ที่มคี ุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
2. พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สําคัญในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษา
ตลอดจนครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให้ มีคุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ม าตรฐานวิชาชี พ ครู โดยสร้างเครือข่ าย
พันธมิตรกับองค์กรภายนอกและศิษย์เก่า
3. สร้างเสริมขีดสมรรถนะในการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และนําผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหา
ทางด้านการศึกษา แก่ชุมชนและท้องถิ่น
4. เป็นแหล่งสําคัญในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ในฐานะที่เป็นผู้นําทางด้านนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของท้องถิ่น
5. เป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาที่สําคัญของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นองค์กรแห่ง
ความพอเพียง มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มีเป้าหมายผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ใฝ่รู้
ใฝ่เรียน สามารถนําความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิต
2. มีทักษะทางด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบการงาน
อาชีพด้วยใจรัก ดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข
4. มีความรักผูกพันต่อท้องถิ่น ภาคภูมิใจในคุณค่าของความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรม
ไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ยึดมั่นในประชาธิปไตยและห่างไกลจากยา
เสพติด
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เป้าประสงค์ที่ 1 : สร้างสรรค์งานผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
1. จํานวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของท้องถิ่น
2. จํานวนหลักสูตรที่เปิดรับเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
3. จํานวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ. และคุรุสภา
4. ร้อยละของจํานวนนักศึกษาครูที่เพิ่มขึ้นตามแผนการรับนักศึกษา
5. จํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาตามกรอบของเวลาและได้งานทําตรงสาขา ภายใน 1 ปี
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6. ผลงานการพัฒนาวิชาการ งานวิจัย ตํารา บทความ สิ่งประดิษฐ์ ที่เผยแพร่ได้ตรงตามเกณฑ์ของ
ประกาศ กพอ.
7. ร้อยละของบัณฑิตครู ที่มคี ุณภาพด้านสาระความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมและสมรรถนะตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
8. จํานวนโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูและอาจารย์
เป้าประสงค์ที่ 2 : พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทสี่ ําคัญในการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคี ุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
โดยสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับองค์กรภายนอกและศิษย์เก่า
1. จํานวนหลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงานทางการศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และตามความ
ต้องการของหน่วยงาน
3. ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
4. ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานทางการศึกษาที่มีตอ่ กระบวนการและผลผลิตของการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
5. จํานวนองค์กรภายนอกและศิษย์เก่าที่เป็นเครือข่ายพันธมิตร
เป้าประสงค์ที่ 3 : สร้างเสริมขีดสมรรถนะในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ และนํา
ผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาทางด้านการศึกษาแก่ชุมชนและท้องถิน่
1. จํานวนอาจารย์ในคณะครุศาสตร์ที่ได้รบั การอนุมัติให้ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ นอกมหาวิทยาลัย
2. จํานวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่แล้วเสร็จ
3. จํานวนโครงการวิจัยในแต่ละหลักสูตร
4. จํานวนผลงานวิจัย/โครงการวิจัยของนักศึกษาครู ครูประจําการและบุคลากร ทางการศึกษา
5. ระดั บ ความพึ ง พอใจของหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา ที่ มี ต่ อ ผลงานวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษาครู ครู
ประจําการและบุคลากรทางการศึกษา
6. ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นที่มีต่อผลงานวิจัยของอาจารย์
คณะครุศาสตร์
7. ร้อ ยละของงานวิ จั ย ของอาจารย์ นั ก ศึ ก ษา ครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ที่ ส ามารถนํ าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น และประเทศชาติได้
8. ร้อยละของการตอบรับให้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่งานวิจัย ของอาจารย์ นักศึกษา ครูประจําการและ
บุคลากรทางการศึกษา
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เป้าประสงค์ที่ 4 : เป็นแหล่งสําคัญในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในฐานะที่เป็นผูน้ ํา
ทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาของท้องถิ่น
1. จํานวนหน่วยงานทางการศึกษาที่เข้ารับบริการทางวิชาการ
2. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับบริการทางวิชาการ
3. จํานวนโรงเรียน/สถานศึกษาครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
4. จํานวนหลักสูตรฝึกอบรม
5. จํานวนโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับบริการทางวิชาการ
7. ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา ที่เข้ารับบริการทางวิชาการ
8. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับบริการ นําความรู้และประสบการณ์ไปใช้พัฒนา
งานและหน่วยงานของตน
เป้าประสงค์ที่ 5 : เป็นแหลงอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาที่สาํ คัญของท้องถิ่น
ตลอดจนเป็นองค์กรแห่งความพอเพียงมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1. จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาจิตสํานึก และค่านิยมของอาจารย์ นักศึกษา และ บุคลากรของ
คณะครุศาสตร์ ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาที่สําคัญของท้องถิ่น
2 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิต และกระบวนการทํางานโดยยึดหลักความพอเพียง
สําหรับอาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรในคณะ
3. จํานวนโครงการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิต และกระบวนการทํางานโดยยึดหลักความพอเพียง
สําหรับครูประจําการและบุคลากรทางการศึกษา
4. ผลการประเมินจาก กพร. และ สมศ.
5. ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานทางการศึกษา ตลอดจน
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีต่อระบบการบริหารจัดการของคณะ
6. จํานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยให้ลาศึกษาต่อ และก้าวเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
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วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของคณะครุศาสตร์

เป้าประสงค์ที่ 1
สร้างสรรค์งานผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู

เป้าประสงค์ที่ 5
เป็นแหล่งอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาที่สําคัญของท้องถิ่น
ตลอดจนเป็นองค์กรแห่ง
ความพอเพียง มีการ
บริหารจัดการโดย ยึด

เป้าประสงค์ที่ 4
เป็นแหล่งสําคัญในการ
ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ในฐานะที่เป็นผู้นํา
ทางด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ของท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เป็น
สถาบันผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ชั้นนําเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในอุษาคเนย์

เป้าประสงค์ที่ 2
พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
สําคัญในการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์และนักศึกษาตลอดจนครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู โดยสร้างเครือข่าย
พันธมิตรกับองค์กรภายนอกและ
ศิษย์เก่า

เป้าประสงค์ที่ 3
สร้างเสริมสมรรถนะในการ
วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ และนําผลการวิจัยไป
ใช้แก้ปัญหาทางด้าน
การศึกษาแก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น
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ความเป็นมาในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ในการดําเนินงานของคณะครุศาสตร์
ประเด็นท้าท้ายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจากภายนอก
1. การรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การพัฒนามหาวิทยาลัย คณะให้มีความนานาชาติ
(เครือข่าย หลักสูตร, บุคลากร, สิ่งอํานวยบริการ)
2. การขยายจํานวนของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน  การแสวงหาความร่วมมือ พันธมิตรในการจัด
การศึกษา (ระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐเอกชน หน่วยงานของรัฐ)
3. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบคูข่ นานระหว่างศก.พอเพียง และศก.สร้างสรรค์  การพัฒนา
หลักสูตร การสร้างผลงานวิชาการที่ตอบสนองต่อทิศทางของระบบเศรษฐกิจแบบคู่ขนาน
(หลักสูตร ตํารา งานวิจัย โครงการบริการวิชาการ)
4. การถูกเรียกร้อง การถูกตรวจสอบ การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ การสร้างตราสินค้า การสร้างความแตกต่าง
5. ความก้าวหน้า มีราคาที่ถูกลง และเข้าถึงได้ง่ายขึ้นของ ICT  การลงทุน การใช้ประโยชน์ ICT.
อย่างถูกต้อง เหมาะสม
ประเด็นท้าท้ายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจากภายใน
1. การเสียสมดุลระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์องค์การ และการขาดเอกภาพทาง
ความคิดในวิสัยทัศน์ร่วมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
2. ตราสินค้า ภาพลักษณ์ขององค์กร รวมทั้งผลผลิต(บัณฑิต) ยังขาดเอกลักษณ์ปราศจากความโดด
เด่น เป็นที่ยอมรับของสังคมภายนอก
3. การทํางานแบบแยกส่วน และขาดการวางแผนงานในเชิงบูรณาการ
4. การขาดแคลนบุคลากรในเชิงคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานจากภายนอก
5. การบริหารทรัพยากรทางการเงินและสินทรัพย์อื่น ๆ อย่างด้อยประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. การจัดการระบบคุณภาพเพื่อทําตามหน้าที่มิใช่เป็นวัฒนธรรมการทํางาน
7. การลดลงของจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
8. การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงพระชนมายุครบรอบ 86 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การทบทวนยุทธศาสตร์ จัดทําร่างแผนการปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนทัศนะ เพื่อ
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ ผลจากการประชุมดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยได้กําหนด
นโยบายการบริหารงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
และโครงการสําคัญ ตั วชี้วัด ของปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่ อใช้เป็ น แนวทางในการให้ ผู้ บ ริห ารของ
มหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย และบุ ค ลากร นํ านโยบายจากสภามหาวิท ยาลั ย มาจั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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2. การประเมินผลการพัฒนาคณะครุศาสตร์ในช่วงที่ผ่านมา
2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 21 ตัวบ่งชี้
คณะครุศาสตร์มีผลการประเมิน ในภาพรวมระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.80) โดยมีผลการประเมินแต่ละ
มาตรฐาน ดังนี้
องค์ประกอบที่
จํานวนตัวบ่งชี้
ระดับ
1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผน
1
ดีมาก
ดําเนินงาน
2. การผลิตบัณฑิต
7
ดี
3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2
ดีมาก
4. การวิจัย
3
ดีมาก
5. การบริการวิชาการแก่สังคม
2
ดีมาก
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1
ดีมาก
7. การบริหารและการจัดการ
3
ดีมาก
8. การเงินและงบประมาณ
1
ดีมาก
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1
ดีมาก
10. นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
2
ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 9 องค์ประกอบ
23
ดีมาก
ที่มา : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2555
ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2556

คะแนนเฉลี่ย
5.00
4.40
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.80

จากตารางพบว่า การประเมิ น ผลคุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ประจํ า ปี
การศึกษา 2555 ทั้ง 9 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ ดีมาก (อยู่ช่วงคะแนน 4.51 – 5.00) และระดับ ดี (อยู่ช่วง
คะแนน 3.51 – 4.50) ตามลําดับ
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2.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสามปี 2555
ตามมาตรฐานคุณภาพสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ซึ่งได้ทําการประเมินมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2555 มีจํานวน 18 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินจากคณะกรรมการ โดยมีคะแนนเฉลี่ยในระดับ 4.48 คะแนน ระดับดี สรุปผลการประเมินได้ดังนี้
ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
1. บัณฑิตปริญญาตรีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท หรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ
3. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
4. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
8. ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน และการวิจัย
9. ผลการเรียนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 11 ตัวบ่งชี้ (1)
ด้านการบริการและพัฒนาสถาบัน
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
14. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15. ผลการประเมินและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

คะแนนผลการ
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

5.00
4.59

ดีมาก
ดีมาก

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

2.10
5.00
2.80

ควร
ปรับปรุง
ดีมาก
พอใช้

5.00

ดีมาก

4.00

ดี

5.00
5.00
4.41

ดีมาก
ดีมาก
ดี

ไม่ประเมิน
4.21
ดี
3.25
พอใช้
4.41

ดี

5.00
4.68
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
18. ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ
18.1 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
18.2 ผลการชี้นํา ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 18 ตัวบ่งชี้ (2)

