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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเป็นส่วนราชการ           
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขึ้นภายใต้หลักการของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 
พ.ศ.2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “เป็นสถาบันผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ วิจัย ให้บริการทางการศึกษา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม             
ตามความต้องการของท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่สากล” และแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 –             
พ.ศ.2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สู่การปฏิบัติงานในงบประมาณ               
พ.ศ.2561 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ และก าหนดรายละเอียดเป็น
เป้าประสงค์ จ านวน 12 เป้าประสงค์ และก าหนดกลยุทธ์ จ านวน 18 กลยุทธ์ โดยก าหนดโครงการ/งานใน
การตอบสนองประเดน็ยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ จ านวน 82 กิจกรรม ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 เป้าประสงค์ : 3 ข้อ 
   1.1  คณะครุศาสตร์มีบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

   1.2  บัณฑิตมีความสามารถในการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.3  บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการจัดการเรียนรู้ 

ประกอบด้วย 28 กิจกรรม งบประมาณ ทั้งสิ้น 2,264,140 บาท 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
เป้าประสงค์ : 3 ข้อ 

2.1 คณะครุศาสตร์มีงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับเพ่ิมขึ้น และ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

2.2 คณะครุศาสตร์มีงานบริการวิชาการ ที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน และตรงตามความต้องการข้องถิ่น 
2.3 เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ

นักศึกษาคณะ ครุศาสตร์ และเป็นแหล่งสาธิตและวิจัยด้านการเรียนการสอน 

ประกอบด้วย 26 กิจกรรม งบประมาณ ทั้งสิ้น 20,417,550 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นมรดกโลก 

เป้าประสงค์ : 3 ข้อ 

   3.1 คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับภาค 
   3.2 คณาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิใจความเป็นอยุธยา
มรดกโลก   
   3.3 คณาจารย์และนักศึกษาน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาบูรณาการกับการเรียนการสอน 

ประกอบด้วย 20 กิจกรรม  งบประมาณ ทั้งสิ้น 2,326,500 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
เป้าประสงค์ : 2 ข้อ 

4.1 มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.2 บุคลากรมีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยจิตส านึกต่อหน้าที่ความ

รับผิดชอบ  

4.3 คณะครุศาสตร์สามารถแสวงหาทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดี 

ประกอบด้วย 8 กิจกรรม งบประมาณ ทั้งสิ้น 4,089,355 บาท 

 

รายละเอียดข้างต้นสามารถสรุปได้ตารางต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ จ านวน
กิจกรรม 

งบประมาณ ร้อยละ 

1 ผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 28 2,264,140 7.78 
2 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 26 20,417,550 70.17 
3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และสืบสาน

โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นมรดกโลก 

20 2,326,500 8.00 

4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 8 4,089,355 14.05 
รวม 82 29,097,545 100 
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ซึ่งกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ผ่านการมติที่ประชุมสัมมนาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

คณะครุศาสตร์ ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพ่ือให้กระบวนการจัดท าแผน

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การ

ประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน

ด าเนินการงบประมาณท่ีใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดินที่

ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล และงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายโดยมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 29,097,545 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณ

แผ่นดิน 13,987,470 บาท และงบประมาณบ ารุงการศึกษา 15,110,075 บาท 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

48.07% 
51.93% 

งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

งบแผ่นดิน 

งบบ ารุงการศึกษา 
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ค าน า 
 

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยพิจารณาจากเป้าประสงค์ของ
คณะครุศาสตร์ และนโยบายของคณะครุศาสตร์ รวมทั้งน าผลการประเมินปัจจัยทางยุทธศาสตร์จาก
สภาพแวดล้อมภายนอก มาเป็นกรอบในการด าเนินการ โดยมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ พัฒนาการวิ จัยและการให้บริการวิชาการ                 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันประเทศสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบ               
เชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรมและน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์                     
เพ่ือสนองตอบต่อการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ อันน าไปสู่การพัฒนาคณะครุศาสตร์อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์     ไวยกุล) 
  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
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ส่วนที่ 1  