คะแนนผลการ
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

5.00
5.00
4.48

ดีมาก
ดีมาก
ดี

ที่มา : รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2555
จากตารางพบว่า ผลการประเมินในระดับดีมาก 12 ตัวบ่งชี้ ระดับดี 3 ตัวบ่งชี้ ระดับพอใช้ 2
ตัวบ่งชี้ และระดับควรปรับปรุง 1 ตัวบ่งชี้ จากผลการประเมินดังกล่าว ตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับควรปรับปรุง และ
ระดับพอใช้ ได้แก่
2.2.1 ตัวบ่งชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ คะแนนการประเมิน
อยู่ที่ 2.10 คะแนน คณะกรรมการประเมินมีข้อเสนอแนะ และควรพัฒนา ดังนี้
1) ผลงานวิ จั ย ในบางคณะวิ ช ายั ง คงเผยแพร่ โ ดยการลงตี พิ ม พ์ ล งในวารสารของ
มหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าวารสารของมหาวิทยาลัยจะอยู่ในฐานข้อมูลของ Thai-Journal Citation
(TCI) แต่ก็จํากัดอยู่ในด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์เท่านั้นยังไม่มีบทความในสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วารสารจึงอาจอยู่ในวงจํากัด จึงควรปรับปรุงวารสารของมหาวิทยาลัยให้มีความหลากหลายทั้งใน
ด้านสาขาวิชา ผู้ทรงคุณวุฒิ และประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์นักวิจัยจากภายนอกสถาบันได้นําผลงานวิจัยมา
ตีพิมพ์ด้วย
2) มหาวิทยาลัยควรมีการตั้งศูนย์วิจัยเฉพะทางขึ้นในสาขาวิชาหรือในคณะวิชาใดคณะหนึ่ง
ที่มีอาจารย์ เครื่องมือและความพร้อม แล้วพัฒ นาศูนย์นั้นให้เป็นเป็นเลิศทางสาขาวิชานั้นๆ ให้ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ จะช่วยให้เป็นแหล่งสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพให้กับมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี
3) เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการรับอาจารย์ใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง อาจารย์หลายท่านยัง
ขาดประสบการณ์ในการทางวิจัย มหาวิทยาลัยควรมีระบบในการสอนและช่วยเหลืออาจารย์ใหม่เหล่านี้ให้
สามารถทําวิจัยและผลิตผลงานวิจัยได้ เนื่องจากผลงานวิจัยส่วนใหญ่ยังคงได้มาจากอาจารย์ท่านเดิมๆ ที่มี
ประสบการณ์สูงอยู่แล้ว
4) ในบางคณะวิชาถึงแม้ว่าจะมีอาจารย์จํานวนมาก แต่ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ยังคงมีจํานวน้อย
เนื่องจากอาจารย์มีภาระการสอนที่มาก มหาวิทยาลัยจึงควรมีระบบในการลดภาระการสอนของอาจารย์ลง
เช่น การจ้างอาจารย์พิเศษในบางรายวิชา เพื่อให้อาจารย์ประจํา ได้มีเวลาในการทําวิจัยให้มากขึ้น ถึงแม้ว่า
จะต้องใช้เงินทุนมากขึ้น แต่การวิจัยก็เป็นภารกิจสําคัญยิ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งจําเป็นต้องมีการลงทุน
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2.2.2 ตัวบ่ งชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ ได้รับการรับรองคุณ ภาพ คะแนนประเมินอยู่ ที่ 2.80
คะแนน คณะกรรมการประเมินมีข้อเสนอแนะ และควรพัฒนา ดังนี้
1) มีหนังสือ/ตําราของอาจารย์บางส่วนที่จัดพิมพ์โดยไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบหรือไม่ได้
ระบุว่ามีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบอย่างชัดเจน ซึ่งไม่เข้าข่ายตําราที่ สมศ. นิยามไว้ จึงควรปรับปรุงข้อกําหนดให้
ชัดเจน
2) หนังสือ/ตําราบางเล่ม มิได้ตอบสนองรายวิชาหรือเป็นความรู้ส่วนหนึ่งของรายวิชาของ
หลักสูตรในระดับอุดมศึกษา แต่เป็นตัวอย่างหรือหนังสือให้เด็กอ่าน ซึ่งอาจไม่เข้าข่ายตําราที่ สมศ.นิยามไว้
3) หนังสือ/ตําราบางเล่มเป็นผลงานที่พิมพ์มาก่อนปี 2553 และ 2554 หากจะนํามาใช้เป็น
ผลงานปีการศกา 2553 และ 2554 จะต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมมากขึ้นและระบุปีที่พิมพ์ซ้ําด้วย จึงควรทํา
ความเข้าใจในนิยามของบทความ และตําราหรือหนังสือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สมศ. กําหนด
4) ตําราหรือหนังสอที่ผลิตขึ้นตามโครงการตําราเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ที่นํามาเสนอ
ตามตัวบ่งชี้ที่ 7 นี้หลายเล่มไม่ได้มีคุณภาพตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการที่ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่าน และยังไม่ได้
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด (0.75) มากกว่าจะนํามาเข้าเกณฑ์ข้อที่ 4
5) ตํารา/หนังสือ ที่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัย มอบหมายให้ตรวจอ่านที่มีคะแนนต่ํากว่า 85
คะแนน ควรมีการนําไปปรับปรุงตามที่ผู้ทรงคุณวุมิวินิจฉัยก่อนจะนําไปเผยแพร่/ใช้สอน หรือขอผลงานทางวิชาการ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่านเดิมที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อ่านผลงานนั้น ตั้งแต่เริ่มแรก
6) ข้อพิจารณาอีกประการหนึ่งคือการประกวดโครงการแต่งหรือผลิตตําราของมหาวิทยาลัย
สอดคล้องกับเกณฑ์ สมศ หรือไม่ จึงควรปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้สอดคล้อง
2.2.3 ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ คะแนนประเมินอยู่ที่ 3.25 คะแนน คณะกรรมการ
ประเมินมีข้อเสนอแนะ และควรพัฒนา ดังนี้
1) ควรสนับสนุนให้คณาจารย์ทําผลงานวิชาการต่างๆ และการขอตําแหน่งทางวิชาการ
2) ควรมีการพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ในระดับปริญญาเอก
3) ควรเน้นการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูให้กับอาจารย์ผู้สอน โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่
และควรพัฒนาเทคนิคการสอนให้กับอาจารย์ผู้สอนอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพของความ
เป็นครูมืออาชีพ และนําไปสู่การพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์
4) ควรมีแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้สอนที่เป็นต้นแบบที่ดี
และมีการขยายผลอย่างต่อเนื่อง
2.3 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณะครุศาสตร์คณบดี ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลงานของครุ ศ าสตร์ ประจํ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2555 ได้ทําการประเมินผลงานของคณะครุศาสตร์ โดยมีการกําหนดประเด็นการประเมินแยกออกเป็น
8 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ด้านการเรียนการสอน มิติที่ 2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ มิติที่ 3 ด้าน
การบริการวิชาการ มิติที่ 4 ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มิติที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ มิติที่ 6 ด้าน
การพัฒานาบุคลากรทางการศึกษา มิติที่ 7 ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ และมิติ
ที่ 8 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
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2.3.1 ผลการประเมินระดับครุศาสตร์
ผลการดําเนินงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ตามตัวชี้วัดทั้ง 8 มิติ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
โดยมีค่าคะแนน 4.68 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
มิติที่ 1 ด้านการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้คะแนน 4.51
องค์ประกอบที่ 3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้คะแนน 5.00
ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศ ได้คะแนน 5.00
มิติที่ 2 ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานาร้างสรรค์
องค์ประกอบที่ 4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้คะแนน 4.67
มิติที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 5 การประเมินคุรภาพการศึกษาภายใน ได้คะแนน 5.00
ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมการประสาน ความร่วมมือกับ
ชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่น ได้คะแนน 5.00
มิติที่ 4 ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้คะแนน 5.00
มิติที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
ร้อยละความสําเร็จของตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติราชการในปีการศึกษาที่ประเมิน
ได้คะแนน 5.00
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้คะแนน 5.00
องค์ประกอบที่ 7 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้คะแนน 5.00
องค์ประกอบที่ 8 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้คะแนน 5.00
องค์ประกอบที่ 9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้คะแนน 4.00
มิติที่ 6 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุลากร
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา ได้คะแนน 5.00
มิติที่ 7 ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ร้อยละความสําเร็จของโครงการที่กําหนดตามแผนงานด้านการสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได้คะแนน 5.00
ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมในการนําแนวทางสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
ได้คะแนน 5.00
มิติที่ 8 ด้านการเครือข่ายความร่วมมือ
ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานในการสร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
องค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้คะแนน 3.00
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การวิเคราะห์การดําเนินงานของคณะครุศาสตร์
จุดเด่น
1) ผลการดําเนินงานของคณะสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2) คณะมีจุดเน้นด้านการผลิตบัณฑิต เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ปริญญาโท 2
หลักสูตร และปริญญาเอก 2 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 8 หลักสูตร
3) ผลการประเมินการสอนทุกรายวิชา นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์
เท่ากับ 4.12 อยู่ในระดับมาก
4) ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
5) คณะจัดให้มีกิจกรรมพัฒนานักศกึษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต
6) คณะได้ ป ระสานงานอย่ างดี ยิ่ งกั บ คณะอื่ น โดยเชิ ญ อาจารย์ จ ากคณะอื่ น เข้ ามาสอน
ในวิชาเอก ทําให้นักศึกษามีคุณภาพ
7) ด้านงานวิจัย บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะได้ดําเนินการมีขั้นตอน
ชัดเจน และได้ผลลัพธ์ตามที่ได้วางแผน และมีการประเมินทุกโครงการ
8) คณะให้ความสําคัญ ด้านการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายได้
กศ.ปช. 410,000 บาท และงบประมาณภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย 2,012,700 บาท
รวมทั้งสิ้น 2,422,700บาท
ขัอเสนอแนะ
1) คณะครุศาสตร์มีอาจารย์ 41 คน บุคลากรสายสนับสนุน 16 คน จากจํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 1,982 คน สัดส่วนอาจารย์ : นักศึกษา คือ 1:41 ยังไม่ได้สัดส่วน 1:25
ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะควรพยายามจัดเสริมอัตรา
ให้เหมาะสมกับโปรแกรมวิชาที่เปิดสอน
2) คณะควรเร่งพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
3) คณะควรเร่งจัดสอนเสริมความรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษา
เพื่อนบ้านเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
4) คณะควรเร่งและมีเป้าหมายพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น และตําแหน่งทางวิชาการ
ให้ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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3. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทีส่ ่งผลกระทบต่อการพัฒนาคณะครุศาสตร์
การพั ฒ นาคณะครุ ศ าสตร์ ในช่ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) เป็นช่วงเวลาที่จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สําคัญ ทั้งระดับโลกและในประเทศ
รวมทั้งปัจจัยภายในมหาวิทยาลัย ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจําเป็นต้อง
วิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่างๆ พร้อมทั้งประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดทํา
แผนที่สอดรับกับปัจจัยและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังนี้
3.1 การเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก
สถานการณ์โลกเป็นประเด็นที่ทุกประเทศต้องตระหนักและให้ความสําคัญ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ
อาจจะส่งผลกระทบต่อการดํารงอยู่ของประชาคมโลก ซึ่งประกอบด้วย การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี
พ.ศ. 2558 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การเปลี่ยนแปลง ด้านพลังงาน อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการก่อการร้าย สรุปได้ดังนี้
3.1.1 การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน “ศตวรรษแห่งเอเชีย”
การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกในหลายภูมิภาคทั่วโลกแบบหลายศูนย์กลาง โดยเฉพาะ
ในภูมิภาคเอเชียที่จะทวีความสําคัญเพิ่มขึ้น ทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของเงินทุน สินค้า บริการ และ
คนภายในกลุ่มประเทศต่างๆ รวมทั้งการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี 2558
ในกลุ่ม 10 ประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะมีการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก่อน ทํา
ให้เกิดการรวมกันเป็นตลาดเดียวการเคลื่อนย้ายแรงงาน ความรู้ การลงทุนและอื่นๆ นอกจากนี้การเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจใหม่ของกลุ่มประเทศ เช่น จีน และอินเดีย ที่คาดว่าจะเป็นตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโลก ตลอดจนการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ ที่ทําให้ประเทศในกลุ่มอาเซียน อาเซียนบวก
สาม และอาเซียนบวกหก ได้ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรระดับสูงและแรงงานมีฝีมือ การลงทุน และ
ความรู้ ได้อย่างเสรี ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพแล้ว 7 สาขา คือ แพทย์
ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก และช่างสํารวจ ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องเตรียมความพร้อม
ในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งทางด้านการศึกษา ด้านภาษา ทักษะฝีมือแรงงาน รวมถึง
การพัฒนากลไกต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ในระดับภูมิภาค รวมถึงมาตรการรองรับผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและคนไทย ทั้งในเชิงสุขภาพ
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.1.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกัน
ประเทศกําลังพัฒนา อาทิ เกาหลี สิงคโปร์ จีน อินโดนีเซีย บรูไน ไทย และเวียดนาม ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคม
ผู้สูงอายุแล้วในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งทําให้เกิดผลกระทบหลายประการ อาทิ การย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติทั้ง
แรงงานที่มีฝีมือและไร้ฝมี ือเพื่อทดแทนกําลังแรงงานในประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ การเกิดความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ขณะเดียวกันโครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานมาเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมาก
ขึ้น ทําให้การพัฒนาคนมุ่งสร้างให้มีความรู้ มีศักยภาพ ทักษะและความชํานาญ ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยี
ทดแทนกําลังแรงงานที่ขาดแคลน ประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นทําให้งบประมาณ
สําหรับการลงทุนพัฒนาด้านอื่นๆ ลดลง ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่ง
ประเทศไทยจะมีโอกาสในการขยายตลาดสินค้าและบริการ ด้านการแพทย์และสุขภาพ แต่ ในขณะเดี ยวกัน
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ประเทศไทยเองก็ต้องปรับตัวเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสวัสดิการสังคมในการรองรับ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งยังต้องเตรียมรับมือกับปัญหาจํานวนแรงงานที่จะขยายตัวช้าลงและมีจํานวนลดลง
ในอนาคต ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว
3.1.3 การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดแรงกดดัน
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เสื่อมโทรมลง ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ทําให้
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้นๆ เป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้และความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการเกิดโรคระบาดและแพร่
เชื้อโรคที่มีรหัสพันธุกรรมใหม่อย่างไม่สิ้นสุด ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชากรและส่งผลต่อผลิตภาพของ
กําลังแรงงาน รวมทั้งการสูญเสียทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศส่งผล
ซ้ําเติมให้ปัญหาการขาดแคลนอาหารและสินค้าทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นตามมา
สําหรับปัญหาด้านพลังงานนั้น พลังงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงจนต้องพึ่งพิง
การนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศที่มีราคาสูง รวมทั้งความไม่แน่นอนของราคาน้ํามันซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ทําให้หลายประเทศหันมาให้ความสําคัญกับพลังงานทดแทน อย่างไรก็ตามนโยบายเรื่องพลังงานทดแทนก็ต้อง
พิจารณาเรื่องความสมดุลระหว่างการปลูกพืชอาหารและพลังงาน ซึ่งอาจทําให้เกิดการแย่งชิงพื้นที่เพาะปลูก
หรือปัญหาอื่นๆ ตามมา ดังนั้น ประเทศไทย จึงต้องยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
เพื่ อ รั ก ษาความสมดุ ล ยั่ งยื น ของระบบนิ เวศ และปรั บ รู ป แบบการผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารให้ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้นขณะเดียวกันต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทางเลือก เพื่อรองรับ
ความต้องการใช้พลังงานในประเทศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุสําคัญของภาวะโลกร้อน
3.1.4 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยี วั ส ดุ และนํ าเทคโนโลยี มี บ ทบาทสํ า คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม รวมทั้ งตอบสนอง
การดํารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น เช่น การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาพลังงานและวัสดุต่างๆ
จากพืช การทดแทนแรงงานด้วยเครื่องจักร การพัฒนาสุขภาพและศักยภาพในการทางานของผู้สูงอายุ เป็นต้น
ขณะเดียวกันก็เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น การจารกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล
การใช้สื่อเผยแพร่ข้อมูลเท็จ และเป็นเครื่องมือของการก่อการร้าย เป็นต้น ในอีกด้านหนึ่งของอุปสรรคคือการ
เกิดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคม ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําในการ
พัฒนา และการแลกเปลี่ยนด้านวัฒ นธรรมอย่างหลากหลายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจนําไปสู่วิกฤต
ศีลธรรมและปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมา ดังนั้นประเทศไทยจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบทั้ง การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ และบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.5 การก่อการร้าย
การก่อการร้ายเป็นภัยคุกคามต่อประชาคมโลก ซึ่งภัยก่อการร้ายและอาชญากรรม
นับวันมีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง สําหรับประเทศไทยสถานการณ์การก่อการร้ายในต่างประเทศ
อาจส่งผลต่อแรงจูงใจในเชิงอุดมการณ์ทางศาสนาและลัทธิความเชื่อต่างๆ ทําให้สถานการณ์ความไม่สงบใน
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พื้ น ที่ ภ าคใต้ ข องประเทศยั งคงมี อ ยู่ ต่ อ ไป ในขณะเดี ย วกั น แนวโน้ ม ความก้ า วหน้ าทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีคาดว่าจะทําให้ขีดความสามารถในการปฏิบัติการของกลุ่มการก่อการร้ายเพิ่มขึ้น และก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างมากขึ้นกว่าเดิม
3.2 การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศไทย
บริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงที่ ป ระเทศไทยต้ อ งเผชิ ญ กั บ กระแสโลกาภิ วั ต น์ ประกอบด้ ว ย
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม สรุปได้ดังนี้
3.2.1 การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจ
อั ต ราการขยายตั วและเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยอยู่ ในเกณฑ์ ดี
ขณะเดียวกันโครงสร้างการผลิตและบริการได้ปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม
ซึ่งมีบทบาทสูงต่อระบบเศรษฐกิจไทย ทําให้มีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม ผลิตภาพการผลิตรวมของภาคอุตสาหกรรม ยังอยู่ในระดับต่ํา เนื่องจากความสามารถในการ
พัฒนานวัตกรรมและการดูดซับเทคโนโลยีจากต่างประเทศยังคงค่อนข้างน้อย สําหรับภาคเกษตรซึ่งเป็นแหล่ง
สร้างรายได้หลักของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศและเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรม
ในขณะที่ภาคบริการมีบทบาทสําคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ
ในมิติของการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศกับเศรษฐกิจต่างประเทศทําให้เกิดการ
ชะลอกิจกรรมทางการค้าและการลงทุน ซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อการเติบโตเศรษฐกิจ จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่
ถดถอยเนื่องจากวิกฤตทางการเงินในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ทําให้บทบาทของการลงทุนและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของไทยมี แนวโน้มลดลง รวมทั้ งระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีค วามอ่อนแอด้ านปัจจั ยสนับ สนุ น
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา คุณภาพการบริการของโครงสร้างพื้นฐาน กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบทางเศรษฐกิจที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ จึงทาให้ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพื่อเพิ่ม
มูลค่า (Added-Value) ของสินค้าและบริการที่สร้างสรรค์มากขึ้น จะเป็นการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจและ
ทําให้สามารถแข่งขันได้
นอกจากนี้ปัญหาอุทกภัยยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจขั้นรุนแรง โดยสภาวะน้ําท่วม
ครั้งใหญ่ในปลายปี 2554 ทําให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง และส่งผลกระทบกับโครงสร้างการผลิตของไทยใน
ทุกด้าน ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว รวมถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ โดยมี
มูลค่าความเสียหายรวมทั้งสิ้น 58,494.6 ล้านบาท และส่งผลให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของไทย
ลดลงเกือบ 2 เท่า โดยภายหลังการฟื้นฟูคาดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตได้ดี จากการลงทุนของภาครัฐเพื่อ
ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากวิกฤติน้ําท่วม กอปรกับการมีมาตรการสนับสนุนทั้งในด้าน
สินเชื่อ และมาตรการภาษี เพื่อการฟื้นฟูภาคเกษตร อุตสาหกรรมและภาคบริการ ที่จะเป็นปัจจัยสําคัญต่อการ
สร้างงาน สร้างรายได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และเป็นปัจจัยขับเคลื่อนอุปสงค์
ภายในและต่างประเทศให้ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
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3.2.2 การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม
ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา ที่กําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจากการมี
โครงสร้างประชากรในวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น และโครงสร้างประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วนลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง จะทําให้ประเทศไทยเผชิญกับการขาดแคลนกําลังแรงงานในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อผลิตภาพ
การผลิตของประเทศ นอกจากนี้ การอพยพย้ายถิ่นของประชากรจากชนบทเข้ามาทางานในเมืองอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้สัดส่วนประชากรในเขตเมืองเพิ่มขึ้นและมีความเป็นเมืองมากขึ้น
ด้านคุณภาพการศึกษาของคนไทยขยายตัวเชิงปริมาณอย่างรวดเร็ว ระดับการศึกษา
เฉลี่ยของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง ความสามารถในการเรียนรู้
และการประยุกต์ใช้ความรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับต่ํา คุณภาพการศึกษายังไม่เพียงพอต่อการปรับตัวให้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ อีกทั้งกําลังคนในวัยทํางานยังขาดแคลนทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของไทยต่ํากว่าค่าเฉลี่ยโลกถึงประมาณ 5 เท่า จึง
เป็นจุดอ่อนของคนไทยในการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ ซึ่งทําให้
ประเทศไทยต้องเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนามากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยในระดับสากล
ด้านสุขภาวะของคนไทย พบว่า คนไทยสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพอย่าง
ทั่วถึงจากการดําเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อย่างไรก็ตามคนไทยส่วนใหญ่กําลังเผชิญกับการ
เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ทั้งโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจ และมะเร็ง ที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ําที่เป็นผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์
ในขณะเดียวกันประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มขึ้นและมีการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ
แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมแรงงานนอกระบบและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง
ด้านคุณภาพสังคมและปัญหาความยากจน ในประเทศไทยพบว่าความเหลื่อมล้ําทาง
รายได้ของประชากรและโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรยังเป็นปัญ หาการพัฒ นาประเทศ การกระจายรายได้
ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ แต่ก็ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการจัดลําดับความสําคัญ เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่นแล้วยังคงมีความเท่าเทียมทางด้านรายได้น้อยกว่าหลายประเทศ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนับเป็นปัจจัย
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม และทําให้ประชาธิปไตยอ่อนแอ
สั ง คมไทยเผชิ ญ วิ ก ฤตความเสื่ อ มถอยด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม และการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึ้น ที่เป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผ่านกระแส
โลกาภิวัตน์และโลกไซเบอร์ ทําให้การถ่ายทอดและปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่คนรุ่นใหม่
ถูกละเลยไป ระบบคุณค่าของสังคมไทยในเรื่องจิตสาธารณะ ความเอื้ออาทร และความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เริ่มเสื่อมถอยลง นําไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความมี
คุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดน้อยลง
3.2.3 การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากการเพิ่ มขึ้นของประชากร การพัฒ นาเศรษฐกิจที่ มุ่งการเจริญ เติบโตและการ
แข่งขันทางด้านการค้า และการลงทุน ส่งผลให้ทุนทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อความ
สมดุลของระบบนิเวศ ก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งทรัพยากรดินที่เป็น
ปัจจัยการผลิตที่สําคัญ มีความเสื่อมโทรมในระดับรุนแรงและยังมีปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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รวมทั้งการขยายตัวของเมือง และขยายพื้นที่อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ซึ่งรุกล้ําพื้นที่เกษตรกรรมมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาภาวะโลกร้อน ส่งผลซ้ําเติมต่อปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
รวมทั้งการตัดไม้ทําลายป่า ส่งผลกระทบเชื่อมโยงในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เกิดการ
สู ญ เสี ย ความหลากหลายทางชี ว ภาพ การกั ด เซาะพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เกิ ด ภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ
เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร การสูญเสียที่ดินทํากิน ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญเกิดความ
เสียหาย ซึ่งผลกระทบเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน
ในขณะเดียวกันประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ภูมิอากาศและความต้องการพืชพลังงานที่ส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหารแต่ผลผลิตเกษตรก็ยังมี เพียงพอ
สําหรับการบริโภคและส่งออก แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกไปสู่พืชพลังงานเพิ่มขึ้นก็ตาม อย่างไรก็ดี
ผลกระทบจะเกิดขึ้น มากหรือน้ อยขึ้นอยู่กับความสามารถในการพัฒนายกระดั บคุณภาพระบบการผลิตของ
ภาคการเกษตรในอนาคต รวมถึ งแนวนโยบายภาคเกษตรของประเทศที่ ให้ ค วามสํ าคั ญ ในการเลื อ กส่ งเสริม
การผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานอย่างสมดุล
3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสถานะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในปั จ จุ บั น การพั ฒ นาด้ านวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรม เกิ ด การพั ฒ นา
รูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยการหลอมรวมของศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน แต่ประเทศไทยยังขาดการเตรียม
ความพร้อมให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และรองรับการแข่งขันในอนาคต ทั้งฐานความรู้ ความตระหนัก
ข้อมูลข่าวสาร บุคลากรการวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน จึงจําเป็นต้องเร่งปรับตัวโดยสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ที่เน้นการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใน 4 สาขา ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และนาโนเทคโนโลยี ทั้งนี้หากพิจารณาศักยภาพในการสร้างผลงานวิจัยและพัฒนา ในปัจจุบันถือว่า
ประเทศไทยยังอ่อนด้อยในด้านนี้ ทั้งจํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา และการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาที่ต่ํากว่าประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น และสิงคโปร์
3.3 กรอบแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา
คณะครุศาสตร์ได้ศึกษาปัญหาอุปสรรค แนวโน้ม และสภาวการณ์ทั้งปัจจุบันและอนาคตมหาวิทยาลัย
ยังต้องพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาฯมหาวิทยาลัยกับแผนพัฒนาฯ ของหน่วยงานภายนอกต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึก ษา เพื่ อกําหนดทิศทางและเป้าหมายการพั ฒ นามหาวิท ยาลัยให้ สอดคล้องกัน เช่ น
แผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2555-2558 แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 11
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนยุทธศาสตร์อาเซียนของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
3.3.1 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี)
รัฐบาลวางแนวทางการดําเนินงาน เพื่อให้บรรลุภารกิจภายใต้แนวทางพื้นฐานหลัก 3 ประการ คือ
หนึ่ ง เพื่ อ นํ าประเทศไทยไปสู่ โครงสร้างเศรษฐกิ จที่ ส มดุ ล มี ค วามเข้ม แข็งของเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนา
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คุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกช่วงวัย ถือเป็นปัจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยู่รอดและแข่งขันได้ของ
เศรษฐกิจไทย
สอง เพื่อนําประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติ
ธรรมที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนคนไทยทุกคน
สาม เพื่อนําประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยสร้าง
ความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง
ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น สามารถบรรลุ ถึ งภารกิ จตามนโยบายของรั ฐ บาล
จึงได้กําหนดกลยุทธ์และวิธีการดําเนินการ โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก ได้แก่ (1) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ การสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในสังคมและการพัฒ นาการเมืองของประเทศ (2) การแก้ไข
ปัญหาค่าครองชีพของประชาชน และการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
เยาวชนและประชาชน และ (3) การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรเพื่อการเกษตร การสร้างรายได้ของ
ประเทศ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับต่างประเทศ
2. นโยบายที่จะดําเนินการในระยะ 4 ปี ได้แก่ (1) นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ (2) นโยบาย
เศรษฐกิจ (3) นโยบายสังคมและคุณ ภาพชีวิต (4) นโยบายที่ดิน ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5)
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม (6) นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ และ (7) นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ทั้ งนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ในฐานะเป็ นหน่ วยงานสั งกั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ จึ งต้ องพิ จารณาถึ ง
แผนปฏิ บั ติ ราชการ 4 ปี ข องกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารที่ ส นองตอบต่ อ นโยบายรั ฐ บาลและรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาทุกระบบ ให้เรียนแล้วมีงานทํา ลดปัญหาผู้
ว่างงานของประเทศ และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้การดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่
ได้กําหนดไว้
3.3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มียุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
อุดมศึกษา คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งมุ่งเตรียมคนให้พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพื่อเข้าสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติ
ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่สานึกในคุณธรรมจริยธรรม
มี ค วามเพี ยร และรู้คุ ณ ค่าความเป็ น ไทย มี โอกาสและสามารถเรีย นรู้ตลอดชี วิต ควบคู่ กั บ การเสริม สร้าง
สภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอื้อต่อการพัฒนาคน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนา
ชุม ชนท้ องถิ่น ให้ เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิ คุ้ ม กันให้ คนในชุ มชน และเป็น พลังทางสังคมในการพั ฒ นา
ประเทศ
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3.3.3 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
เป้ า หมายของกรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว ฉบั บ ที่ 2 เมื่ อ สิ้ น สุ ด แผนในปี พ.ศ. 2565
คือ ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่
เกิดขึ้น ตลอดชีวิต พัฒ นาศั ก ยภาพอุดมศึ กษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่ อเพิ่ม ขีดความสามารถ
ในการแข่ งขั น ของประเทศในโลกาภิ วัต น์ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ของท้ อ งถิ่ น ไทย โดยใช้ ก ลไกของ
ธรรมาภิ บ าล การเงิน การกํ ากั บ มาตรฐาน และเครือ ข่ายอุ ด มศึ ก ษาบนพื้ น ฐานของเสรีภ าพทางวิช าการ
ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ
3.3.4 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559)
วิสัยทัศน์ในปี 2559 คือมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความต้องการของ
ตลาดงาน สามารถทํางานเพื่อดํารงชีพตนเองและเพื่อช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมี
สุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นใช้กลยุทธ์ผ่านการนําองค์กรเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ
และเป็นวิชาชีพที่ยอมรับของสังคม โดยมียุทธศาสตร์ 8 ด้าน คือ 1) เปลี่ยนระบบการนําองค์กรให้ขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองค์รวม 2) สร้างเอกภาพและคุณภาพของข้อมูลสถิติอุดมศึกษาโดยศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา
แห่งชาติ 3) เปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านการศึกษา โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบการรับนักศึกษา เพื่อ
เปิดโอกาสการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนในทุกวัย 4) พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 5) ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตอย่างก้าวกระโดด 6) นําประเทศพ้นวิกฤตและชี้นําการพัฒนาด้วยงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 7) บริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และ 8) สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
3.3.5 แผนยุทธศาสตร์อาเซียนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการเตรียมความพร้อมของระบบอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและเปิด
เสรีการค้าบริการด้านการอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2558 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีวิสัยทัศน์
ที่จะทําให้บัณฑิตไทยมีความสามารถในระดับสากล และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก โดยมียุทธศาสตร์ 3 ประการ คือ (1) การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับสากล (2) การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน
และ (3) การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน
3.3.6 แผนกลยุท ธ์ด ้า นวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่ง ชาติ (พ.ศ. 2547-2556)
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
แผนกลยุท ธ์ด ้า นวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่ง ชาติ ดํ า เนิน งานภายใต้ว ิส ัย ทัศ น์
“ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่เข้ม แข็งเป็น สัง คมความรู้ ที่แ ข่งขันได้ในสากล มีความมั่น คงและประชาชนมี
ชีวิต ที่ดี” โดยได้กํา หนดกลยุท ธ์ห ลัก ในการพัฒ นาไว้ 5 กลยุท ธ์ คือ กลยุท ธ์ห ลัก ที่ 1 พัฒ นาเครือ ข่า ย
วิส าหกิจ เศรษฐกิจชุม ชน และคุณ ภาพชีวิต เพื่อ เพิ่ม ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีแ ละผลิตภาพภาค
การผลิตยกระดับเศรษฐกิจและชุมชนและคุณภาพบริการทางสังคม กลยุทธ์หลักที่ 2 พัฒนากําลังคนด้าน
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีใ ห้ต อบสนองความต้อ งการของภาคเศรษฐกิจ และสัง คม กลยุท ธ์ห ลัก ที่ 3
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสถาบันเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม กลยุทธ์หลักที่ 4 สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดแรงสนับสนุน
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จากสาธารณชนอย่างต่อเนื่อ ง และกลยุท ธ์หลักที่ 5 ปรับ ระบบการบริหารจัด การด้านวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพสูง
3.3.7 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
นโยบายการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) เน้นการบูรณาการด้านการวิจัย ที่สอดคล้อง
กั บ แนวนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศ ควบคู่ กั บ การวิ จั ย เพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ
เพื่อนําไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) คือ
“ประเทศไทยมีและใช้งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีการกําหนดพันธกิจการ
วิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) คือ “พั ฒ นาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให้
สูงขึ้น และสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมและแพร่หลาย
รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญ ญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิ ชย์และสาธารณะ
ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพที่ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม” ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์การวิจัย คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถ
เพื่อการพัฒนาทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้างศักยภาพและความสามารถ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย และยุทธศาสตร์ที่ 5
การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพื่อการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร
และภู มิปั ญ ญาของประเทศสู่ การใช้ ป ระโยชน์ เชิงพาณิ ชย์ แ ละสาธารณะ ด้ วยยุท ธวิธีที่ เหมาะสมที่ เข้ าถึ ง
ประชาชน และประชาสังคมอย่างแพร่หลาย
3.3.8 นโยบายและแผนวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 1
(พ.ศ. 2555–2565) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 25552565) มี วิสั ย ทั ศ น์ ที่ เน้ น “นวั ต กรรมเขี ย ว เพื่ อ สั ง คมคุ ณ ภาพและเศรษฐกิ จ ที่ มี เสถี ย รภาพ” โดยการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้กําหนดกรอบการพัฒนาของแผนฯ 5 ประการคือ 1) พัฒนางาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมคุณ ภาพที่ มีภูมิคุ้ มกัน 2) พัฒ นางาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ โดยมีการ
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (Globalization and Regionalization) 3) พัฒนางานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 4) พัฒนาและผลิต
กํ า ลั ง คนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงประชากรศาสตร์
(Demographic Change) และ 5) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษาอย่างแน่นอน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องเร่งเตรียมการณ์รับมือกับปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ เพื่อประโยชน์ต่อการปรับทิศทางพัฒนา
มหาวิทยาลัยในอนาคต โดยมหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สร้างชื่อเสียงและเอกลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจของนักเรียนและผู้ปกครอง
การทบทวนหลักสูตรและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และรองรับการศึ ก ษา ในทศวรรษที่ 21 ในด้านวิชาการและวิจัยเน้น การใช้ค วามแข็ งแกร่งในสาขาวิชาที่
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มหาวิ ท ยาลั ย เชี่ ย วชาญและชํ านาญ และจั ด การทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ าเพิ่ ม ให้ กั บ งานวิ จั ย
ตลอดจนนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณะมากขึ้น อันส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศ ในด้านการบริหารจัดการภายในที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นําในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับตัวและ
เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันการณ์ และเพื่อความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
ประเด็นท้าทายด้านยุทธศาสตร์การดําเนินงานต่อคณะครุศาสตร์
1. การเปิดหลักสูตรในสาขาที่ขาดแคลน การบริหารจัดการ การเพิ่มผลผลิต รวมทั้ง
พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางภาษา ที่สนองตอบต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สังคมผู้สูงอายุ ภาวะโลกร้อน
2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และเสริมสร้างความพร้อมของบุคลากรภายใน การจัด
สภาพบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นนานาชาติรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และผลักดันให้มีการดําเนินกิจกรรมที่เป็นภารกิจทุก
ด้านของคณะครุศาสตร์กับหน่วยงานทั้งภายในและในต่างประเทศ
4. การเร่งผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนองค์ความรู้ที่เป็นความต้องการของ
สังคม ชุมชน โดยเน้นการทํางานร่วมกับชุมชน สถานประกอบการ
4. สถานการณ์ที่เป็นปัจจัยภายในคณะครุศาสตร์
นอกจากคณะครุศาสตร์จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกดังที่กล่าว
ข้างต้นแล้ ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของคณะครุศาสตร์ให้บรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจแล้ว ยังมี
สถานการณ์ที่เป็นปัจจัยภายในคณะครุศาสตร์ก็มีผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน โดยมีปัจจัยต่างๆ ที่ต้อง
คํานึงถึงมีดังนี้
4.1 ข้อมูลพื้นฐานของคณะครุศาสตร์
1. จํานวนนักศึกษาและผูส้ ําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน
2555) มีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 613 คน
2. จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด ภาคปกติ–ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษา
ทั้งหมด 2,790 คน
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ประจําปีการศึกษา 2554 มีผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด
76 คน ผู้สําเร็จการศึกษาภาคปกติ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 78.95 ผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมดภาคพิเศษ 16 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.05 เมื่อเทียบจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาแล้วจะเห็นได้ว่า คณะครุศาสตร์มีการผลิตบัณฑิต
ในภาคปกติมากกว่าภาคพิเศษ ซึ่งภาคปกติของคณะครุศาสตร์จะไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ส่วนในภาคพิเศษจะมีบัณฑิตทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งมีสําเร็จการศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาโท
มากที่สุดจํานวน 12 คน รองลงมาคือระดับปริญญาเอก 4 คน
4. จํานวนหลักสูตร ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรที่เปิดรสอนใน 6 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี
จํานวน 4 หลักสูตร
หลักสูตรในระดับปริญญาโท
จํานวน 2 หลักสูตร
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5. การจัดสรรงบประมาณของคณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะครุศาสตร์
ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทุกประเภทงบประมาณ 4,205,786 บาท
6. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของคณะครุศสตร์ ทรัพยากรขององค์กรที่สําคัญและ
ขาดไม่ได้ คือ ทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะเป็นปั จจัยสําคัญ ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะครุศาสตร์
ให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดยบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน รวมทั้งหมด 57 คน จําแนก
บุคลากร ดังนี้
 สายวิชาการ มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 41 คน คิดเป็นร้อยละ 71.93 วุฒิการศึกษา
วุฒิ การศึกษาระดับปริญ ญาโท 25 คน คิดเป็นร้อยละ 60.97 และวุฒิ การศึกษาระดับปริญ ญาเอก 16 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.03
เมื่ อจํ าแนกตามคุ ณวุฒิ พบว่า บุ คลากรสายวิชาการที่ มีวุฒิ ปริญญาโท มีจํานวนมากที่ สุ ด
รองลงมาวุฒิปริญญาเอก ตามลําดับ
 สายสนับสนุน มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 16 คน คิดเป็นร้อยละ 28.07 วุฒิการศึกษา
ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี 8 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 5 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75
 เมื่ อ จํ า แนกตามคุ ณ วุ ฒิ พ บว่ า บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่ มี วุ ฒิ ต่ํ า กว่ า ปริ ญ ญาตรี
มีจํานวนมากที่สุด รองลงมา ปริญญาตรี และวุฒิปริญญาโท ตามลําดับ
หากจําแนกตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ พบว่าลูกจ้างชั่วคราวมากที่สุด รองลงมาพนักงาน
มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญาจ้าง ตามลําดับ
7. การวิ จั ย และพั ฒ น า คณ ะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ความสําคัญด้านการวิจัย โดยส่งเสริมสนับให้บุคลากรได้ผลิตผลงานวิจัย เผยแพร่
ผลงานและการนําประโยชน์จากการคิดค้นสร้างสรรค์ผลงานนําไปใช้ประโยชน์
8. การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ คณ ะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจึงให้ความสําคัญกับการบริการวิชาการ
แก่สังคม มีการจัดฝึกอบรมและจัดทําโครงการด้านบริการวิชาการ ทั้งหมด 7 โครงการ มีงบประมาณทั้งสิ้น
50,000 บาท ซึ่งดําเนินการแล้ว 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.85 ส่วนยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 57.14 (ที่มา : สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ณ เดือนเมษายน 2556)
9. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มี การดําเนิ นโครงการทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒ นธรรม จํานวนทั้ งสิ้น 4 โครงการ
งบประมาณ 30,000 บาท (ที่มา : สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ณ เดือนเมษายน 2556)
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บทที่ 3
แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2556–2560
แผนกลยุ ท ธ์ค ณะครุศ าสตร์ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
พ.ศ. 2556–2560 จัดทําขึ้นโดยพิจารณานํ าเป้ าประสงค์และแนวทางการพัฒ นาที่กําหนดไว้ตามนโยบาย
การพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2556–
2560) รวมทั้งนําผลการประเมินคณะครุศาสตร์ที่ดําเนินการโดยคณะกรรมการตรวจประเมินของ สมศ สกอ.
และคณะกรรมการติดตามประเมินผลของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผลการประเมินปัจจัยทางยุทธศาสตร์จาก
สภาพแวดล้อมภายนอก มาเป็นกรอบในการดําเนินการ โดยมีจุดมุ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ พัฒนาและเพิ่มบทบาทในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษานานาชาติ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ พัฒนาการวิจัยและการให้บริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ สร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม และ
นําไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาพื้นที่บนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ อันนําไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปรัชญา
“คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ สานท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าเทคโนโลยี”
อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค่านิยม (Core Values)
“VALAYA”
V
:
Visionary
A
:
Activeness
L
:
Like to learn
A
:
Adaptive
Y
:
Yields
A
:
Acceptance and
Friendliness