ข้อมูลทั่วไปของคณะครุศาสตร์ 
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ประวัติคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยที่เก่าแก่ที่สุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท าหน้าที่ผลิตและ
พัฒนาครูที่มีพัฒนาการมาจาก “โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า” ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม                      
พ.ศ. 2448 จนถึงปัจจุบันมีสถานะเป็นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีพัฒนาการ
ที่ส าคัญ 4 ช่วงตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
  1.  ช่วงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู (พ.ศ. 2448 - พ.ศ. 2508) 

-  ปี พ.ศ. 2448 (1 กรกฎาคม) ก่อตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า” ที่หลังพระราชวังจันทรเกษม 
มณฑลกรุงเก่า จัดสอนวิชาสามัญอนุโลมเพ่ิมวิชาครูหรือหลักสูตรครูมูลฐาน (ครู ป.) 

-  ปี พ.ศ. 2458 โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าได้เปลี่ยนระเบียบตามระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมือง
ของกระทรวงธรรมการ 

-  ปี พ.ศ. 2467 ตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม” ที่ต าหนักเพนียด มณฑลกรุงเก่า โดยจัดสอน
วิชาสามัญ (ให้เรียนวิชากสิกรรม) 

-  ปี พ.ศ. 2475 ยุบเลิกแผนกฝึกหัดครูมูลสามัญ (โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า) รวมอยู่ใน 
“โรงเรียนฝึกหัดครูมูล” ที่ต าหนักเพนียดมณฑลกรุงเก่า และได้ยุบเลิกหลักสูตรครูมูล (ครู ป.) 

- ปี พ.ศ. 2476 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูมูล ฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” โดยตั้งที่ต าหนักเพนียด จังหวัดระนครศรีอยุธยา   และได้เปิดสอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม 
พ.ศ. 2467 ตามเดิม 

- ปี พ.ศ. 2479 (1 มิถุนายน) ได้แยกเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
(โรงเรียนฝึกหัดครูชาย ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าโรงเรียนประกาศหรือโรงเรียนผักกาดที่กรมทหารหัวแหลม) และ 
“โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (โรงเรียนฝึกหัดครูสตรี) โดยเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) และประกาศนียบัตรครูประชาบาล (ครู ป.บ.) 

-  ปี พ.ศ. 2484 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรพระนครศรีอยุธยา ย้ายไปอยู่ที่ข้างวัดวรโพธิ์ 
(โรงเรียนประตูชัยในปัจจุบัน) ส่วนโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีฯ ย้ายไปอยู่ ต าบลหอรัตนไชย (หอพักอู่ทอง                
ในปัจจุบัน) 

-  ปี พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนชื่อเป็น 
“โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา” โดยเปลี่ยนระเบียบของหลักสูตรครู ว. และ ครู ป.บ. 

-  ปี พ.ศ. 2497 มีการยกฐานะกองฝึกหัดครูเป็นกรมการฝึกครูและยกเลิกการผลิตครู ว. ครู ป.บ. 
และ ครู ป. 

-  ปี พ.ศ. 2498 เริ่มใช้ระบบการฝึกหัดครูของกรมการฝึกหัดครูและเปิดสอนหลักสูตรครู ป.กศ.  
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  2.  ช่วงเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2538) 

- ปี พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาได้ยกฐานะเป็น“วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา” และ

ย้ายมาที่ 96 ถนนปรีดีพนมยงค์ (ที่ตั้งปัจจุบัน) 

- ปี พ.ศ. 2511 รวมโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีพระนครศรีอยุธยาเข้ากับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

เป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาตามเดิม 

- ปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (ป.อ) 

- ปี พ.ศ. 2519 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาได้ใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครูสอน ระดับ ป.กศ.สูง 

และ ค.บ. (2 ปี) 

- ปี พ.ศ. 2523 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาได้เปิดสอนหลักสูตร ค.บ. (4 ปี) 

- ปี พ.ศ. 2524 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาได้ใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ.2524 

- ปี พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเปิดสอนระบบหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืนนอกเหนือจาก

สาขาวิชาชีพครูด้วย 

  3.  ช่วงเป็นคณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2547) 

- ปี พ.ศ. 2538 (25 มกราคม 2538) วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนสถานะเป็น“สถาบันราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา” และก่อตั้ง “คณะครุศาสตร์” ขึ้นเป็นส่วนราชการมีภารกิจจัดการศึกษาตามหลักสูตร                

สาขาการศึกษา 

  4.  ช่วงเป็นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน) 

-  ปี พ.ศ. 2547 คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนสถานะเป็น“คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยมีการจัด                

การเรียนการสอนสาขาการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (5 ปี) จ านวน 4 สาขาวิชา คือ 1) สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 3) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4) สาขาวิชาสังคมศึกษา 

- ปี พ.ศ. 2548 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

(ค.บ.) (5 ปี) เพ่ิมจากเดิม จ านวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปนาฏดุริยางค์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

และ สาขาวิชาศิลปะนาฏดุริยางค์ ได้ปิดหลักสูตรลงในปี พ.ศ. 2557 

-  ปี พ.ศ. 2549 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

(ค.บ.) (5 ปี) เพ่ิมจากเดิม จ านวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพลศึกษา  
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-  ปี พ.ศ. 2553 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

(ค.บ.) (5 ปี) เพ่ิมจากเดิม จ านวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย ซึ่งในปี พ.ศ. 

2558 ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 

-  ปี พ.ศ. 2555 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

(ค.บ.) (5 ปี) เพ่ิมจากเดิม จ านวน 3 สาขาวิชา คือ 1) สาขาวิชาการประถมศึกษา 2) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

และ 3) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

- ปัจจุบัน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพัฒนาการในการผลิตและพัฒนาครู

ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานับกว่า 113 ปี มีการขยายการจัดการศึกษาครอบคลุมตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีการจัดการเรียนการสอนสาขาการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (5 ปี) จ านวน 10 สาขาวิชา คือ 1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2) สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 5) สาขาวิชาพลศึกษา 6) สาขาวิชาสังคม

ศึกษา 7) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 8) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  9) สาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษ และ 10) สาขาวิชาการประถมศึกษา  

นอกจากนี้ยังได้เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)                     

การจัดการการเรียนรู้ และการบริหารการศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) การบริหาร

การศึกษา โดยจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาด้วย 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ถึง ปัจจุบัน คณะครุศาสตร์มีผู้บริหารในต าแหน่งคณบดี จ านวน 5 คน  คือ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจรญิ     แสนภักด ี  (พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2546) 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทิศ    นวลเจริญ   (พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2550) 

3. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2552) 

4. ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง    (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556) 

5. ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง    (พ.ศ. 2556 – 20 ส.ค.2560) 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย ์    ไวยกุล  (21 ส.ค. 2560  –  ปัจจุบัน) 

การด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ มีความมุ่งม่ันในการผลิตและพัฒนาครูที่ดี มีคุณธรรมเพ่ือพัฒนา

การศึกษาของท้องถิ่น  
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 ปรัชญา  
 คุณภาพ คุณธรรม ร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นมุ่งสู่สากล 
 

อัตลักษณ์ 
 
ใฝ่รู้ อุตสาหะ  ส านึกดี มีจิตอาสา 

  
เอกลักษณ์ 

 
สร้างครูดี มีวัฒนธรรม ร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น 
 
ค่านิยม  
 
เสียสละ สามัคคี  มีใจใฝ่รู้  
 
 
วิสัยทัศน์  
 
  “เป็นสถาบันผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ วิจัย ให้บริการ

ทางการศึกษา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามความต้องการของท้องถิ่นเพ่ือก้าวสู่สากล” 
 
พันธกิจ  
 
1.  ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพโดยสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

2.  ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาด้านการศึกษาของท้องถิ่น   

3.  บริการวิชาการแก่ชุมชนเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมและสร้างเครือข่ายทางการศึกษา

ในท้องถิ่นและระดับประเทศ 

4.  สืบสาน ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาความเป็นมรดกโลก ตลอดจนเชิดชู           