=
=
=
=
=
=

เป็นผู้รอบรู้
ทํางานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
สนใจใฝ่เรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
ปรับตัวได้ดี พร้อมนําการเปลี่ยนแปลง
ผลงานเป็นที่ประจักษ์
เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
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วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นนํา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์
พันธกิจ (Mission)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีภารกิจหลักสําคัญคือ
เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย และพัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา ให้การบริการทางวิชาการแก่สงั คม และทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ (Goals)
1. สร้างสรรค์งานผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
2. พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สําคัญในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษา
ตลอดจนครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให้ มีคุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ม าตรฐานวิชาชี พ ครู โดยสร้างเครือข่ าย
พันธมิตรกับองค์กรภายนอกและศิษย์เก่า
3. สร้างเสริมขีดสมรรถนะในการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และนําผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหา
ทางด้านการศึกษา แก่ชุมชนและท้องถิ่น
4. เป็นแหล่งสําคัญในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ในฐานะที่เป็นผู้นําทางด้านนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของท้องถิ่น
5. เป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาที่สําคัญของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นองค์กร
แห่งความพอเพียง มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดําเนินงานของคณะครุศาสตร์
จากการวิเคราะห์บริบทที่เป็นประเด็นท้าทายจากภายนอกและภายใน กรอบวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์
และกลยุทธ์การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นภาพกว้าง นํามาสู่แนวคิดที่ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
การดําเนินการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจหลักของคณะครุศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
2. เพิ่มผลงานด้านท้องถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
3. รวบรวมศึกษาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน
4. พัฒนาภูมิทัศน์ แหล่งสุนทรียะ สื่อสารเอกลักษณ์ อัตลักษณ์
5. พัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล
6. เพิ่มจานวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกและผลงานวิชาการ การวิจัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เสริมสร้างสมรรถนะที่พึงประสงค์ และสนองตอบ ต่อการดําเนินชีวิตตามวิถีทางของระบบเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมร่วมสมัยให้แก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรผ่านระบบการเรียนรู้ ที่มุ่งสร้างปัญญาจากการ
ปฏิบัติและการจัดการปัญหาสาธารณะในท้องถิ่น โดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญ ดังนี้
1. เสริมสมรรถนะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอาเซียนสําหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
3. พัฒนาหลักสูตรใหม่ ระบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและการแก้ไขปัญหาสาธารณะ
ร่วมกับชุมชน
4. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตปัญญาของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
5. ส่งเสริมให้นกั ศึกษา อาจารย์อาสาร่วมเรียนรู้ พัฒนาองค์กรและชุมชนในท้องถิ่น
6. เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้
7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ความสําคัญกับการพัฒนาบทบาท และการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
KPI 1.1 ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรที่มผี ลการประเมินความรู้ทางภาษาตามเกณฑ์ที่
กําหนด
KPI 1.2 ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงกรพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิต
ปัญญา
KPI 1.3 จํานวนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรใหม่ที่ได้รับอนุมัติ
KPI 1.4 ร้อยละของหลักสูตร/นักศึกษาที่ทํากิจกรรมอาสาร่วมเรียนรู้และพัฒนาองค์กรและชุมชนใน
ท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มผลงานด้านท้องถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นสารสนเทศพื้นฐาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่ม
บทบาทของอาจารย์ คณะ มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน จัดการปัญหาสาธารณะในท้องถิ่นโดยมีกลยุทธ์ที่
สําคัญ ดังนี้
1. สํารวจความต้องการด้านการให้บริการวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการให้บริการที่
สนองต่อความต้องการที่แท้จริงของชุมชนท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย
ร่วมเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะการพัฒนาองค์กร ชุมชนท้องถิ่น
4. ศึกษา ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและจัดการปัญหาสาธารณะของชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
KPI 2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
KPI 2.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ให้บริการวชาการ ร่วมเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะการพัฒนาอค์กร ชุมชน
ท้องถิ่น
KPI 2.3 ระดับความสําเร็จในการขับเลื่อนนโยบายสาธารณะและจัดการปัญหาสาธารณะของชุมชน
ท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : รวบรวมศึกษาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งดําเนินการศึกษา วิจัย
รวบรวม เผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน โดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญ ดังนี้
1. รวบรวม ประมวลผลข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน
2. แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ และศึกษาระยะสั้นในประเทศอาเซียน
3. ศึกษา ฝึกอบรมระยะสั้น แลกเปลี่ยนอาจารย์ด้านการสอนและวิจัยในประเทศอาเซียน
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษาในต่างประเทศ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
KPI 3.1 จํานวนรายงานผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน
KPI 3.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีนักศึกษาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ และศึกษาระยะสั้นในประเทศ
อาเซียน
KPI 3.3 ร้อยละของหลักสูตรที่มีอาจารย์ไปศึกษาวิจัย แลกเปลี่ยนการสอน การฝึกประสบการณ์ใน
ประเทศอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาภูมิทัศน์ แหล่งสุนทรียะ สื่อสารเอกลักษณ์ อัตลักษณ์
เร่งพัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟูภูมิทัศน์ แหล่งสุนทรียะ จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก ภายในมหาวิทยาลัย
ให้มีสภาพน่าอยู่ ส่งเสริมบรรยากาศ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ การพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพใจ รวมทั้ง
จัดระบบ ดําเนินการสื่อสาร สร้างการรับรู้ของสังคมชุมชนและความภาคภูมิใจของนักศึกษา บุคลากรต่อ
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีกลยุทธ์ที่สาคัญ ดังนี้
1. ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ แหล่งสุนทรียะ
2. ปรับปรุง พัฒนาอาคาร สิ่งก่อสร้าง
3. ส่งเสริมการจัดการขยะและรณรงค์ประหยัดพลังงาน
4. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ สื่อสารเอกลักษณ์ อัตลักษณ์
5. สร้างนักศึกษาให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
KPI 4.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากรต่อภูมิทัศน์ แหล่งสุนทรียะและแหล่งบริการ
เรียนรู้ภายใน
KPI 4.2 ระดับการรับรู้ข่าวสารข้อมูลของมหาวิทยาลัย ของนักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาองค์การสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล
ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้าง ระบบ กระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาคมทั้งภายในและภายนอก โดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญ ดังนี้
1. พัฒนาระบบควบคุมภายใน การกากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนาระบบจัดการผลงานและพัฒนาองค์กรพอเพียง
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ
KPI 5.1 ผ่านการประเมินกระบวนการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : เพิ่มจานวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกและผลงานทางวิชาการ การวิจัย เร่งสรรหา
พัฒนาอาจารย์ให้มีวุฒิปริญญาเอกและตําแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการอุดมศึกษา
โดยมีกลยุทธ์หรือโครงการสําคัญ ดังนี้
1. สรรหา และพัฒนาอาจารย์วุฒิปริญญาเอก
2. สนับสนุนการผลิตตาราวิชาการ ผลงานวิจัยและส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
KPI 6.1 จํานวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น
KPI 6.2 จํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสําเร็จ

2556

ค่าเป้าหมาย
2557 2558 2559

2560

1. สร้างสรรค์งานผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
KPI 1.1 จํานวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มขึ้นตามความ 100% 100% 100% 100% 100%
ต้องของท้องถิน่
KPI 1.2 จํานวนหลักสูตรที่เปิดรับเพิ่มขึน้ สอดคล้องกับความต้องของ
3
3
3
3
ท้องถิ่น
KPI 1.3 จํานวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ.และคุรสุ ภา
4
4
4
4
4
KPI 1.4 ร้อยละของจํานวนนักศึกษาครูที่เพิม่ ขึ้นตามแผนการรับนักศึกษา 80% 80% 80% 80% 80%
KPI 1.5 จํานวนบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาตามกรอบของเวลาและได้งานทํา
85% 85% 85% 85% 85%
ตรงสาขา ภายใน 1 ปี
KPI 1.6 ผลงานการพัฒนาวิชาการ งานวิจัย ตํารา บทความ สิ่งประดิษฐ์
80% 80% 80% 80% 80%
ที่เผยแพร่ได้ตรงตามเกณฑ์ของประกาศ กพอ.
KPI 1.7 ร้อยละของบัณฑิตครูที่มีคณ
ุ ภาพด้านสาระความรู้ คุณธรรม
100% 100% 100% 100% 100%
และจริยธรรมและสมรรถนะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
KPI 1.8 จํานวนโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูและอาจารย์
17
19
21
23
25
2. พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สําคัญในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่มาตรฐานวิชาชีพครู โดยสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับองค์กรภายนอกและศิษย์เก่า
KPI 2.1 จํานวนหลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิม่ ขึ้น
8
8
8
8
8
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานทางการศึกษา และ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
KPI 2.2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพตามเกณฑ์
80% 80% 80% 80% 80%
มาตรฐานวิชาชีพและตามความต้องการของหน่วยงาน
KPI 2.3 ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
การพัฒนาศักยภาพ
KPI 2.4 ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานทางการศึกษาที่มีต่อกระบวน
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
และผลผลิตขอการพัฒนาครุและบุคลากรทางการศึกษา
KPI 2.5 จํานวนองค์กรภายนอกและศิษย์เก่าที่เป็นเครือข่ายพันธมิตร
4
5
5
5
5
3. สร้างเสริมขีดสมรรถนะในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และนําผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาทางด้านการศึกษา
แก่ชุมชนและท้องถิ่น
KPI 3.1 จํานวนอาจารย์ในคณะครุศาสตร์ทไี่ ด้รับการอนุมตั ิให้ได้รับทุน
5
5
5
5
5
วิจัยจากมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่นๆ นอกมหาวิทยาลัย
KPI 3.2 จํานวนโครงการวิจยั ในแต่ละหลักสูตร
5
5
5
5
5
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2556
มาก

ค่าเป้าหมาย
2557 2558 2559
มาก
มาก
มาก

2560
มาก

KPI 3.3 ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานทางการศึกษาที่มีต่อ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาครู ครูประจําการและบุคลากรทางการ
ศึกษา
KPI 3.4 ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงาน
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
อื่นที่มีต่อผลงานวิจัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์
KPI 3.5 ร้อยละของงานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษา ครูและบุคลากร
80% 80% 80% 80% 80%
ทางการศึกษา ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปญ
ั หา และ
พัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น และประเทศชาติได้
KPI 3.6 ร้อยละของการตอบรับให้ตีพมิ พ์หรือเผยแพร่งานวิจัย ของ
20% 25% 30% 35% 40%
อาจารย์ นักศึกษา ครูประจําการและบุคลากรทางการศึกษา
4. เป็นแหล่งสําคัญในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในฐานะที่เป็นผูน้ ําทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ของท้องถิ่น
KPI 4.1 จํานวนหน่วยงานทางการศึกษาทีเ่ ข้ารับบริการทางวิชาการ
65
70
75
80
85
KPI 4.2 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับบริการทางวิชาการ
73
73
73
73
73
KPI 4.3 จํานวนโรงเรียน/สถานศึกษาเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 15
18
21
24
27
KPI 4.4 จํานวนหลักสูตรฝึกอบรม
8
8
8
8
8
KPI 4.5 จํานวนโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
3
4
5
6
7
ศึกษา
KPI 4.6 ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ ข้ารับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
บริการทางวิชาการ
KPI 4.7 ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ที่เข้ารับบริการทางวิชาการ
KPI 4.8 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับบริการ
100% 100% 100% 100% 100%
นําความรู้และประสบการณ์ไปใช้พัฒนางานและหน่วยงาน
ของตน
5. เป็นแหล่งอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และภูมิปญ
ั ญาที่สําคัญของท้องถิ่นตลอดจนเป็นองค์กรแห่งความพอเพียงมีการ
บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
KPI 5.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาจิตสํานึก และค่านิยมของ
5
5
5
5
5
อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของคณะครุศาสตร์ ในการ
อนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทย และภูมิปญ
ั ญาทีส่ ําคัญของท้องถิ่น
5
5
5
5
5
KPI 5.2 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิต และกระบวนการ
ทํางานโดยยึดหลักความพอเพียงสําหรับอาจารย์ และนักศึกษา
ตลอดจนบุคลากรในคณะ
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KPI 5.3 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิต และกระบวนการ
ทํางานโดยยึดหลักความพอเพียงสําหรับครูประจําการและ
บุคลากรทางการศึกษา
KPI 5.4 ผลการประเมินจาก กพร. และ สมศ.
KPI 5.5 ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง และ
หน่วยงานทางการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกีย่ วข้องที่มี
ต่อระบบการบริหารจัดการของคณะ
KPI 5.6 จํานวนอาจารย์ที่ได้รบั การพัฒนาศักยภาพโดยให้ลาศึกษาต่อ
และก้าวเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ

2556
5

ค่าเป้าหมาย
2557 2558 2559
5
5
5

2560
5

>4.5

>4.5

>4.5

>4.5

>4.5

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

3

4

5

6

7

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตรงความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
2. การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทมี่ ีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ
3. การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
4. การทํานุบํารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
5. การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
6. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์และมาตรการในการดําเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงความต้องการของสังคม
การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ : พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ คุณธรรม คุณลักษณะ ความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อตอบสนองต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์ :

1. นักศึกษาได้รับการศึกษามีความรู้ทักษะ ในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สถานประกอบการต้องการและสามารถพัฒนาตนเองได้
2. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ
3. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมการฝึกปฏิบัติในระหว่างการศึกษา
4. บัณ ฑิตมีโอกาสได้ทํางานตรงกับสาขาที่เรียนและมีคุณลักษณะในการปฏิบัติงานใน
บริบทของการเป็นประชาคมอาเซียน
5. บัณฑิตมีความรู้ ทักษะ ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และคุณลักษณะตรงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ
6. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม มีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น

กลยุทธ์

มาตรการ/โครงการ

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  สนั บ สนุ น คณะ/หลั ก สู ต รเปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาให้ มี
ตรงความต้ องการของสั งคม ท้ องถิ่น และได้ รับ
จํานวนที่เหมาะสม จัดระบบการจัดการเรียนการ
ปลู กฝั งด้ านคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
สอนให้ มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะการเรีย นรู้ด้ ว ยตนเอง
วิชาชีพ มีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งนอกห้องเรียนหรือ
สาขาวิ ช า โดยสอดแทรกอยู่ ในทุ ก รายวิ ช าทั้ ง
จากการวิจัยให้กับนักศึกษา
ความรู้และกระบวนการ
 สนั บ สนุ น ให้ ค ณะ/หลักสู ตรจัดการฝึ กอบรมด้ าน
คุณ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจัด
กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
สาขาวิชา โดยสอดแทรกอยู่ในทุกวิชา
 สนับสนุนให้คณะ/หลักสูตร/หน่วยงานจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาให้มีอัตตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
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มาตรการ/โครงการ

2. จัดหา พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาที่เป็นสากล  ส่ ง เสริ ม ให้ ค ณ ะ/หน่ ว ยงาน/หลั ก สู ต ร จั ด หา
และความเป็ น นานาชาติ และพั ฒ นารู ป แบบ
ทรัพยากรทางการศึกษา พัฒนาสภาพบรรยากาศ
การเรียนรู้เพื่ อพั ฒ นาทัก ษะทางภาษาอังกฤษ
ภายในคณะ/หน่ วยงานให้ มีความเป็นสากล และ
และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่สําคัญ
นานาชาติ
 ส่งเสริมคณะ/หลักสูตรให้มีการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอน กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาให้แก่
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 ศูนย์ภาษาจัดหลักสูตรฝึกอบรม ส่งเสริมให้มีกิจกรรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ
อื่นๆ ที่สําคัญให้กับนักศึกษา
 ศู น ย์ ภ าษ าจั ด ห าชุ ด ก ารเรี ย น รู้ ด้ วย ต น เอ ง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะด้านภาษาให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี
 ศูนย์ภาษาจัดสอบประเมินความรู้ ออกใบรับรอง
ด้านทักษะใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ
อื่นๆ ให้แก่นักศึกษา
 ส่งเสริมการพัฒนางานวิทยบริการและบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและสนองตอบต่อ
ความต้องการคาดหวังของนักศึกษา อาจารย์
3. สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์  คณะ/หน่วยงานแสวงหา จัดทําความร่วมมือ(MOU)
วิชาชี พ จากหน่ วยงาน สถานประกอบการที่ มี
กับสถานประกอบการ เครือข่ายศิษย์เก่า ในการรับ
คุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
 คณ ะส่ ง เสริ ม ให้ ห ลั ก สู ต รจั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า
ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพตามรูปแบบสหกิจศึกษา
หรือการบ่ ม เพาะธุรกิ จ ในสถานประกอบการที่ มี
คุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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มาตรการ/โครงการ

4. พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ความ  ส่ ง เสริ ม ให้ ค ณะปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเดิ ม พั ฒ นา
ต้องการของตลาดแรงงานและเป็นไปตามเกณฑ์
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรนานาชาติ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานขององค์ ก รวิ ช าชี พ รวมถึ งหลั ก สู ต ร
ความต้องการของตลาดแรงงานและเกณฑ์มาตรฐาน
นานาชาติ
ขององค์กรวิชาชีพ
 สนับสนุนให้คณะ/หลักสูตรประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ให้เป็นที่น่าสนใจ และเป็นที่รู้จักของนักเรียน
5. ส่งเสริมการศึกษาวิจัย จัดทําแผนการตลาดด้าน  สนับสนุนให้คณะ/หน่วยงานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดการศึกษา พร้อมทั้งระบุกลุ่มโรงเรียน
ของนั ก ศึก ษา ความต้อ งการด้านการศึ กษา และ
เครือข่ายเพื่อแสวงหาวิธีการในการคัดเลือก
กําหนดพื้นที่เป้าหมายการรับนักศึกษา และกําหนด
นักศึกษาเชิงรุก
แผนการตลาดด้านการจัดการศึกษา
 สนั บ สนุ น ให้ ค ณะ/หลั ก สู ต รจั ด กิ จ กรรมสร้ า ง
ความสั ม พั น ธ์ กั บ โรงเรี ย นเครื อ ข่ า ย ด้ ว ยการจั ด
ประชุมสัมมนาครูแนะแนว ผู้บริหาร และส่งเสริม
ให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุก
6. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและ  จัดตั้งโรงเรียนสาธิตหลักสูตรนานาชาติ
ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนสาธิตเพื่อ  เพิ่มการรับนักเรียนในโรงเรียนสาธิตให้มีจํานวนที่
รองรับการเข้าสู่ประคมอาเซียนเป็นแหล่งฝึก
เหมาะสม มี ก ารขยายจํ า นวนการรั บ นั ก เรี ย น
ประสบการณ์ของนักศึกษา
หลักสูตร IEP
 ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนทุกระดับให้มีสมรรถนะ
และคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน
 สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการพัฒ นาโรงเรียนสาธิต
ทั้ งด้ านกายภาพ สื่ อ การเรี ย นการสอน และการ
จัดการทรัพยากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ : คณะ/วิทยาลัย
ศูนย์จัดการศึกษา
โรงเรียนสาธิต
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ :
วัตถุประสงค์ :

มหาวิท ยาลั ย มี ผ ลงานวิจั ยและงานสร้างสรรค์ ที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ ชาติ
และนานาชาติ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
1. อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษามีสมรรถนะด้านการวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์
2. มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
3. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีสมรรถนะในการทํางานวิจัยเพื่อพัฒนางานในหน้าที่
และสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพ
4. ชุมชน สังคม ประเทศชาติ สามารถนํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ได้
5. ผู้ประกอบการสามารถนําผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ไปใช้แก้ปัญหาและ/หรือ
ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มได้

กลยุทธ์

มาตรการ/โครงการ

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยและงาน  สนับสนุนคณะให้สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
สร้ า งสรรค์ ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ในและ
การทําวิจัยและการผลิตงานสร้างสรรค์กับชุมชน
ต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อ
สถานประกอบการ หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
เพิ่มจํานวนผลงานวิจัย
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแสวงหาความร่วมมือด้าน
ทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ร่วมกับ
มหาวิท ยาลั ยทั้ งในและต่ างประเทศ หน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนําเสนอผลงานวิจัยและ  สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาส่ งเสริม ให้ มี ก ารจั ด งาน
การประกวดผลงานวิ จั ย ในระดั บ ชาติ แ ละ
ประชุมวิชาการ หรือให้คณะ อาจารย์ได้มีโอกาส
นานาชาติ
แสดงผลงานที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ
 สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะ ส่งเสริม สนับสนุน
ให้อาจารย์เข้าร่วมการนําเสนอผลงานวิจัย งาน
สร้ า งสรรค์ แ ละการประกวดผลงานวิ จั ย ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
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4. สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย และงบประมาณให้ อ าจารย์  สถาบันวิจัยและพัฒ นา แสวงหา จัดสรรเงินทุ น
นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ในการทําวิจัย
วิ จั ย จากภายในและภายนอกให้ กั บ คณะและ
และสร้างนวัตกรรม
อาจารย์
 สถาบัน วิจัยและพั ฒ นาร่วมกั บคณะ/หน่วยงาน
จั ด ทํ า แผนวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ ใหม่ แ ละการ
พั ฒ นางานภายในโดยสนั บ สนุ น จัด สรรทุ น วิ จั ย
ให้ กับ บุ ค ลากรในการทํ าวิ จัย เพื่ อแก้ปั ญ หาของ
หน่วยงาน
 คณะสนั บ สนุ น ให้ ห ลั ก สู ต รจั ด ให้ นั ก ศึ ก ษามี
ประสบการณ์ ในการทํางานวิจัยร่วมกับอาจารย์
โดยมี ก ารพิ จ ารณาทุ น วิ จั ย เป็ น พิ เศษสํ า หรั บ
งานวิจัยที่ร่วมกันของอาจารย์และนักศึกษา
5. ส่งเสริม สนับสนุนศึกษาวิจัยแบบสหสาขาวิชา  พั ฒ นาระบบงานของหน่ ว ยบ่ ม เพาะธุ ร กิ จ ให้
ให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา มีโอกาสและ
ตอบสนองต่อการวิจัย การให้บริการวิชาการและ
สามารถทํ างานวิ จั ย ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน และสั งคม
การพัฒนาผู้ประกอบการแบบสหสาขาวิชา
เพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น
 สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาสร้ างเครื อ ข่ า ยการวิ จั ย
แบ บ สห ส าขาเพื่ อพั ฒ น าท้ องถิ่ น ร่ ว ม กั บ
ผู้ ป ระกอบการ หน่ ว ยงาน มหาวิ ท ยาลั ย จาก
ภายนอก
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประสานสนับสนุนให้คณะ
จัดทําโครงการบู รณาการการวิจัยร่วมกันชุมชน
และท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ : คณะ/วิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
เป้าประสงค์ :

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้อย่างยั่งยืน
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในประชาคมอาเซียนในด้านแก้ไขปัญหาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้
1. กลุ่มประชาสังคมในท้องถิ่นน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต
2. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะชีวิต
3. ศิ ษ ย์ เก่ า มี บ ทบาทให้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมการดํ า เนิ น งานบริ ก ารวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัย
4. บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยและนักศึกษา มีสมรรถนะในการเป็น
วิทยากร บุคคลต้นแบบ
5. พนักงานและบุคลากรในหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อการ
พัฒนาอาชีพ
6. ชุมชนต้นแบบในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียนได้เกิดการเรียนรู้และน้อมนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลยุทธ์

มาตรการ/โครงการ

1. ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการวิชาการ การ
 จั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ป รั ช ญ าเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดําริและปรัชญา
ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักศึกษา และบุคลากร
สืบสานแนวพระราชดําริอย่างต่อเนื่อง
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 จัดตั้งหอเฉลิมพระเกียรติโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ประชาสัมพันธ์ จัดแสดงนิทรรศการ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 สนับสนุนให้คณะ/หลักสูตรมีบทบาทในการสร้าง
การรั บ รู้ แ ละส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ โ ครงการตาม
แนวพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ชุมชน สถานประกอบการในท้องถิ่นและประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
 สนับสนุนให้คณะ/หลักสูตรให้บริการวิชาการตาม
ความต้อ งการ ความสนใจให้ แ ก่ นั กศึ กษา ชุ ม ชน
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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2. สร้างเครือข่าย แสวงหาพันธมิตร โดยเน้นที่กลุ่ม  แสวงหาความร่วมมือ จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะทาง
ศิ ษ ย์ เ ก่ า หน่ ว ยงาน สถานประกอบการใน
ภาษาสําหรับครู ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ท้ อ งถิ่ น มหาวิ ท ยาลั ย ในต่ า งประเทศในการ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
พัฒนางานให้บริการวิชาการ
 สนั บ สนุ น ให้ ค ณะ/หลั ก สู ต รสร้ างเครื อ ข่ าย และ
ประสานความร่วมมือนํานักศึกษาไปร่วมเรียนรู้และ
จั ด กิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการให้ แ ก่ ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการในท้ อ งถิ่ น หรื อ ในประเทศกลุ่ ม
ประชาคมอาเซียน
 สนั บ สนุนให้ คณะจัดตั้งศู นย์บ ริการวิชาการระดับ
คณ ะ พั ฒ นาระบบงาน ดํ า เนิ น กิ จ กรรมการ
ให้ บ ริก ารวิ ช าการที่ เป็ น รายได้ แ ละประสานงาน
แสวงหาความร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รทุ ก
ระดับในการดําเนินกิจกรรมการให้บริการวิชาการ
3. พัฒนาระบบกลไกบริหารจัดการในด้านบริการ
 สํ า นั ก ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ฯ และคณ ะร่ ว มกั น
วิชาการ
วางแผนปฏิบัติการ พัฒนาระบบกลไกการจัดสรร
งบประมาณ การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
อย่างเป็นระบบ
 สํานักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ และคณะร่วมกันพัฒนา
วิ ท ยากรตั ว คู ณ และบุ ค คลต้ น แบบด้ า นความ
พอเพียงในระดับหน่วยงานและชุมชน
4. ส่งเสริมการพัฒนาครูเพื่อสร้างครูมืออาชีพรองรับ  จั ด ตั้ ง สาขาศู น ย์ ศึ กษ าพั ฒ น าครู ใ น ศู น ย์ จั ด
ประชาคมอาเซียน
การศึกษากรุงเทพมหานครและศูนย์จัดการศึกษา
สระแก้ว
 สร้างเครือ ข่ ายโรงเรีย นคุ ณ ภาพ ขยายสาขาของ
ศู น ย์ ศึ ก ษาพั ฒ นาครู ใ ห้ ค รอบคุ ม เขตพื้ น ที่ ก าร
ให้บริการ
 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนา แสวงหา
แสวงหางบประมาณจากภายนอก เพื่อการพัฒนา
ครูให้สนองตอบตามความต้องการของสังคมและ
ประเทศชาติ
ผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ : คณะ/วิทยาลัย
ศูนย์ศึกษาพัฒนาครู
ศูนย์จัดการศึกษา
สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การทํานุบํารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
เป้าประสงค์ : เพื่อให้สังคมไทยมีทรัพยากรบุคคลที่มคี วามรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่า ความสํานึก และ
ความภาคภูมิวัฒนธรรมของท้องถิ่นของชาติ
วัตถุประสงค์ :

1. นักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรในท้องถิ่น แสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า
ความสํานึก และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
2. นักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรในท้องถิ่น นําความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก
และความภูมิใจ ในวัฒ นธรรมท้องถิ่น และของชาติ ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพและการดําเนินชีวิต
3. นักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการ เผยแพร่ สืบสาน ศิลปะ
และวัฒนธรรม ของท้องถิ่น และของชาติสู่ประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์

มาตรการ/โครงการ

1. บู รณาการ ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ของท้ อ งถิ่ น  สนับสนุนให้คณะ/หน่วยงานมีการบูรณาการงาน
และของชาติ เข้ากับการจัดการเรียนการสอน
อนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
โดยสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับบัณฑิต และ
กั บ การเรี ย นการสอนและการดํ า เนิ น งานตาม
บุคลากร หน่วยงานในท้องถิ่น หรือในระดับชาติ
ภารกิจ รวมทัง้ การจัดกิจกรรมของนักศึกษา
และอาเซียน
 ส่งเสริม การสร้างเครือข่ ายความร่วมมื อด้ านการ
อนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
กับบัณฑิต และบุคลากรในท้องถิ่น
 สนั บสนุ นให้ ค ณะสร้ างเครื อข่ ายความร่วมมื อกั บ
บัณฑิต หน่วยงานในท้องถิ่น หน่วยงานในระดับชาติ
และอาเซี ย นในการจั ด กิ จ กรรมแสดงผลงาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
2. อนุ รักษ์ ส่งเสริม สนั บ สนุน และมีส่วนร่วมใน  สนับสนุนให้คณะและหน่วยงานศึกษาวิจัยประมวล
กิจกรรมทํานุบํารุง เผยแพร่และสืบสานศิลปะ
ความรู้ จัดกิจกรรมเผยแพร่และสืบสาน ประเพณี
และวัฒนธรรม ของท้องถิ่น และของชาติอย่าง
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
หลากหลาย
 ประสานงาน ส่งเสริมให้คณะ หน่วยงานพัฒนางาน
จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ทํ า นุ บํ า รุ ง เผยแพร่ สื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
3. พั ฒ นาบุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้ ค วาม  สนับสนุนคณะ/หน่วยงานจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม
เข้าใจ ความสํานึก และความภูมิใจในศิลปะและ
ตามวัน สําคัญ ของมหาวิทยาลัย ของท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และนําไปใช้
ของชาติ
ได้อย่างเหมาะสม
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4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย

 ประสานงานให้มีกิจกรรมนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การทํ านุ บํ ารุง เผยแพร่ สืบ สาน ศิ ล ปวัฒ นธรรม
ในทรานสคริปกิจกรรม
 จัดทําแผนงานส่งเสริมทํานุบํารุงศิลป วัฒ นธรรม
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การ งบประมาณด้ า น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ระบบติ ด ตามประเมิ น ผล และ
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ : คณะ/วิทยาลัย
สํานักศิลปวัฒนธรรม
กองพัฒนานักศึกษา
สํานักสิทธิประโยชน์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
เป้าประสงค์ :

เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
น้อมนําแนวพระราชดําริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมรองรับการปรับเปลี่ยน
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์ :

1. มหาวิทยาลัยบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และมีการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากลรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University พร้อมทั้งพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้เอื้ออํานวยต่อการดําเนินการจัดการเรียนการสอน
3. พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลในเชิงรุกให้บุคลากรมีคุณภาพมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองและองค์กร และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อดึงดูดความสนใจของนักศึกษาที่ต้องการเข้ามาศึกษาต่อ
ทั้งนักศึกษาในประเทศและต่างประเทศ

กลยุทธ์

มาตรการ/โครงการ

1.ส่งเสริมให้มีการพัฒ นา การนําเทคโนโลยี  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อ
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ทัศนูอุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการ
 พั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ย ระบบฐานข้ อ มู ล โปรแกรม
ระบบงานและจั ด ให้ มี ก ารนํ ามาใช้ ในการจั ด การเรีย น
การสอน การบริหารจัดการ การให้บริการ
 พั ฒ น าสื่ อ ระบ บ งาน ช่ อ งท างก ารสื่ อ ส ารแ ล ะ
การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในและ
ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสังคม (Social Media)
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2. ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากร ให้ เป็ น ผู้ มี  พั ฒ นาระบบบริ หารผลการปฏิ บั ติ งานและการประเมิ น
ศั ก ยภาพ มี ภ าวะผู้ นํ า รัก องค์ กร และมี
บุคคล การสํารวจความคิดเห็นความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ
ความก้าวหน้าในสายงาน
จากบุคลากรเพื่อประกอบในการพัฒนาในการบริหารจัดการ
 จัดทําแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาหลักสูตร
การอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการและสนับสนุน ให้บุคลากร
มีโอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาเสริมสมรรถนะทางการ
บริหารและภาวะผู้นํา
 จัดทําแผนพัฒนาสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัยและมี
การติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการตามแผน
3. จั ด ทํ า ผั ง แม่ บ ทการใช้ ป ระโยชน์ แ ละ  จัดทําผังแม่บทการใช้ที่ดิน
แสวงหาพันธมิตร ร่วมดําเนินการพัฒนา  จั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ์ ก ารจั ด หารายได้ แ ละเพิ่ ม มู ล ค่ า
ธุรกิจบริหารจัดการสร้างผลประโยชน์จาก
สินทรัพย์
ที่ดินของมหาวิทยาลัย
 แสวงหาพั น ธมิ ต รในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ และการสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์
 พั ฒ นางานและสมรรถนะของบุ คลากรด้านการจัด การ
สิทธิประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์
4. ปรับ ปรุง พั ฒ นาอาคารสถานที่ ภู มิ ทั ศ น์  จั ด หางบประมาณ แหล่ งเงิ น ทุ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ งก่ อ สร้ าง
ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับด้าน
พัฒนาอาคารสถานที่ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย
การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และพัฒนา  เพิ่มจํานวนต้นไม้ พื้นที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อน และ
ประสิทธิภาพ คุณภาพการบริการภายใน
ส่งเสริมสุขภาพภายในมหาวิทยาลัย
 ปรับปรุง พัฒนาระบบงานการควบคุม ดูแล การซ่อมบํารุง
อาคารสถานที่ ระบบสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการ
การรักษาความสะอาด การจั ดงานสุ ขาภิ บาล การรั กษา
ความปลอดภัย และการให้บริการอื่นๆ
5. พัฒนา เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ  ปรั บปรุ ง และพั ฒ นา ห้ องสมุ ด หอประชุ ม ห้ องประชุ ม
และสภาพการทํางานที่เอื้ออํานวยต่อการ
ศูนย์อาหาร ศูนย์ประชาสัมพันธ์ พื้นที่ ที่นั่งส่วนกลางและ
เรียนการสอนและการทํางาน
จัดหาอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา ช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ให้
มีความทันสมัย พอเพียงและพร้อมใช้งาน
 ส่ งเสริ ม ให้ ค ณะ/หน่ วยงานพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มและ
พื้นที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทํางานให้เอื้อต่อการ
เป็ นมหาวิท ยาลัย สถาบันวิชาการ มีสุน ทรียะ ทั น สมัย
สวยงาม มีความพร้อมสนับสนุนการทํางานให้ดีขึ้น
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มาตรการ/โครงการ

6. สร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหารและ  พั ฒ นาระบบงานทางการเงิน จัดให้ มี การปรับ ปรุงและ
พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เป็ น องค์ ก ารเรีย นรู้
ตรวจบัญชี
และองค์การสมรรถนะสูง
 ส่งเสริมให้คณะ หน่วยงานพัฒนาเป็นองค์การเรียนรู้ด้วย
การวิจัยเพื่อพัฒนางานและการจัดการความรู้
 ปรั บ ปรุ ง ทบทวนระบบงานการวางแผน พั ฒ นา
แผนปฏิบัติการ การจัดการงบประมาณ การบริหารผล
การปฏิบัติงาน และการประเมินบุคคล
 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารติ ด ตามผล ประเมิ น ผลการบริ ห าร
มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ระบบทั้ ง ในส่ ว นของการประเมิ น
มหาวิทยาลัย การประเมินคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา
การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี
ผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ : คณะ/วิทยาลัย
สํานักทุกสํานัก
ศูนย์จัดการศึกษา

47

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
เป้าประสงค์ : เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองคุณภาพในระดับชาติ และนานาชาติ
วัตถุประสงค์ :

1. นั ก ศึ ก ษา นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา เกณฑ์
มาตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเกณฑ์มาตรฐานในระดับสากล ดําเนินชีวิตตามแนว
ของเศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตอาสา และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
2. นักศึกษามีทักษะการทํางานตรงตามความต้องการของท้องถิ่น และมาตรฐานวิชาชีพ
และสากล และมีทักษะการทํางาน การสื่อสาร มีคุณธรรมจริยธรรม
3. บั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาได้ ง านทํ า ตรงตามสาขาวิ ช า และได้ รั บ การยกย่ อ ง
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
4. อาจารย์ มี คุ ณ วุ ฒิ ต รงตามเกณฑ์ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาและ
มีตําแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน

กลยุทธ์

มาตรการ/โครงการ

1. พัฒนาระบบกลไกลการพัฒนาหลักสูตร และการ  สนับสนุนให้มีคณะจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
บริหารหลักสูตร
ควบคุมกํากับการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
 พั ฒ นาระบบกลไกลการเปิ ด –ปิ ด หลั ก สู ต รและ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางของ สกอ.
 ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก หลั ก สู ต รต้ อ งมี ร ะบบกลไกลการ
ประกั น คุ ณ ภาพการจั ด การเรีย นการสอน ที่ เน้ น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ
2. สนับสนุนให้อาจารย์ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
 ส่ ง เสริ ม ให้ ค ณะ/หน่ ว ยงานจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
และเพิ่มคุณวุฒิให้ตรงตามเกณฑ์ สกอ.
บุ คลากรเพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ วุฒิ ระดั บ ตําแหน่ ง และจั ด
กิ จ กรรมกระตุ้ น ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามแผน และ
รายงานผล
 ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรสายวิ ช าการทํ า ผลงานทาง
วิชาการ และสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในการทํา
ผลงานทางวิชาการ
3. พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรู้ตามคุณลักษณะของ  สนั บ สนุ น ให้ ห ลั ก สู ต รสํ า รวจคุ ณ ลั ก ษณะของ
บัณฑิต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
บั ณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค์ ต ามความต้ อ งการของผู้ ใช้
นักศึกษา กิจกรรมของนักศึกษา
บัณฑิตกําหนดแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
นําผลการสํารวจปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน
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4. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

มาตรการ/โครงการ
 ส่ ง เสริ ม ให้ ค ณะจั ด กิ จ กรรมให้ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่
ประชุ ม ระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ และกิ จ กรรม
เสริมสร้างคุณ ธรรมจริยธรรมให้ แก่นักศึกษาของ
สถาบัน
 ส่งเสริม ให้ ค ณะกําหนดพฤติกรรมด้านคุณ ธรรม
สําหรับ นั กศึ ก ษาและเผยแพร่ให้ ท ราบโดยทั่ วกั น
และส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมในหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
 ส่งเสริมให้คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นั ก ศึ ก ษาตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ มี กิ จ กรรม
ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ และเครื อ ข่ า ยประกั น
คุณภาพ มีการประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนฯ
 พั ฒ นาระบบการประเมิ น ผลบั ณ ฑิ ต ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF :
HEd. หรือ Thai Qualification Framework for
Higher Education)
 ส่งเสริมให้คณะ หน่วยงานสนับสนุน ภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
 สนั บ สนุ น ให้ ค ณะ/หน่ ว ยงานดํ า เนิ น งานด้ า น
ประกั น คุ ณ ภาพภายใน(สกอ.) และการประกั น
คุณ ภาพภายนอก (สมศ.) และมีการปรับปรุงการ
ทํางานจากผลประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ : คณะ/วิทยาลัย
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
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บทที่ 4
แผนงาน/โครงการสําคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์
ในการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดําเนินงานตามแผน ประกอบด้วยแผนงาน /โครงการที่มคี วามสําคัญตามเป้าหมายหลักของ
แผนกลยุทธ์ และนโยบายของผู้บริหารที่ดําเนินการในช่วงแผน 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 25560) ประกอบด้วย
แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตรงความต้องการของสังคม
ท้องถิ่น และได้รับการปลูกฝังด้าน
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
มีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สาขาวิชา โดยสอดแทรกอยู่ในทุกรายวิชา
ทั้งความรู้และกระบวนการ
1.2 จัดหา พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาที่
เป็นสากลและความเป็นนานาชาติ และ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่สําคัญ

แผนงานโครงการ
1.1.1 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
1.1.2 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1.3 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาให้มีอตั ตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1.2.1 โครงการจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา และ
พัฒนาสภาพบรรยากาศการเรียนรู้
1.2.2 โครงการเสริมทักษะทางภาษาให้แก่นักศึกษา
1.2.3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียน
1.2.4 โครงการจัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางภาษา
1.2.5 โครงการพัฒนางานวิทยบริการและบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีที่ดําเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2556

2557

2558 2559

2560









 คณะ/วิทยาลัย









 คณะ/วิทยาลัย









 คณะ/วิทยาลัย
กองพัฒนานักศึกษา









 คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร













 คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร
 ศูนย์ภาษา













 ศูนย์ภาษา
 สํานักวิทยบริการ
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แผนงานโครงการ

1.3 สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี โอกาสฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพจากหน่วยงาน สถาน
ประกอบการที่ มี คุ ณ ภาพทั้ งในประเทศ
และต่างประเทศ
1.4 พั ฒ นาหลั กสู ตรให้ มี ความสอดคล้ องกั บ
ความต้ อ งการของตลาดแรงงานและ
เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานขององค์ กร
วิชาชีพ รวมถึงหลักสูตรนานาชาติ
1.5 ส่งเสริมการศึกษาวิจัย จัดทําแผนการตลาด
ด้านการจัดการศึกษา พร้อมทัง้ ระบุกลุ่ม
โรงเรียนเครือข่ายเพื่อแสวงหาวิธีการใน
การคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุก

1.3.1 โครงการความร่วมมือในการรับนักศึกษาเข้าฝึก
ประสบการณ์ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ
1.3.1 โครงการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สหกิจศึกษา การบ่มเพาะธุรกิจ
1.4.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
1.4.2 โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระดับ
คณะ/หลักสูตร
1.5.1 โครงการแผนการตลาดการจัดการศึกษา
1.5.2 โครงการจัดประชุมสัมมนาครูแนะแนว
ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย
1.5.3 โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุก

1.6 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.6.1 โครงการโรงเรียนสาธิตหลักสูตรนานาชาติ
และ ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน 1.6.2 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตหลักสูตร IEP
สาธิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประคมอาเซียน 1.6.3 โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตาม
เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน

ปีที่ดําเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2556

2557

2558 2559

2560

































 สสว.,
คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร
 สสว.,
คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร
 สสว.
คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร
 คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร













 คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร
 สสว./คณะ

























 สสว.
งานประชาสัมพันธ์
 โรงเรียนสาธิต
 โรงเรียนสาธิต
 โรงเรียนสาธิต
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แผนงานที่ 2 แผนงานผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย 2.1.1 โครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
ทําวิจัยและการผลิตงานสร้างสรรค์
และงานสร้างสรรค์ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ 2.1.2 โครงการแสวงหาความร่วมมือด้านทุน
ภาคเอกชนเพื่อเพิ่มจํานวนผลงานวิจัย
สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนําเสนอ
2.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดงานประชุม
ผลงานวิจัยและการประกวดผลงานวิจัย
วิชาการและจัดรางวัลแสดงผลงานที่
ในระดับชาติและนานาชาติ
ได้รับรางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ
2.2.2 โครงการสนับสนุนให้อาจารย์นําเสนอ
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
ประกวดผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ
2.3.1 โครงการจัด สรรเงิน ทุ น วิจัย จากภายใน
2.3 สนับสนุนทุนวิจัยและงบประมาณให้
และภายนอกให้กับคณะ
อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และ
นักศึกษา ในการทําวิจัยและสร้าง
2.3.2 โครงการจัดทําแผนแม่บทการวิจัยและ
นวัตกรรม
แผนปฏิบัติการวิจัย
2.3.3 โครงการจั ดสรรทุ น วิจัยเพื่ อพั ฒ นางาน
ของคณะ/หน่วยงาน
2.3.4 โครงการทุนวิจัยเพิ่มประสบการณ์ในการ
ทํางานวิจัยของนักศึกษา

ปีที่ดําเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2556

2557

2558

2559

2560































สถาบันวิจัย
คณะ/วิทยาลัย
สถาบันวิจัย
คณะ/วิทยาลัย
สถาบันวิจัย











สถาบันวิจัย











สถาบันวิจัย











สถาบันวิจัย





















สถาบันวิจัย
คณะ/วิทยาลัย/สํานัก
สถาบันวิจัย
คณะ/วิทยาลัย
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กลยุทธ์
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนศึกษาวิจัยแบบ
สหสาขาวิชา ให้อาจารย์ นักวิจัย และ
นักศึกษา มีโอกาสและสามารถทํางาน
วิจัยร่วมกับชุมชน และสังคม เพื่อ
แก้ปัญหาท้องถิ่น

แผนงานโครงการ

ปีที่ดําเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2556

2557

2558

2559

2560

2.4.1. โครงการพัฒนาระบบงานของหน่วยบ่ม 
เพาะธุรกิจ
2.4.2. โครงการเครือข่ายการวิจัยแบบสหสาขา 
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2.4.3. โครงการบูรณาการการวิจัยร่วมกัน
ชุมชนและท้องถิ่น









หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ

















สถาบันวิจัย
คณะ/วิทยาลัย
คณะ/วิทยาลัย
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แผนงานที่ 3 แผนงานให้บริการวิชาการ
กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

3.1 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การให้ บ ริ ก าร 3.1.1 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงประชาสัมพันธ์
วิชาการ การเรียนรู้โครงการตาม
แนวพระราชดํ า ริ แ ละปรั ช ญ า 3.1.2 โครงหอเฉลิมพระเกียรติโครงการอันเนื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักศึกษา
มาจากพระราชดําริ
แ ล ะ บุ ค ล าก รทั้ งภ าย ใน แ ล ะ 3.1.3 โครงการจัดกิจกรรมและผลิตสื่อส่งเสริม
ภายนอกมหาวิทยาลัย
การเรียนรู้ สืบสานแนวพระราชดําริ
3.1.4 โครงการประชาสัมพันธ์ จัดแสดง
นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้
3.1.5 โครงการบริการวิชาการตามความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น
3.2 สร้างเครือข่าย แสวงหาพันธมิตร 3.2.1 โครงการประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่าย
กับชุมชน สถานประกอบการสร้างองค์กร
โดยเน้นที่กลุ่มศิษย์เก่า หน่วยงาน
เพียงพอ
สถานประกอบการในท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศในการ 3.2.2 โครงการศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาสําหรับ
พัฒนางานให้บริการวิชาการ
ครู ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
3.2.3 โครงการนักศึกษาร่วมเรียนรู้และจัดกิจกรรม
บริการวิชาการให้แก่ชุมชน
3.2.4 โครงการศูนย์บริการวิชาการระดับคณะ

ปีที่ดําเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2556

2557

2558

2559

2560











สสร.











สสร.











คณะ, สสร.











สสร.











คณะ, สสร.











สสร.











ศูนย์ภาษา











คณะ, หลักสูตร











คณะ
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กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

3.3 พัฒนาระบบกลไกบริหารจัดการใน 3.31 โครงการวางแผนปฏิบัติการ พัฒนาระบบ
ด้านบริการวิชาการ
กลไกการจัดสรรงบประมาณ และการ
บริหารจัดการงานบริการวิชาการ
3.3.2 โครงการพัฒนาวิทยากรตัวคูณ และบุคคล
ต้นแบบด้านความพอเพียง
3.33 โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยและชุมชน
3.4 ส่งเสริมการพัฒนาครูเพื่อสร้างครู 3.41 โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาครูสาขาศูนย์จัด
มืออาชีพรองรับประชาคมอาเซียน
การศึกษากรุงเทพมหานครและสระแก้ว
3.42 โครงการเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ
3.43 โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและ
พัฒนาครูตามความต้องการของหน่วยงาน

ปีที่ดําเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2556

2557

2558

2559

2560











สสร.











สสร.











สสร.











ศูนย์ศึกษาพัฒนาครู
















คณะทุกคณะ
ศูนย์ศึกษาพัฒนาครู
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แผนงานที่ 4 แผนงานทํานุบํารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

4.11 โครงการบูรณาการงานอนุรักษ์ส่งเสริม
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
4.1.2 โครงการเครือข่ายความร่วมมือการอนุรักษ์
ส่งเสริมวัฒนธรรม
4.13 โครงการจัดแสดงผลงานศิลปะและ
วัฒนธรรม
4.2.1 โครงการสนับสนุนการวิจัยประมวลความรู้
จัดกิจกรรมเผยแพร่และสืบสาน
วัฒนธรรม
4.2.2 โครงการจัดกิจกรรมเพื่อทํานุบํารุง
เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมที่เป็น
รายได้ของมหาวิทยาลัย
4.3 พัฒนาบุคลากร นักศึกษาให้มีความรู้ 4.3.1 โครงการจัดกิจกรรมสืบสาน ประเพณี
วัฒนธรรมตามวันสําคัญ
ความเข้าใจ ความสํานึก และความ
ภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของ 4.3.2 โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้าน
ท้องถิ่นและของชาติ และนําไปใช้ได้
การทํานุบํารุง เผยแพร่ สืบสาน
อย่างเหมาะสม
ศิลปวัฒนธรรม
4.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
4.4.1 โครงการจัดทําแผนงานการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.4.2 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม
4.1 บู ร ณาการ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ของท้ อ งถิ่ น และของชาติ เข้ า กั บ
การจัดการเรียนการสอน โดยสร้าง
เครือ ข่ าย ความร่ ว มมื อ กั บ บั ณ ฑิ ต
และบุคลากร หน่วยงานในท้ องถิ่น
หรือในระดับชาติ และอาเซียน
4.2 อนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทํานุบํารุง
เผยแพร่และสืบสานศิลปะ และ
วัฒนธรรม ของท้องถิ่น และของ
ชาติอย่างหลากหลาย

ปีที่ดําเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2556

2557

2558

2559

2560



















































คณะ วิทยาลัย
สํานักศิลป





















คณะ วิทยาลัย
สํานักศิลป
คณะ วิทยาลัย
กองพัฒนา นศ.











สํานักศิลป











สํานักศิลป

คณะ วิทยาลัย
สํานักศิลป
คณะ วิทยาลัย
สํานักศิลป
คณะ วิทยาลัย
สํานักศิลป
คณะ วิทยาลัย
สํานักศิลป
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แผนงานที่ 5 แผนงานบริหารและพัฒนาสถาบัน
กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

5.1 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นา การนํ า 5.1.1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ในการ
โปรแกรม อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร
บริหารจัดการ
ทัศนูอุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.2 โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย ระบบ
ฐานข้อมูล โปรแกรมระบบงาน
5.1.3 โครงการพัฒนาสื่อ ระบบงาน ช่อง
ทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้ 5.2.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการ
มี ศั ก ยภาพ มี ภ าวะผู้ นํ า รั ก องค์ ก ร
ปฏิบัติงานและการประเมินบุคคล
และมีความก้าวหน้าในสายงาน
5.2.2 โครงการสํารวจความคิดเห็น ความพึง
พอใจจากบุคลากรเพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการ
5.2.3 โครงการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนา
บุคลากรและหลักสูตรการอบรม
5.2.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ
สนับสนุนให้บคุ ลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมและพัฒนา
5.2.5 โครงการพัฒนาเสริมสมรรถนะทางการ
บริหารและภาวะผู้นํา
5.2.6 โครงการจัดทําแผนพัฒนาสวัสดิการของ
บุคลากร

ปีที่ดําเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2556

2557

2558

2559

2560











ศูนย์คอมพิวเตอร์











ศูนย์คอมพิวเตอร์





















ศูนย์คอมพิวเตอร์
งานประชาสัมพันธ์
กจ.-สํานักงานอธิการ











กนผ.











กจ.-สํานักงานอธิการ











กจ.-สํานักงานอธิการ











กจ.-สํานักงานอธิการ











กจ.-สํานักงานอธิการ
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กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

5.3 จัดทําผังแม่บทการใช้ประโยชน์และ 5.3.1 โครงการจัดทําผังแม่บทการใช้ที่ดิน
แสวงหาพั น ธมิ ต ร ร่ ว มดํ า เนิ น การ
พั ฒ นาธุ ร กิ จ บริ ห ารจั ด การสร้ า ง 5.3.2 โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์การจัดหา
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ที่ ดิ น ข อ ง
รายได้และเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์
มหาวิทยาลัย
5.3.3 โครงการพัฒนาธุรกิจและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์
5.3.4 โครงการพัฒนางานและสมรรถนะของ
บุคลากรด้านการจัดการสิทธิประโยชน์
5.4 ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาอาคารสถานที่ ภู มิ 5.4.1 โครงการจัดหางบประมาณ เงินทุนเพื่อ
ปรับปรุงก่อสร้างพัฒนาอาคารสถานที่
ทั ศ น์ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ น ที่
ภูมิทัศน์
ยอมรับด้านการเป็นมหาวิทยาลัยสี
เขี ย ว และพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ 5.4.2. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
คุณภาพการบริการภายใน
5.4.3. โครงการพัฒนาระบบงานการให้บริการ
หน่วยงานกลาง
5.5 พั ฒ นา เสริ ม สร้ า งบรรยากาศทาง 5.5.1. โครงการปรับปรุง พัฒนา อาคาร
ประกอบและพื้นที่ผักผ่อนส่วนกลาง
วิ ช าการและสภาพการทํ า งานที่
เอื้ออํานวยต่อการเรียนการสอนและ 5.5.2. โครงการจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
การทํางาน
ช่องทาง สื่อประชาสัมพันธ์
5.5.3. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและพืน้ ที่
เพื่อการจัดการศึกษา

ปีที่ดําเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2556

2557

2558

2559

2560





















สํานักงานอธิการ
สํานักสิทธิประโยชน์
สํานักงานอธิการ











สํานักสิทธิประโยชน์











สํานักสิทธิประโยชน์











สํานักงานอธิการ
กนผ.
















สํานักงานอธิการ
สํานักงานอธิการ











สํานักงานอธิการ











งานประชาสัมพันธ์
สํานักงานอธิการ











สํานักงานอธิการ

58

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

5.6. สร้ า งเสริ ม ธรรมาภิ บ าลทางการ 5.6.1. โครงการพัฒนาระบบงานทางการเงิน
บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น
จัดให้มีการปรับปรุงและตรวจบัญชี
อ ง ค์ ก า ร เรี ย น รู้ แ ล ะ อ ง ค์ ก า ร 5.6.2. โครงการพัฒนาองค์การเรียนรู้และการ
สมรรถนะสูง
จัดการความรู้
5.6.3. โครงการปรับปรุง ทบทวนระบบงานการ
วางแผน การจัดการงบประมาณ การ
บริหารผลการปฏิบัติงาน และการ
ประเมินบุคคล
5.6.4. โครงการติดตามผล ประเมินผลการ
บริหารมหาวิทยาลัยทั้งระบบ

ปีที่ดําเนินการ
2556

2557

2558

2559

2560









































หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองกลาง
สํานักงานอธิการ
คณะ/วิทยาลัย
สํานักงานอธิการ
กนผ.
กจ.-สํานักงานอธิการ
สมจ. กนผ.
สํานักสภามหาวิทยาลัย
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แผนงานที่ 6 แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

6.1.1 โครงการพัฒนาระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตร
และการบริหารหลักสูตร
6.1.2 โครงการพัฒนาระบบกลไกลการประกันคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
6.2 สนับสนุนให้อาจารย์ดํารงตําแหน่ง 6.2.1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเพื่อ
เพิ่มคุณวุฒิ ระดับตําแหน่ง
ทางวิชาการ และเพิ่มคุณวุฒิให้
ตรงตามเกณฑ์ สกอ.
6.2.2 โครงการส่งเสริมให้บุคลากรทําผลงานทาง
วิชาการ
6.3 พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรู้ตาม 6.3.1 โครงการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการ
คุณลักษณะของบัณฑิต
เรียนการสอน
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับนักศึกษา ผ่านการจัด
6.3.2 โครงการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี
กิจกรรมของนักศึกษา
และบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการ
6.3.3 โครงการพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมสําหรับนักศึกษา
6.3.4 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ และการประกันคุณภาพ
6.3.5 โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6.1 พัฒนาระบบกลไกลการพัฒนา
หลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตร

ปีที่ดําเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2556

2557

2558

2559

2560





























































สสว.,
คณะ/วิทยาลัย































คณะ/วิทยาลัย
กองพัฒนานักศึกษา
คณะ/วิทยาลัย
กองพัฒนานักศึกษา
สสว.,
คณะ/วิทยาลัย

สสว.,
คณะ/วิทยาลัย
สสว.,
คณะ/วิทยาลัย
สสว.,
คณะ/วิทยาลัย
สสว.,
คณะ/วิทยาลัย
สสว.,
คณะ/วิทยาลัย
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แผนงานโครงการ

ปีที่ดําเนินการ
2556

2557

2558

2559

2560

6.4 พัฒนาระบบและกลไกการประกัน 6.4.1 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
คุณภาพการศึกษาของคณะ หน่วยงาน หลักสูตร











6.4.2 โครงการประกันคุณภาพภายใน(สกอ.) และการ
ประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) และปรับปรุง
การทํางานจากผลประกันคุณภาพ











หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สสว.,
คณะ/วิทยาลัย
สมจ.
สสว.,
คณะ/วิทยาลัย
สมจ.
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บทที่ 5
การขับเคลื่อนการดําเนินการและการกํากับติดตามประเมินผล
แนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินการของแผน
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2556–2560 จําเป็น
อย่างยิ่งที่คณะครุศาสตร์ จะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงานและการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน โดยจะต้องมีการสื่อการเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ สาระสําคัญของ
แผนกลยุท ธ์ ยุท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ ตัวชี้วัด ผลงานหลัก ค่าเป้ าหมาย ให้ แก่ค ณะผู้บริหารทุ กระดับ รวมทั้ ง
บุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการนําประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การดําเนินงานที่กําหนดไว้ไปเป็น
เป้าหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะครุศาสตร์ ผ่านกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
และการจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการกําหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณให้สอดรับกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการจัดสรร ติดตามผล การบริหารงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลให้
เอื้ อ อํ า นวยต่ อ การขั บ เคลื่ อ นการดํ าเนิ น งาน และจั ด ให้ มี ก ารกํ า หนดกรอบการประเมิ น ผล ระบุ ตั ว ชี้ วั ด
ความสําเร็จของยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มี
สมรรถนะสูง มีการประชุมติดตามผลการดําเนินการ แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญหาอันสืบ
เนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
แผนที่ยุทธ์ศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทําแผนที่ยุทธ์
ศาสตร์ โดยอาศัยเทคนิคการพัฒนายุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม ตามแนวทางของ Balanced Scorecard โดยจัด
ให้มีการวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิง กลยุทธ์ของการดําเนินการผ่าน มุมมองย่อย 4 ด้าน ได้แก่ มิติประสิทธิผล
มิติประสิทธิภาพ มิติคุณภาพ และมิติการพัฒนาองค์การ โดยแยกวิเคราะห์และสังเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญ 6 ประเด็น ประกอบด้วย
1. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
ประชาคมอาเซียน
2. การผลิ ต ผลงานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ
3. การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
4. การทํานุบํารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
5. การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
6. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
ผลการดําเนินการทําให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแผนที่ยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม ภ์ พ.ศ. 2556–2560 สําหรับสื่ อสาร สร้างความ
เข้าใจทึ่ตรงกัน ดังแผนภาพต่อไปนี้
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แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map (2556-2560)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาชั้นนําเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์

วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้
ตรงกับความต้องการของสังคม
การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
ประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การให้บริการวิชาการแก่
สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถาน
ประกอบการ

ประสิทธิผล

คุณภาพ

-หลักสูตรตรงตามต้ องการท้ องถิ่น
-บัณฑิตครูที่มคี ณ
ุ ภาพด้ านสาระความรู้
คุณธรรม และจริยธรรมและสมรรถนะ
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

-คุณภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีศกั ยภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและ
ความต้ องการของหน่วยงาน

ประสิทธิภาพ

-ระบบบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรี ยนการสอนรวมถึงระบบการ
บริหารงาน KM อย่างมีประสิทธิภาพ
-บัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะพึงประสงค์

-สร้ างเครื อข่ายองค์กรภายนอกและศิษย์เก่า

การพัฒนาองค์การ

พัฒนาองค์กรให้ เป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ที่สําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
โดยสร้ างเครื อข่ายพันธมิตรกับองค์กรภายนอกและศิษย์เก่า

สร้ างสรรค์งาน
ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

-พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
‐พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้
สอดคล้ องกับความต้ องการ
-พัฒนาบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
-พัฒนาระบบ KM

สร้ างเสริมขีดสมรรถนะในการวิจยั
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และนํา
ผลการวิจยั ไปใช้ แก้ ปัญหาทางด้ าน
การศึกษาชุมชนและท้ องถิ่น

‐คุณภาพอาจารย์ นักศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีสมรรถนะด้ านการวิจยั
-มีผลงานวิจยั ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่เป็ นที่
ยอมรับ

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

-ระบบการบริหารจัดการงานวิจยั
-สร้ างเครื อข่ายความร่วมมือ
งานวิจยั และงานสร้ างสรรค์

-พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการวิจยั
-พัฒนานวัตกรรมการจัดการ
งานวิจยั และงานสร้ างสรรค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การทํานุบํารุง เผยแพร่ สืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารและการพัฒนา
สถาบัน

เป็ นแหล่งสําคัญในการให้ บริการทาง
วิชาการแก่สงั คมในฐานะที่เป็ นผู้นํา
ทางด้ านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาของท้ องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ศึกษา

เป็ นแหล่งอนุรักษ์ ศลิ ปวัฒนธรรมไทยและภูมปิ ั ญญาที่สําคัญของท้ องถิ่น
ตลอดจนเป็ นองค์กรแห่งความพอเพียง มีการบริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

‐จํานวนโรงเรี ยน/สถานศึกษาเครื อข่ายที่

‐จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนา

‐จํานวนอาจารย์ที่ได้ รับ

ได้ รับการพัฒนาศักยภาพได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
-ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้ ารับบริการทางวิชาการ

จิตสํานึก ค่านิยมของอาจารย์ นักศึกษา
บุคลากรในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ไทยและภูมปิ ั ญญาที่สาํ คัญของท้ องถิ่น

การพัฒนาศักยภาพศึกษา
ต่อและก้ าวเข้ าสูต่ ําแหน่ง
ทางวิชาการ

-ระบบการบริการวิชาการ
-สร้ างเครื อข่ายการให้ บริการ
วิชาการ

-พัฒนาการให้ บริการวิชาการแก่
สังคม
-พัฒนาด้ านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของท้ องถิ่น

-ส่งเสริมให้ นกั ศึกษาเข้ าร่วมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมเรี ยนรู้ศลิ ปวัฒนธรรมไทย

-ระบบการบริหารจัดการของ
คณะครุศาสตร์
-ระบบและกลไกการ
ประสานงานที่ดี

-พัฒนา ส่งเสริม การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมปิ ั ญญา
ที่สําคัญของท้ องถิ่น

-พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
-พัฒนาองค์กรตามหลักธรรมา ภิบาล
-พัฒนาระบบอาคารภูมทิ ศั น์
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รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล
เพื่ อ ทํ า ให้ ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของแผนกลยุ ท ธ์ คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2556–2560 สามารถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิผลของ
การดําเนินงานและเป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง จึงเห็น
ควรมี ก ารกํ า หนดกรอบการประเมิ น ผลในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ตามแนวทางการประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานในแนวใหม่ที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่งผลสําเร็จ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และ
เทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced Scorecard โดยกําหนดจัดให้มีการกําหนด
ประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติ
ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ ดังแผนภาพต่อไปนี้
มิตทิ ี่ 1
ด้านประสิทธิผล

มิตทิ ี่ 2
ด้านคุณภาพการให้บริการ

กรอบการประเมิ
นผลของ
กรอบการประเมิ
นผล
ของแผนกลยทธ์
กองทุ
นเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง

มิตทิ ี่ 3
ด้านประสิทธิภาพ

มิตทิ ี่ 4
ด้านการพัฒนาองค์กร

สํ าหรับ ในส่ วนของรายละเอี ย ดของตั วชี้ วัด ระดั บ กลยุ ท ธ์แ ละค่ าเป้ าหมายตามประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ที่ได้มีการวิเคราะห์และกําหนดค่าเป้าหมายโดยละเอียด ดังต่อไปนี้

64

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้สปู่ ระชาคมอาเซียน
กลยุทธ์

โครงการ

ส่งเสริมให้นักศึกษา 1. โครงการรณรงค์
ศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์อาสาร่วม
เรียนรู้ พัฒนา
องค์กรและชุมชนใน
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ
ร้อยละของ
นักศึกษาที่
เข้าร่วม
โครงการ

20,000

2556
ร้อยละ 80

2557
ร้อยละ 80

ค่าเป้าหมาย
2558
ร้อยละ 80

2. โครงการวันกตัญญูครูใน
ดวงใจ

10,000

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

3. โครงการตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาท

10,000

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

4. โครงการนักศึกษาครู
กตัญญูรู้คุณแม่

10,000

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

5. โครงการครุศาสตร์
รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย
รดน้ําขอพรผู้ใหญ่ สานใย
สัมพันธ์ ปี 2556

5,000

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

6. โครงการวันลอยกระทง

4,000

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน
1. โครงการแห่เทียน
พรรษา

งบประมาณ

2559
ร้อยละ 80

2560
ร้อยละ 80

65

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้สปู่ ระชาคมอาเซียน
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน
7. โครงการจัดนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน

30,000

2556
ร้อยละ 80

2557
ร้อยละ 80

ค่าเป้าหมาย
2558
ร้อยละ 80

งบประมาณ

2559
ร้อยละ 80

2560
ร้อยละ 80

พัฒนาหลักสูตรใหม่
ระบบการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริงและ
การแก้ไขปัญหา
สาธารณะร่วมกับ
ชุมชน

2. โครงการพัฒนา
ทักษะการสร้างสื่อ
ด้วยมือ สําหรับ
นักศึกษา
คณิตศาสตร์

ร้อยละของ
นักศึกษาที่
เข้าร่วม
โครงการ

- อบรมนักศึกษาปีที่ 4
- อบรมนักศึกษาปีที่ 3

20,000

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

เสริมสมรรถนะการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษา
อาจารย์และ
บุคลากร

3. โครงการ
พัฒนาอัตลักษณ์
เอกลักษณ์ของ
นักศึกษาครู

ร้อยละของ
นักศึกษาที่
เข้าร่วม
โครงการ

1. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
สู่ชุมชนสําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระยะ
ที่ 1 (โครงการต่อเนื่อง)
- อบรมให้นักศึกษาชั้นปีที่
1-2
- อบรมให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา

30,000

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้สปู่ ระชาคมอาเซียน
กลยุทธ์

เพิ่มประสิทธิภาพ
และปรับปรุงสื่อ สิ่ง
อํานวยความสะดวก
ในการเรียนรู้

โครงการ

4. โครงการอบรม
การวิจัยพัฒนาการ
เก็บและวิเคราะห์
ข้อมูล

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ

ร้อยละ 80

2556
30,000 ร้อยละ 80

2557
ร้อยละ 80

ค่าเป้าหมาย
2558
ร้อยละ 80

3. โครงการเรียนรู้คู่ Reuse

30,000 ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

4. โครงการครูวทิ ย์...จิต
อาสาพัฒนาท้องถิ่น
1. สาขาเคมี-วิทยาศาสตร์

30,000 ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

2. สาขาชีววิทยาวิทยาศาสตร์

30,000 ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

- จัดอบรมสัมมนาให้กับ
นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

10,000

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน
2. โครงการวิจัยในชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษและการ
นําเสนอผลงานวิจัยในชั้น
เรียนของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษชั้นปีที่4 - 5
คณะครุศาสตร์

งบประมาณ

ร้อยละ 80

2559
ร้อยละ 80

2560
ร้อยละ 80

67

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้สปู่ ระชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัด
กิจกรรม/แนวทางการ
ผลสําเร็จ
ดําเนินงาน
จํานวน
5. โครงการจัดหา
เพิ่มประสิทธิภาพ
- จัดหาอุปกรณ์และพัฒนา
อุปกรณ์/ ห้องปฏิบัติการสอน
และปรับปรุงสื่อ สิ่ง อุปกรณ์และพัฒนา
อํานวยความสะดวก ห้องปฏิบัติการสอน เครื่องมือ วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
และครุภัณฑ์
ระดับชั้น
ประถมศึกษา
กลยุทธ์

เพิ่มประสิทธิภาพ
และปรับปรุงสื่อ สิ่ง
อํานวยความสะดวก
ในการเรียนรู้

โครงการ

6. โครงการจัด
อบรมเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ ของ
นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

ร้อยละของ
นักศึกษา
สาขา
วิทยาศาสตร์
ชั้นปีที่ 1 - 3
ที่เข้าร่วม
โครงการ

- จัดอบรมเรื่องเทคนิคการ
สอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป/
เคมี/ชีววิทยา สําหรับ
หลักสูตร English Program
- จัดอบรมเรื่องการสอน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 2
ภาษา

- จัดอบรมเรื่องการจัด
การศึกษาตามแนวปฏิรูป
การศึกษา
- จัดอบรมเรื่องเทคนิคการ
จัดการเรียนรูใ้ นหลักสูตร
ท้องถิ่น

100,000

2556
ร้อยละ 80

2557
ร้อยละ 80

ค่าเป้าหมาย
2558
ร้อยละ 80

60,000

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

งบประมาณ

2559
ร้อยละ 80

2560
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้สปู่ ระชาคมอาเซียน
20,000

2556
ร้อยละ 80

2557
ร้อยละ 80

ค่าเป้าหมาย
2558
ร้อยละ 80

- จัดอบรมพัฒนา
บุคลิกภาพให้นักศึกษา
- จัดทําเป็นรูปเล่มรายงาน

25,000

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละของ
นักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 ที่เข้า
ร่วมโครงการ

- จัดสัมมนา
- จัดทําเป็นรูปเล่มรายงาน

60,000

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละของ
นักศึกษาที่
เข้าร่วม

- จัดการแข่งขันกีฬาน้อง
ใหม่ "ครุศาสตร์สัมพันธ์
สายใยรักต้านยาเสพติด"

40,000

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

7. โครงการอบรม
และเผยแพร่
นาฎศิลป์สําหรับครู
ปฐมวัยสู่ท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ
ร้อยละของ
นักศึกษาที่
เข้าร่วม
โครงการ

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน
- จัดอบรมให้กับนักศึกษา
- จัดทําเป็นรูปเล่มรายงาน

8. โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพเด่น เน้น
คุณธรรม จริยธรรม
ด้วยจิตปัญญา

ร้อยละของ
นักศึกษาที่
เข้าร่วม
โครงการ

ส่งเสริมสนับสนุนให้ 9. โครงการ
ความสําคัญกับการ ปฐมนิเทศนักศึกษา
พัฒนาบทบาท และ ใหม่
การปฏิบัติหน้าที่
ของอาจารย์ที่
ปรึกษา
สนับสนุนการพัฒนา 10. โครงการ
คุณภาพชีวิตและจิต แข่งขันกีฬาน้อง
ปัญญาของนักศึกษา ใหม่"ครุศาสตร์

กลยุทธ์

โครงการ

ส่งเสริมให้นักศึกษา
อาจารย์อาสาร่วม
เรียนรู้ พัฒนา
องค์กรและชุมชนใน
ท้องถิ่น
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิต
ปัญญาของนักศึกษา
อาจารย์และ
บุคลากร

งบประมาณ

2559
ร้อยละ 80

2560
ร้อยละ 80

69

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้สปู่ ระชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
อาจารย์และ
บุคลากร

โครงการ
สัมพันธ์ สายใยรัก
ต้านยาเสพติด"

11. โครงการ
สุขภาพดีพิชิต
โรคภัย

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ
โครงการ

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน
(สนับสนุนโครงการตาม
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี
(3 D)
- จัดทําเป็นรูปเล่มรายงาน

งบประมาณ

2556

2557

ค่าเป้าหมาย
2558

2559

2560

- จัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับ
การดูแล และการรักษา
สุขภาพของนักศึกษา
(สนับสนุนโครงการตาม
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี
(3 D)
- จัดทําเป็นรูปเล่มรายงาน

10,000

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

12. โครงการเสวนา
ปัญหาของนักศึกษา
ครู

- จัดเวทีเสวนาปัญหาของ
นักศึกษาครูของแต่ละสาขา
- จัดทําเป็นรูปเล่มรายงาน

4,000

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

13.โครงการแข่งขัน
กีฬาภายใน
มหาวิทยาลัย

- จัดการแข่งขันกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัย
- จัดทําเป็นรูปเล่มรายงาน

80,000

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
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กลยุทธ์

โครงการ

ส่งเสริมสนับสนุนให้ 14. โครงการแนะ
ความสําคัญกับการ แนวอาชีพ
พัฒนาบทบาท และ
การปฏิบัติหน้าที่
ของอาจารย์ที่
ปรึกษา

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน
ร้อยละของ - จัดการสัมมนาการแนะ
นักศึกษาที่เข้า แนวอาชีพ
ร่วมโครงการ - จัดทําเป็นรูปเล่มรายงาน

งบประมาณ
5,000

2556
ร้อยละ 80

ส่งเสริมให้นักศึกษา 15. โครงการตาม
รอยพ่อ อยู่อย่าง
อาจารย์อาสาร่วม
พอเพียง
เรียนรู้ พัฒนา
องค์กรและชุมชนใน
ท้องถิ่น

- จัดโครงการตามรอยพ่อ
อยู่อย่างพอเพียง
- จัดทําเป็นรูปเล่มรายงาน

5,000

ร้อยละ 80

16. โครงการผลิต
ผู้นําด้วยวิธีการ
ประชาธิปไตย
(ชั้นปีที่ 2)

- กิจกรรมสรรหาผู้นํา
ร้อยละของ
นักศึกษาชั้น - กิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์
ปีที่ 2 ที่เข้า ของผู้สมัคร
ร่วมโครงการ - กิจกรรมการเลือกตั้ง
ประธานและคณะกรรมการ
นักศึกษา ปีการศึกษา 56
(สนับสนุนโครงการตาม
นโยบาย

3,000

ร้อยละ 80

สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิต
ปัญญาของนักศึกษา
อาจารย์และ
บุคลากร

2557
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ค่าเป้าหมาย
2558
ร้อยละ 80

2559
ร้อยละ 80

2560
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
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กลยุทธ์

โครงการ

สนับสนุนการพัฒนา 17. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิต ผู้นํากิจกรรม
ปัญญาของนักศึกษา นักศึกษา
อาจารย์และ
บุคลากร

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน
สถานศึกษา 3 ดี (3 D)
- จัดทําเป็นรูปเล่มรายงาน

ร้อยละของ
นักศึกษาที่
เข้าร่วม
โครงการ

- จัดอบรมสัมมนาการ
พัฒนาผู้นํากิจกรรม
นักศึกษา
- จัดทําเป็นรูปเล่มรายงาน

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
2558

2556

2557

20,000

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ส่งเสริมสนับสนุนให้
ความสําคัญกับการ
พัฒนาบทบาท และ
การปฏิบัติหน้าที่
ของอาจารย์ที่
ปรึกษา

18. โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพและการ
ปรับตัวสําหรับ
นักศึกษาครู
(ชั้นปีที่ 1)

- จัดอบรมสัมมนาการ
ร้อยละของ
นักศึกษาชั้น พัฒนาบุคลิกภาพและการ
ปีที่ 1 ที่เข้า ปรับตัวสําหรับนักศึกษาครู
ร่วมโครงการ (ชั้นปีที่ 1)
- จัดทําเป็นรูปเล่มรายงาน

10,000

ร้อยละ 80

สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิต
ปัญญาของนักศึกษา
อาจารย์และ
บุคลากร

19. โครงการพัฒนา ร้อยละของ - จัดอบรมสัมมนาการ
ภาวะผู้นําสําหรับ
นักศึกษาชั้น พัฒนาภาวะผู้นําสําหรับ
นักศึกษาครู
นักศึกษาครู (ชั้นปีที่ 3 - 4)
ปีที่
(ชั้นปีที่ 3 - 4)
3-4 ที่เข้า - จัดทําเป็นรูปเล่มรายงาน
ร่วมโครงการ

5,000

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

2559

2560
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กลยุทธ์

โครงการ

ส่งเสริมให้นักศึกษา 20. โครงการ
อนุรกั ษ์วัฒนธรรม
อาจารย์อาสาร่วม
ไทย
เรียนรู้ พัฒนา
องค์กรและชุมชนใน
ท้องถิ่น
สนับสนุนการพัฒนา 21. โครงการสํารวจ
คุณภาพชีวิตและจิต ความต้องการของ
ปัญญาของนักศึกษา นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1
อาจารย์และ
บุคลากร
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิต
ปัญญาของนักศึกษา
อาจารย์และ
บุคลากร

22. โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
สําหรับนักศึกษา
อาจารย์ และ
บุคลากร
คณะครุศาสตร์
(2 รุ่น)
(สนับสนุน
โครงการตาม
นโยบาย

10,000

2556
ร้อยละ 80

2557
ร้อยละ 80

ค่าเป้าหมาย
2558
ร้อยละ 80

- กิจกรรมน้องใหม่พบ
ร้อยละของ
นักศึกษาชั้น คณบดี อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีที่ 1 ที่เข้า และบุคลากรคณะครุศาสตร์
ร่วมโครงการ - แจกแบบสํารวจความ
ต้องการ
- จัดทําเป็นรูปเล่มรายงาน

5,000

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

- กิจกรรมวิปัสสนา
กรรมฐาน
- กิจกรรมเดินจงกรมทํา
สมาธิ
- กิจกรรมศึกษาพระธรรม
และฟังการบรรยายจากพระ
อาจารย์
- จัดทําเป็นรูปเล่มรายงาน

100,000

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ
ร้อยละของ
นักศึกษาที่
เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละของ
นักศึกษาที่
เข้าร่วม
โครงการ

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน
- ทําบุญคณะครุศาสตร์" ปี
2556
- จัดทําเป็นรูปเล่มรายงาน

งบประมาณ

2559
ร้อยละ 80

2560
ร้อยละ 80
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ค่าเป้าหมาย
2558

2559

2560

50,000 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

1. ปรับปรุงคู่มือและแบบ
ประเมินผล
2. จัดปฐมนิเทศ
3. จัดสัมมนากลางภาค
4. จัดปัจฉิมนิเทศ

50,000

ร้อยละ100

ร้อยละ100

ร้อยละ100

ร้อยละ100

ร้อยละ100

25. โครงการปัจฉิม ร้อยละของ
นิเทศนักศึกษาครูปี นักศึกษาครู
การศึกษา 2555
ที่เข้าร่วม
โครงการ

1. จัดอบรม
2. แนะแนวอาชีพ
3. ใบประกอบวิชาชีพครู

100,000

ร้อยละ100

ร้อยละ100

ร้อยละ100

ร้อยละ100

ร้อยละ100

26. โครงการอบรม ร้อยละของ
เพิ่มประสิทธิภาพ
นักศึกษาที่
และปรับปรุงสื่อ สิ่ง วิจัยในชั้นเรียน
เข้าร่วม
อํานวยความสะดวก ด้านการศึกษา

- จัดอบรมการวิจัยในชั้น
เรียน

30,000

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

กลยุทธ์

โครงการ

สถานศึกษา 3 ดี
(3 D)
ส่งเสริมสนับสนุนให้ 23. โครงการฝึก
ความสําคัญกับการ ประสบการณ์
พัฒนาบทบาท และ วิชาชีพสําหรับครู
ชั้นปีที่ 4
การปฏิบัติหน้าที่
ของอาจารย์ที่
ปรึกษา
24. โครงการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพสําหรับครู
ชั้นปีที่ 5

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน

ร้อยละของ
นักศึกษาครู
ที่เข้าร่วม
โครงการ

1. ปรับปรุงคู่มือและแบบ
ประเมินผล
2. จัดปฐมนิเทศ
3. จัดสัมมนากลางภาค
4. จัดปัจฉิมนิเทศ

ร้อยละของ
นักศึกษาครู
ที่เข้าร่วม
โครงการ

งบประมาณ

2556

2557
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ปฐมวัยสู่ชุมชน

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ
โครงการ

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน
- จัดทําเป็นรูปเล่มรายงาน

ส่งเสริมให้นักศึกษา
อาจารย์อาสาร่วม
เรียนรู้ พัฒนา
องค์กรและชุมชนใน
ท้องถิ่น

27. โครงการค่าย
ปฐมวัยรวมพลัง
สร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชน

ร้อยละของ
นักศึกษาที่
เข้าร่วม
โครงการ

- จัดโครงการค่ายปฐมวัย
- จัดทําเป็นรูปเล่มรายงาน

ส่งเสริมสนับสนุนให้
ความสําคัญกับการ
พัฒนาบทบาท และ
การปฏิบัติหน้าที่
ของอาจารย์ที่
ปรึกษา

28. โครงการ
บริหารจัดการศูนย์
ศึกษาการพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

จํานวนวัสดุ
ครุภัณฑ์ใน
การใช้งานมี
อย่าง
เพียงพอ

- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์

29. โครงการ
บริหารจัดการเรียน
การสอนและการ
บริหารทั่วไป

จํานวนวัสดุ - จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ใน สํานักงาน
- จัดหาวัสดุการเรียน
การ
ปฏิบัติงานมี การสอน
- ปรับปรุงซ่อมแซมและ
อย่าง
เพียงพอ พัฒนาระบบเทคโนโลยี

กลยุทธ์

โครงการ

ในการเรียนรู้

งบประมาณ

2556

2557

ค่าเป้าหมาย
2558

2559

2560

50,000

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

200,000

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

1,519,800

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
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โครงการ

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และจัดการศึกษาของคณะ

2556

2557

40,000 ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง

200,000 ร้อยละ 80

- ค่าสาธารณูปโภค
- อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 3

- จัดสวัสดิการแก่อาจารย์
บุคลากรและนักศึกษา

เพิ่มประสิทธิภาพ
และปรับปรุงสื่อ
สิ่งอํานวยความ
สะดวกในการเรียนรู้

30. โครงการอบรม
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการสถิติ
สําหรับการวิจัยทาง
การศึกษา

ร้อยละของ
นักศึกษาครู
ที่เข้าร่วม
โครงการ

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
2558

2559

2560

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

25,000 ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

12,500

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

3,078,300.00

ร้อยละ 80
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กลยุทธ์
สํารวจความต้องการ
ด้านการให้บริการ
วิชาการและการ
พัฒนาหลักสูตร
รูปแบบการให้บริการ
ที่สนองต่อความ
ต้องการที่แท้จริงของ
ชุมชนท้องถิ่น
ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดโครงการ
บริการวิชาการ
การพัฒนาครุและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาโดยร่วมเรียนรู้
พัฒนาสมรรถนะการ
พัฒนาองค์กร ชุมชน
ท้องถิ่น
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้การบริการวิชาการ
ที่มีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน
และการวิจัย

โครงการ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

1. โครงการสํารวจความ จํานวนโรงเรียนที่ได้รับ
ต้องการรับการพัฒนา
การสํารวจ
โรงเรียนเครือข่าย
คณะครุศาสตร์ จังหวัด
ปทุมธานี ปราจีนบุรี
และสระแก้ว
2. โครงการจัดทํา
ฐานข้อมูลแหล่ง
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้
และเผยแพร่ผลงานของ
ศูนย์การพัฒนาครูและบุ
คลกรทางการศึกษา

3. โครงการจัดงาน
ประชุมวิชาการครุ
ศาสตร์ เพื่อนําเสนอ
ผลงานวิจัยและ
วิชาการด้านการศึกษา

-ร้อยละของจํานวนครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้ารับการ
บริการ
ทางวิชาการจาก
ฐานข้อมูล
-ร้อยละของความพึง
พอใจของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่
เข้ารับการบริการทาง
วิชาการจากฐานข้อมูล
จํานวนผลงานทาง
วิชาการ
นวัตกรรมทางการศึกษา
ที่เข้าร่วมนําเสนอผลงาน
ร้อยละของความพึง

2556
100
โรงเรียน

2557
100
โรงเรียน

ค่าเป้าหมาย
2558
2559
100
100
โรงเรียน
โรงเรียน

- จัดทําฐานข้อมูล
- ประมวลผลจาก
ข้อมูลที่ได้
- จัดทํารูปเล่ม
รายงาน

100,000 ร้อยละ75

ร้อยละ75

ร้อยละ75

ร้อยละ75

ร้อยละ75

- จัดประชุมสัมมนา
- เก็บข้อมูล
- ประมวลผล
- จัดทําเป็นรูปเล่ม
รายงาน

100,000 20 เรื่อง 20 เรื่อง 20 เรื่อง
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90

20 เรื่อง
ร้อยละ80
ร้อยละ90

20 เรื่อง
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน
- แจกแบบสอบถาม
- ประมวลผล
- จัดทํารูปเล่ม
รายงาน

งบประมาณ
40,000

2560
100
โรงเรียน
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กลยุทธ์

โครงการ
สําหรับอาจารย์
นักศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้การบริการวิชาการ
ที่มีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน
และการวิจัย

4. โครงการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยในชั้น
เรียน

5. โครงการพัฒนา
นวัตกรรมทางการสอน
ในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน

พอใจของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ที่เข้าร่วมการประชุม
วิชาการ
ร้อยละความรู้ความ
เข้าใจของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่
เข้าร่วมการประชุม
วิชาการ
- จัดประชุมสัมมนา
โรงเรียนที่ได้รับการ
- เก็บข้อมูล
พัฒนา
- ประมวลผล
จํานวนผลงานวิจยั
- จําทําเป็นรูปเล่ม
ร้อยละความรู้ความ
รายงาน
เข้าใจ
ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละการนําความรู้ไป
ใช้หลังการอบรม
- จัดประชุมสัมมนา
โรงเรียนที่ได้รับการ
พัฒนาจํานวนผลงานวิจัย - เก็บข้อมูล
ร้อยละความรู้ความ
- ประมวลผล
เข้าใจ
- จําทําเป็นรูปเล่ม
ร้อยละความพึงพอใจ
รายงาน
ร้อยละการนําความรู้ไป
ใช้หลังการอบรม

งบประมาณ

2556

2557

ค่าเป้าหมาย
2558

2559

2560

100,000 5 โรงเรียน
20 เรื่อง
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

5 โรงเรียน
20 เรื่อง
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

5 โรงเรียน
20 เรื่อง
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

5 โรงเรียน
20 เรื่อง
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

5 โรงเรียน
20 เรื่อง
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

100,000 5 โรงเรียน
20 เรื่อง
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

5 โรงเรียน
20 เรื่อง
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

5 โรงเรียน
20 เรื่อง
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

5 โรงเรียน
20 เรื่อง
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

5 โรงเรียน
20 เรื่อง
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75
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โครงการ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดโครงการ
บริการวิชาการ
การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาโดยร่วมเรียนรู้
พัฒนาสมรรถนะ
การพัฒนาองค์กร
ชุมชนท้องถิ่น
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้การบริการวิชาการ
ที่มีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน
และการวิจัย

6. โครงการพัฒนา
ความรู้ด้านการวัดและ
การประเมินผลตาม
สภาพจริง

โรงเรียนที่ได้รับการ
พัฒนา
จํานวนผลงานวิจยั
ร้อยละความรู้ความ
เข้าใจ
ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละการนําความรู้ไป
ใช้หลังการอบรม

ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้การบริการวิชาการ
ที่มีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน
และการวิจัย

7. โครงการพัฒนา
โรงเรียนที่ได้รับการ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ พัฒนา
ในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ร้อยละความรู้ความ
เข้าใจ
ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละการนําความรู้ไป
ใช้หลังการอบรม
8. โครงการพัฒนาและ โรงเรียนที่ได้รับการ
พัฒนา
สร้างแหล่งเรียนรู้
การบูรณาการปรัชญา ร้อยละความรู้ความ
เศรษฐกิจพอเพียงในการ เข้าใจร้อยละความพึง
จัดการเรียนรู้ตามกลุ่ม พอใจ ร้อยละการนํา
สาระสําหรับสถานศึกษา ความรู้ไปใช้หลังการ
อบรม
เครือข่ายครุศาสตร์

2556
100,000 5 โรงเรียน
20 เรื่อง
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

2557
5 โรงเรียน
20 เรื่อง
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ค่าเป้าหมาย
2558
5 โรงเรียน
20 เรื่อง
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

- จัดประชุมสัมมนา
- เก็บข้อมูล
- ประมวลผล
- จําทําเป็นรูปเล่ม
รายงาน

100,000 5 โรงเรียน
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

5 โรงเรียน
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

5 โรงเรียน
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

5 โรงเรียน
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

5 โรงเรียน
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

- จัดประชุมสัมมนา
- เก็บข้อมูล
- ประมวลผล
- จัดทําเป็นรูปเล่ม
รายงาน

100,000 5 โรงเรียน
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

5 โรงเรียน
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

5 โรงเรียน
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

5 โรงเรียน
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

5 โรงเรียน
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน
- จัดประชุมสัมมนา
- เก็บข้อมูล
- ประมวลผล
- จําทําเป็นรูปเล่ม
รายงาน

งบประมาณ

2559
5 โรงเรียน
20 เรื่อง
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

2560
5 โรงเรียน
20 เรื่อง
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75
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โครงการ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดโครงการ
บริการวิชาการ การ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยร่วม
เรียนรู้ พัฒนา
สมรรถนะการพัฒนา
องคืกร ชุมชนท้องถิ่น
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้การบริการวิชาการ
ที่มีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน
และการวิจัย

9. โครงการ School
for innovative
Learning:Using ICT in
Mathematics

ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละความรู้ความ
เข้าใจร้อยละความพึง
พอใจ
ร้อยละการนําความรู้ไป
ใช้หลังการอบรม

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน
- อบรมให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 2
- อบรมให้กับครูใน
โรงเรียนเครือข่าย
- อบรมให้กับศิษย์เก่า
สาขาวิชาคณิตฯ
(250 คน)

ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละความรู้ความ
เข้าใจ
ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละการนําความรู้ไป
ใช้หลังการอบรม
ร้อยละของจํานวน
11. โครงการพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาทาง ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละความรู้ความ
คณิตศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหา เข้าใจ
ของโพลยาผ่านการจัด ร้อยละความพึงพอใจ
กิจกรรมค่าย
ร้อยละการนําความรู้ไป
คณิตศาสตร์
ใช้หลังการอบรม

- อบรมให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 3
- อบรมให้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยม
- อบรมให้กับครูใน
โรงเรียนเครือข่าย
(100 คน)
- อบรมให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
(40 คน)
- อบรมให้กับนักเรียน
ระดับชั้นประถม
ศึกษาหรือมัธยม
(100 คน)

ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้การบริการวิชาการ
ที่มีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน
และการวิจัย

10. โครงการสร้างสรรค์
สื่อการเรียนรู้ด้วย
โปรแกรม GSP
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

2556
15,000 ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

2557
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ค่าเป้าหมาย
2558
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

26,000 ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

30,000 ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

งบประมาณ

2559
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

2560
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

80

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิม่ ผลงานด้านท้องถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
กลยุทธ์

โครงการ
12. โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์
(ไปเบิกที่สถาบันวิจัย)

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ระดับความสําเร็จการ
ดําเนินการตามแผน
พัฒนางานวิจัย

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน
- จัดทําโครงการวิจัย
(ไปเบิกที่สถาบันวิจัย)

งบประมาณ
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000

ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้การบริการวิชาการ
ที่มีการบูรณาการกับ

13. โครงการวิจัยเรื่อง
"ความพร้อมในการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ตัวสู่อาเซียนของครูใน
โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในเขต
พื้นที่จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดสระบุรี และ
จังหวัดสระแก้ว
(ไปเบิกที่สถาบันวิจัย)
14. โครงการวิจัยสาขา
(ไปเบิกที่สถาบันวิจัย)

ระดับความสําเร็จการ
ดําเนินการตามแผน
พัฒนางานวิจัย

- จัดทําโครงการวิจัย
(ไปเบิกที่สถาบันวิจัย)

100,000

ระดับความสําเร็จการ
ดําเนินการตามแผน
พัฒนางานวิจัย

- จัดทําโครงการวิจัย
1. สาขาเคมีวิทยาศาสตร์

100,000

2556
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100

2557
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100

ค่าเป้าหมาย
2558
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

2559
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100

2560
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิม่ ผลงานด้านท้องถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

การเรียนการสอน
และการวิจัย

ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดโครงการ
บริการวิชาการ
การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาโดยร่วมเรียนรู้
พัฒนาสมรรถนะการ
พัฒนาองค์กร ชุมชน
ท้องถิ่น
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้การบริการวิชาการ
ที่มีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน
และการวิจัย

15. โครงการวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรมด้าน
การศึกษาปฐมวัยสู่
ชุมชนและท้องถิ่น
(ไปเบิกที่สถาบันวิจัย)
16. โครงการอบรมการ
เขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ให้กับอาจารย์
ชาวไทยและอาจารย์
ชาวต่างชาติ

ระดับความสําเร็จการ
ดําเนินการตามแผน
พัฒนางานวิจัย
ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละความรู้ความ
เข้าใจ
ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละการนําความรู้ไป
ใช้หลังการอบรม

17. โครงการค่าย
ร้อยละของจํานวน
ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ภาษาอังกฤษ
ร้อยละความรู้ความ
เข้าใจร้อยละความพึง
พอใจ

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน
(ไปเบิกที่สถาบันวิจัย)
2. สาขาชีววิทยาวิทยาศาสตร์
(ไปเบิกที่สถาบันวิจัย)
- จัดทําโครงการวิจัย
(ไปเบิกที่สถาบันวิจัย)

2556

2557

ค่าเป้าหมาย
2558

100,000

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

100,000

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

งบประมาณ

2559

2560

- จัดอบรมให้กับ
อาจารย์ชาวไทยและ
อาจารย์ชาวต่างชาติ

30,000 ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

- จัดกิจกรรมทักษะ
ภาษาอังกฤษ
- เก็บข้อมูล
- ประมวลผล
- จัดทํารูปเล่ม

90,000 ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75
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โครงการ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

18. โครงการคริสต์มาส
แด่น้องบ้านภูมิเวท

ร้อยละการนําความรู้ไป
ใช้หลังการอบรม
ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ

19. โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์

ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดโครงการ
บริการวิชาการ
การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาโดยร่วมเรียนรู้
พัฒนาสมรรถนะการ
พัฒนาองค์กร ชุมชน
ท้องถิ่น

ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละความรู้ความ
เข้าใจ
ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละการนําความรู้ไป
ใช้หลังการอบรม
20. โครงการอบรมเชิง ร้อยละของจํานวน
ปฏิบัติการนิทานและหุ่น ผู้เข้าร่วมโครงการ
สําหรับครู ศิษย์เก่า
ร้อยละความรู้ความ
และผู้สนใจด้าน
เข้าใจ
การศึกษาปฐมวัย
ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละการนําความรู้ไป
ใช้หลังการอบรม

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน
รายงาน
- จัดกิจกรรมทักษะ
ภาษาอังกฤษ
- เก็บข้อมูล
- ประมวลผล
- จัดทํารูปเล่มรายงาน
- จัดประชุมสัมมนา
- เก็บข้อมูล
- ประมวลผล
- จําทําเป็นรูปเล่ม
รายงาน
- จัดประชุมสัมมนา
- เก็บข้อมูล
- ประมวลผล
- จําทําเป็นรูปเล่ม
รายงาน

งบประมาณ

2556

2557

ค่าเป้าหมาย
2558

2559

15,000 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

33,000 ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

41,000

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

2560
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิม่ ผลงานด้านท้องถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้การบริการวิชาการ
ที่มีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน
และการวิจัย

21. โครงการจัดทําฐาน
กิจกรรมวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียน

ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดโครงการ
บริการวิชาการ
การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาโดยร่วมเรียนรู้
พัฒนาสมรรถนะ
การพัฒนาองค์กร
ชุมชนท้องถิ่น

22. โครงการปฐมวัย
อาสาพัฒนาท้องถิ่น

ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละความรู้ความ
เข้าใจ
ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละการนําความรู้ไป
ใช้หลังการอบรม
ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละความรู้ความ
เข้าใจ
ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละการนําความรู้ไป
ใช้หลังการอบรม

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน
- จัดกิจกรรมทําฐาน
วิทยาศาสตร์
- จัดทําเป็นรูปเล่ม
รายงาน

- จัดอบรมสัมมนา

งบประมาณ

2556
30,000 ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

30,000

1,580,000.00

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

2557
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ค่าเป้าหมาย
2558
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

2559
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

2560
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 รวบรวมศึกษาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน
กลยุทธ์
ศึกษา ฝึกอบรมระยะสั้น
แลกเปลี่ยนอาจารย์ด้าน
การสอนและวิจัยใน
ประเทศอาเซียน
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ สถานศึกษาใน
ต่างประเทศ

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์
และศึกษาระยะสั้น
ในประเทศอาเซียน

โครงการ
1. โครงการพ่อ แม่ และ
อาจารย์ร่วมกันพัฒนา
นักศึกษา
2. โครงการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภายใน/
ภายนอกมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาการเรียน
การสอน
3. โครงการครุศาสตร์
สัมพันธ์

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
กิจกรรม/แนวทางการ
ผลสําเร็จ
ดําเนินงาน
2556
- จัดอบรมให้กับผู้ปกครอง 25,000 ร้อยละ 80
ร้อยละของ
ผู้ปกครองที่เข้า ของนักศึกษา
ร่วมโครงการ - จัดทําเป็นรูปเล่มรายงาน
จํานวน
โครงการ/ความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย
จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่จัด
ให้กับอาจารย์
เกษียณไปแล้ว
ร้อยละของ
นักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์ที่
เข้าร่วม
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
2557
2558
2559
2560
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

1. แสวงหาพันธมิตรและลง
นามความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

10,000

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม

30,000

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม

1. โครงการพี่เก่าเล่า
ประสบการณ์
กิจกรรมที่ 1 จัดบอร์ด
บรรยากาศโรงเรียนและ
การฝึกประสบการณ์
กิจกรรมที่ 2 ติวสอบบรรจุ
และถ่ายทอดประสบการณ์

20,000

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

2 MOU

2 MOU

2 MOU

2 MOU

2 MOU
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 รวบรวมศึกษาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน
กลยุทธ์

ศึกษา ฝึกอบรมระยะสั้น
แลกเปลี่ยนอาจารย์ด้าน
การสอนและวิจัยใน
ประเทศอาเซียน

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน
ระหว่างรุ่น
กิจกรรมที่ 3 พี่เก่าเล่า
ประสบการณ์ของสาขา
วิทยาศาสตร์
- จัดอบรมสัมมนาให้
4. โครงการส่งเสริมความรู้ ร้อยละของ
ความรู้ และสร้างความ
ความเข้าใจของผู้ปกครอง ผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการเรียนการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ เข้าใจให้กับผู้ปกครอง
นักศึกษาชั้นปี 1
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 1สาขา
วิทยาศาสตร์ที่
และการปฏิบัติตนของ
เข้าร่วม
นักศึกษาสาขาวิชา
โครงการ
วิทยาศาสตร์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ

งบประมาณ

20,000

105,000.00

2556

2557

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ค่าเป้าหมาย
2558

2559

2560

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาภูมิทัศน์ แหล่งสุนทรียะ สื่อสารเอกลักษณ์ อัตลักษณ์
กลยุทธ์

โครงการ

สร้างนักศึกษาให้มี
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย
พัฒนาการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ สื่อสาร
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
ส่งเสริมการจัดการขยะ
และรณรงค์ประหยัด
พลังงาน

1. โครงการนิทรรศการ
ผลงานนักศึกษา สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยสู่ชุมชน
2. โครงการห้องสมุด
ปฐมวัยใสใจรักการอ่าน

สร้างนักศึกษาให้มี
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย
พัฒนาการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ สื่อสาร
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

4. โครงการจัดซุ้มบัณฑิต
ปี 2556

ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์
แหล่งสุนทรียะ

6. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ของคณะครุศาสตร์

3. โครงการประหยัด
พลังงาน

5. โครงการจัดจัดทําจุล
สารศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ครูและบุคลาการทาง
การศึกษา

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ
ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ
ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน
- จัดนิทรรศการผลงานของ
นักศึกษา
- จัดทําเป็นรูปเล่มรายงาน
- จัดทําห้องสมุดปฐมวัย
- จัดทําเป็นรูปเล่มรายงาน
- จัดการประกวดคําขวัญ
และแผ่นภาพการประหยัด
พลังงาน
- จัดทําเป็นรูปเล่มรายงาน
- จัดซุ้ม
- จัดทําเป็นรูปเล่มรายงาน

จํานวนกิจกรรม
ที่จัดให้กับ
บัณฑิต
- จัดทําจุลสาร
จํานวนจุลสาร
- เผยแพร่
ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
จํานวนพื้นที่ที่
- กําหนดพื้นที่/ประมาณ
ได้รับการพัฒนา การค่าใช้จ่าย
- ดําเนินการพัฒนา

30,000

ค่าเป้าหมาย
2556
2557
2558
2559
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

50,000

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

4,000

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

15,000

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม

1 กิจกรรม

60,000

3 ฉบับ
ฉบับละ
100 เล่ม

งบประมาณ

-

3 ฉบับ
ฉบับละ
100 เล่ม

2 พื้นที่ 2 พื้นที่

2560
ร้อยละ 80

3 ฉบับ
ฉบับละ
100 เล่ม

3 ฉบับ
ฉบับละ
100 เล่ม

3 ฉบับ
ฉบับละ
100 เล่ม

2 พื้นที่

2 พื้นที่

2 พื้นที่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาภูมิทัศน์ แหล่งสุนทรียะ สื่อสารเอกลักษณ์ อัตลักษณ์
กลยุทธ์

โครงการ

พัฒนาการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ สื่อสาร
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

7. โครงการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ประจําปี
การศึกษา 2555

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน
คณะครุศาสตร์ - จัดทํารูปเล่มรายงานการ
ผ่านการประเมิน ประเมิน
ระบบคุณภาพ
ของ สกอ.
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

งบประมาณ
25,000

184,000.00

2556
ผ่าน

2557
ผ่าน

ค่าเป้าหมาย
2558
ผ่าน

2559
ผ่าน

2560
ผ่าน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาองค์การสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ
1. โครงการพัฒนาการ
จํานวนองค์
พัฒนาระบบควบคุมภายใน
การกํากับ ติดตาม ประเมินผล จัดการความรู้ KM สําหรับ ความรู้ที่ได้
คณะครุศาสตร์
การปฏฺบัติงาน
กลยุทธ์

โครงการ

2. โครงการจัดทําแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการ

ร้อยละของ
จํานวน
อาจารย์และ
บุคลากรของ
คณะครุ
ศาสตร์ได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพใน
การบริหาร
งบประมาณ

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน
- จัดอบรม/สัมมนาให้
ความรู้
- จัดทําเป็นรูปเล่ม
รายงาน
- ทบทวนแผนกลยุทธ์
และจัดทําแผน
- จัดทําเป็นรูปเล่ม
รายงาน

งบประมาณ
5,000

2556
1
องค์
ความรู้

2557
1
องค์
ความรู้

ค่าเป้าหมาย
2558
1
องค์
ความรู้

2559
1
องค์
ความรู้

2560
1
องค์
ความรู้

10,000 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

15,000.00
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 เพิ่มจํานวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกและผลงานวิชาการ การวิจัย
กลยุทธ์
สนับสนุนการผลิตตํารา
วิชาการ ผลงานวิจัยและ
ส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่ง
วิชาการ

โครงการ
1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์และ
บุคลากร

2. โครงการส่งเสริม
สุขภาพ

ตัวชี้วัด
กิจกรรม/แนวทางการ
ผลสําเร็จ
ดําเนินงาน
ร้อยละของจํานวน - ส่งเสริมและพัฒนา
โครงการสนับสนุน ศักยภาพของอาจารย์ใน
การเข้าสู่ตําแหน่งทาง
การพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ วิชาการ
- ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้าน
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ
ร้อยละของจํานวน - ส่งเสริมการศึกษาดู
งานสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์และ
และหน่วยงานภายนอก
บุคลากร
ที่เข้าร่วมศึกษาดู
งาน
ร้อยละของจํานวน - จัดอบรม/สัมมนาให้
ความรู้
อาจารย์และ
- จัดทําเป็นรูปเล่ม
บุคลากร
ที่เข้าร่วมโครงการ รายงาน
มีความพึงพอใจ

ค่าเป้าหมาย
2556
2557
2558
2559
2560
253,000 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

งบประมาณ

200,000 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

10,000 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

463,000.00
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ปัจจัยสําคัญทีม่ ีผลต่อความสําเร็จ
ในการขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น การเพื่ อ นํ า ยุ ท ธศาสตร์ ต ามแผนกลยุ ท ธ์ คณ ะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2556–2560 ไปสู่การปฏิบัติจําเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการพัฒนากลไกและวางเงื่อนไขที่จําเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ
รวมทั้งพึงต้องให้ความสนใจและตระหนักถึงปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อความสําเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้
1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขที่จําเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบัติ
1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ ยุทธศาสตร์ที่วางไว้
เกิดผลในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้บริหาร และคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยควรมีการนําเสนอสาระสําคัญของ
แผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2556–2560
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของสภามหาวิทยาลัย คณะ สํานัก รวมทั้งสํานักงบประมาณ ได้รับทราบถึง
จุดเน้นและทิศทางในการดําเนินงานเพื่อจะได้มีการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงาน
1.2 การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันได้แก่ คณะกรรมการ
คณะครุศาสตร์ โดยจําเป็นต้องมีการนําเสนอ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์
ในการดําเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานเป็นรายรอบ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุม
ติดตามผลการดําเนินเป็นระยะเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างของ
คณะกรรมการบริหารคณะครุศษสตร์ และอาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
1.3 การประชุมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการดําเนิ นงานร่วมกันของ
คณะกรรมการคณะครุศาสตร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ
คณะกรรมการหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลใน
เชิงปฏิบัติ
1.4 การกําหนดให้คณะผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้านการรายงานผลงานต่อสาธารณะ
โดยต้องนํ าเสนอความก้ าวหน้า รายงานผล สร้างการรับรู้ถึงผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการที่
กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นระยะ เพื่อจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีความ
พยายามในการผลั กดั น ขั บ เคลื่ อ นการดํ าเนิ น งานให้ เกิ ดผลมากยิ่ งขึ้น โดยในการนี้ ควรต้ องจั ดให้ มี ก าร
นําเสนอ เผยแพร่ผลการดําเนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลายที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน อาทิ การประชุมติดตาม
การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อความสําเร็จ
2.1 การพัฒนาผู้นําในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเต็มใจในการที่จะผลักดันให้มีการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงาน และการปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีปฏิบัติงาน
ที่ เป็ น สิ่ ง เคยชิ น อั น เป็ น ภารกิ จ ที่ ล้ ว นมุ่ ง เน้ น การสร้ า งการเปลี่ ย นแปลงในเชิ ง วั ฒ นธรรมของบุ ค คล
อั น จํ าเป็ น ต้ อ งใช้ เวลาและความต่ อ เนื่ อ ง ในการดํ าเนิ น งานเพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ยั่ งยื น
ของระบบ และตัวบุคคล ดังนั้นการมีโครงข่ายของผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่กระจายอยู่ทั่ว คณะครุศาสตร์
จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผน
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2.2 การร่วมมือกันการทํางานในรูปแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์ สืบเนื่องจากกระบวนการ
นํายุทธศาสตร์รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่โครงสร้าง กระบวนการต่อเนื่อง
ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กัน จึงทําให้การขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
แผนต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจํานวนมาก ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องยึดหลักการทํางานแบบเครือข่ายและการเป็นกัลยาณมิตร ที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะทําให้การดําเนินการ
ขับเคลื่อนการดําเนินการประสบผลสําเร็จ
2.3 การบริหารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ด้วยการสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจในทิ ศทาง ยุทธศาสตร์การดําเนินงานของแผนให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ผ่านกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจะต้องทําให้ หน่วยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การดําเนินการที่ได้มีการกําหนดไว้ โดยอาศัยเครื่องมือหรือ
กลไกทางการบริหารหลายๆ ประการควบคู่กันไป อาทิ การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ การวางแผนโครงการ
และจั ด สรรงบประมาณตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารทบทวนจั ด โครงสร้ า งองค์ ก ารรองรั บ การดํ า เนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์ การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลสําเร็จตามแนวทาง Balanced Scorecard
เป็นต้น
2.4 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (พ.ศ. 2556-2560)
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
โดยคณะกรรมการบริ ห ารคณะครุ ศ าสตร์ จ ะต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการติ ด ตามการดํ า เนิ น การตามแผน
ทุกปีงบประมาณ โดยจะมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ของทุกปี และ
นําเสนอผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ และ
ให้ข้อเสนอแนะ และนําผลการประเมินดังกล่าว มาพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจําปี