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

5.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภายในและ

ต่างประเทศ 
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6.  พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

7.  ด าเนินงานโรงเรียนสาธิต ฯ เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของคณะและส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้ได้รับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 

 

 เป้าประสงค์คณะครุศาสตร์  

   1. คณะครุศาสตร์มีบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

   2. บัณฑิตมีความสามารถในการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   3. บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการจัดการเรียนรู้ 

 4. เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ และเป็นแหล่งสาธิตและวิจัยด้านการเรียนการสอน 

   5. คณะครุศาสตร์มีงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับเพ่ิมข้ึน และ

ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

 6. คณะครุศาสตร์มีงานบริการวิชาการ ที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน และตรงตามความต้องการข้องถิ่น 

  7. คณาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิใจความเป็นอยุธยา

มรดกโลก   

 8. คณาจารย์และนักศึกษาน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาบูรณาการกับการเรียนการสอน 

 9. คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับภาคพระราชด าริ 

  10. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  11. บุคลากรมีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยจิตส านึกต่อหน้าที่ความ

รับผิดชอบ                  

  12. คณะครุศาสตร์สามารถแสวงหาทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการที่ดี 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 ตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มียุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเข้มแข็งด้านวิชาการ                  
เป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล 
ทั้งนี้เพ่ือให้การก าหนดทิศทางการบริหารจัดการคณะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น คณะครุศาสตร์ จึงจัดท า
แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีความสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามภารกิจ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าริและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นมรดกโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

1 เพ่ือก าหนดโครงการการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไป

ตามยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ และตอบสนองกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

2 เพ่ือวางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2561 ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

3 เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ 

4 เพ่ือเผยแพร่แผนการด าเนินงานคณะครุศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 มีผลการใช้งบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ตาม

โครงการที่ได้ระบุตามแผน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

มีเป้าประสงค์ จ านวน 3 ข้อ  กลยุทธ์ จ านวน 4 ข้อ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1.1  คณะครุศาสตร์มีบัณฑิตที่ มี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
1.2  บัณฑิตมีความสามารถในการใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
1.3  บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร และการจัดการเรียนรู้ 

1.1 บริหารจัดการหลักสูตรโดยยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็นฐาน 
1.2 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต และ
สังคม     
1.3 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 
1.4 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของบัณฑิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 

มีเป้าประสงค์ จ านวน 3 ข้อ  กลยุทธ์ จ านวน 5 ข้อ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

2.1 คณะครุศาสตร์มีงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับเพ่ิมขึ้น และตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น 
2.2 คณะครุศาสตร์มีงานบริการ
วิชาการ ที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น และตรง
ตามความต้องการข้องถิ่น 
2.3 เป็นโรงเรี ยนต้นแบบในการ
จัดการเรียนการสอนและเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ และเป็นแหล่งสาธิต
และวิจัยด้านการเรียนการสอน 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานวิจัย 
2.2 พัฒนาการบริการวิชาการเพ่ือสังคมและท้องถิ่น 
2.3 บูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการเพ่ือการใช้ประโยชน์
2.4 สนับสนุนและให้โอกาสทางการศึกษากับผู้พิการ และผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษเข้าเรียน 
2.5 โรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนรู้เป็น
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเป็นแหล่งสาธิตและวิจัย 
ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าริและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นมรดกโลก 

มีเป้าประสงค์ จ านวน 3 ข้อ  กลยุทธ์ จ านวน 5 ข้อ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

3.1 คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์พัฒนา

วิชาชีพครู  และบุคลากรทางการ

ศึกษาระดับภาค 

3.2 คณาจารย์และนักศึกษามีส่วน

ร่ ว ม ใ น กิ จ ก ร ร ม อ นุ รั ก ษ์

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิใจความเป็น

อยุธยามรดกโลก   

3 . 3คณาจ ารย์ และนั กศึ กษาน า

วัฒนธรรมท้องถิ่นมาบูรณาการกับ

การเรียนการสอน 

3.1จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับ

ความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นและ

ระดับภาค 

3.2 บูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ียั่งยืน 

3.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะอยุธยาบนพ้ืนฐาน

มรดกโลก 

3.4 สร้างตระหนักรู้ถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมเพ่ืออนุรักษ์

วัฒนธรรมท้องถิ่นบนพ้ืนฐานอยุธยามรดกโลกแก่นักศึกษา 

3.5 ส่งเสริมการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

มีเป้าประสงค์ จ านวน 3 ข้อ  กลยุทธ์ จ านวน 4 ข้อ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

4.1 มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโปร่งใส
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4.2 บุคลากรมีความรู้  มีทักษะ มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย

4.1ยกระดับระบบกลไกการประกันคุณภาพของคณะให้มีมาตรฐาน

สูงขึ้น                

4.2 สร้างระบบการประเมินและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

4.3 พัฒนาทักษะ ความรู้ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานตาม

หน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ บุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ 

4.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสร้าง



16 
 

จิตส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ  
4.3 คณะครุศาสตร์สามารถแสวงหา
ทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการที่ดี     

ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และบรรยากาศการท างานอย่างมีส่วน

ร่วมของบุคลากรภายในคณะครุศาสตร์ให้บุคลากรรักองค์กรและ

ท างานอย่างมีความสุข 

 



17 
 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์และยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพ

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

งานวิจัยและบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาครู และบุคลากร

ทางการศึกษา และสืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชด าริและท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นมรดกโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

เป้าประสงค์ 
1.1ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.2ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้าน 
1.3ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมสังคม 
1.4ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.5สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ 
2.1ผลิตครูระบบปิด/เปิด 
2.2พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร 
2.3พัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู
ทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 

เป้าประสงค์ 
3.1ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย 
3.2พัฒนาผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น 
3.3พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
3.4ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ 
4.1มีสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี 
4.2มีระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ 
4.3มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลท่ี
ทันสมัย 
4.4มีเครือข่ายการท างานท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ 

เป้าประสงค์ 
1.1คณะครุศาสตร์มีบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1.2 บัณฑิตมีความสามารถในการใช้นวัตกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.3 บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร และการจัดการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์ 
2.1 คณะครุศาสตร์มีงานวิจัย งานสร้างสรรค์และ

นวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับเพิ่มขึ้น และ

ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

2.2 คณะครุศาสตร์มีงานบริการวิชาการ ที่มีคุณภาพ

เพิ่มขึ้น และตรงตามความต้องการข้องถิ่น 

2.3 เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน

และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูของนักศึกษา

คณะครุศาสตร์ และเป็นแหล่งสาธิตและวิจัยดา้นการ

เรียนการสอน 

เป้าประสงค์ 
3.1 คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู 

และบุคลากรทางการศึกษาระดับภาค 

3.2 คณาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิใจความ

เป็นอยุธยามรดกโลก   

3.3 คณาจารย์และนักศึกษาน าวัฒนธรรม

ท้องถิ่นมาบูรณาการกับการเรียนการสอน 

เป้าประสงค์ 
4.1 มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ 

 และประสิทธิผลโปร่งใสตรวจสอบได้ตาม 

หลักธรรมาภิบาลภายใต้แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

4.2 บุคลากรมีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถ

ในการปฏิบัติงานดว้ยจิตส านึกต่อหนา้ทีค่วาม

รับผิดชอบ    

4.3 คณะครุศาสตร์สามารถแสวงหาทรัพยากร

เพื่อการบริหารจัดการที่ดี             
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ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 
1.1 คณะครุศาสตร์มีบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
1.2 บัณฑิตมีความสามารถในการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.3 บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการจัดการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1.1 บริหารจัดการ
หลักสูตรโดยยึดกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิเป็น
ฐาน 

1. จ านวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนา
ให้มีคุณสมบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(TQF) 

13 หลักสูตร 
ร้อยละ 50 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและประกัน

คุณภาพ 
/รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

1.2 พัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บัณฑิต และ
สังคม           

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2. ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิต 
3. ร้อยละของบัณฑิตท่ีสอบผ่านบรรจุ
ข้าราชการครู 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 50 
ร้อยละ 20 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและประกัน

คุณภาพ 
/รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

1.3 พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

1. ร้อยละความพึงพอใจด้านการใช้
ห้องเรียน 

ร้อยละ 80 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

1.4 พัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารของบัณฑิต 

1. ร้อยละการที่มีทักษะใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 60 รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและประกัน

คุณภาพ 
/รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 

เป้าประสงค์ 
2.1 คณะครุศาสตร์มีงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับเพ่ิมขึ้น และตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น 
2.2 คณะครุศาสตร์มีงานบริการวิชาการ ที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน และตรงตามความต้องการข้องถิ่น 
2.3 เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะ 
ครุศาสตร์ และเป็นแหล่งสาธิตและวิจัยด้านการเรียนการสอน 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบงานวิจัย 
 

1. มีแผนพัฒนางานวิจัย 
2. มีโครงการ/กิจกรรมอบรมพัฒนาศกัยภาพ
ด้านงานวิจัยและงานสรา้งสรรค ์
3. มีงานวิจัยที่ไดร้ับทุนสนับสนุนจากภายใน
และภายนอก 

ม ี
1 โครงการ/กิจกรรม 

5 เรื่อง 

รองคณบดฝี่ายวางแผน
และประกันคณุภาพ 

/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
/ผู้ช่วยคณบด ี

2.2 พัฒนาการบริการ
วิชาการเพื่อสังคมและ
ท้องถิ่น 
 

1. มีหลักสูตรอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2. มีเครือข่ายการพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

5 หลักสูตร 
 

2 หน่วยงาน 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

2.3 บูรณาการงานวิจัยและ
การบริการวิชาการเพื่อการ
ใช้ประโยชน ์
 

3. มีรายวิชาที่น าผลงานวิจัยหรือผลงานบริการ
วิชาการมาบูรณาการในการจัดการเรียนการ
สอน 

10 วิชา รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
/ผู้ช่วยคณบด ี

2.4 สนับสนุนและใหโ้อกาส
ทางการศึกษากับผู้พิการ 
และผู้ทีม่ีความสามารถ
พิเศษเข้าเรยีน 

1. 1. มีหลกัสตูรด้านการจดัการศึกษาส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการพเิศษเพื่อพัฒนาครู และบุคลากรจาก
สถานศกึษา ชุมชน ท้องถิ่น  

2. 2. มีเครือข่ายความร่วมมือดา้นการศกึษาพิเศษ 

2 หลักสูตร 
 
 

3 หน่วยงาน 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
/หัวหน้าศูนย์การศึกษา

พิเศษ 

2.5 โรงเรียนสาธิตเป็น
โรงเรียนต้นแบบในการ
จัดการเรียนรู ้
เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  และเป็นแหล่ง
สาธิตและวิจัย ส าหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์                       

1. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาครูและบคุลากร
โรงเรียนสาธิต 
2. ร้อยละความพึงพอใจสถานท่ีและ อุปกรณ์
โรงเรียนสาธิต 
3. มีรายวิชาที่บูรณาการควบคู่กับการวิจัย 

1 โครงการ/กิจกรรม 
ร้อยละ 80 

 
10 วิชา 

รองคณบดฝี่ายวางแผน
และประกันคณุภาพ 

/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ

และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นมรดกโลก 

เป้าประสงค์ 
3.1 คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับภาค 
3.2 คณาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิใจความเป็นอยุธยามรดกโลก   
3.3 คณาจารย์และนักศึกษาน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาบูรณาการกับการเรียนการสอน 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

3.1 จัดท าแผนพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องกับความต้องการ
ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในท้องถิ่น
และระดับภาค 

1. มีศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มี
ความพร้อมในการใหบ้ริการ 
2. มีหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 

มี 
 

2 หลักสูตร 

ผู้ช่วยคณบด ี

3.2 บูรณาการศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ยั่งยืน 

1. มีแผนพัฒนาครแูละบคุลากรทีต่รงตามความ
ต้องการของท้องถิ่น 

มี 
 

ผู้ช่วยคณบด ี

3.3 ส่งเสริมการจัดกจิกรรม
ท านุบ ารุงศิลปะอยุธยาบน
พื้นฐานมรดกโลก 

1. มีโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3 โครงการ/กิจกรรม รองคณบดฝี่ายกิจการ
นักศึกษา 

3.4 สรา้งตระหนักรู้ถึง
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นบนพ้ืนฐานอยุธยา
มรดกโลกแก่นักศึกษา 

1. มีโครงการ/กิจกรรมทีส่ร้างความตระหนักถึง
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 
 

2 โครงการ/กิจกรรม รองคณบดฝี่ายกิจการ
นักศึกษา 

3.5 ส่งเสริมการบูรณาการ
ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

1. มีนวัตกรรมทีเ่กิดจากการบูรณาการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

มี รองคณบดฝี่ายกิจการ
นักศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

เป้าประสงค์ 
4.1 มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.2 บุคลากรมีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยจิตส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ        
4.3 คณะครุศาสตร์สามารถแสวงหาทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการที่ดี 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ยกระดับระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพของคณะให้มี
มาตรฐานสูงขึ้น              

1.มีแผนการด าเนินงานประกันคณุภาพ 
2.มีกิจกรรมพัฒนาความรูด้้านหรอืกิจกรรม
การมีส่วนในงานประกันคณุภาพให้กับ
บุคลากรคณะครุศาสตร ์

ม ี
1 กิจกรรม 

รองคณบดฝี่ายวางแผน
และประกันคณุภาพ 

 

4.2 สรา้งระบบการประเมิน
และการบริหารความเสี่ยงท่ี
เหมาะสม 
 

1.มีแผนบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน
คณะครุศาสตร ์
2.มีการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน 

ม ี
 
ม ี

รองคณบดฝี่ายวางแผน
และประกันคณุภาพ 

 

4.3 พัฒนาทักษะ ความรู้
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ได้แก่ บุคลากรทุก
ระดับอย่างเป็นระบบ 

1.มีแผนพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร ์ ม ี รองคณบดฝี่ายวางแผน
และประกันคณุภาพ 

 

4.4 พัฒนาระบบฐานข้อมลู
และสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพสร้างค่านิยม 
วัฒนธรรมองค์กร และ
บรรยากาศการท างานอย่างมี
ส่วนร่วมของบุคลากรภายใน
คณะครุศาสตร์ให้บคุลากรรัก
องค์กรและท างานอย่างมี
ความสุข 

1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สารสนเทศคณะครุศาสตร ์
2.มีกิจกรรมที่แสดงถึงการมสี่วนรว่มของ
บุคลากรในคณะ 
3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารว่ม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 
 

1 กิจกรรม 
 

ร้อยละ 80 

รองคณบดฝี่ายวางแผน
และประกันคณุภาพ 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 

และภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี (SWOT  Analysis) 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้วิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงาน          

ที่ผ่านมา ตลอดจนการศึกษาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องน ามาวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ               

คณะครุศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยวิธี SWOT 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตและพัฒนาครูอย่าง
มีคุณภาพมายาวนานกว่า 113 ปี 
2. มีอาคารสถานที่ และทรัพยากรที่เอื้อต่อการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
3. มีโรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งวิจัยค้นคว้าทางการ
ศึกษาที่ครบทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา 
4. มี โ ร ง เ รี ย น เ ค รื อ ข่ า ย ที่ ใ ช้ เ ป็ น แ ห ล่ ง ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างพอเพียง 
5. มีหลักสูตรที่หลากหลายตรงกับความต้องการ
ของสถานศึกษาในท้องถิ่น 
6. มีอิสระในการหางบประมาณจากการให้บริการ
วิชาการแก่บุคลภายนอก 
7. มีอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษที่มีความพร้อมใน
การจัดการศึกษาและให้บริการกับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในชุมชน/ท้องถิ่น 
8. คณะครุศาสตร์จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริม
การท าวิจัยให้กับคณาจารย์ในคณะ 
9. คณาจารย์คณะครุศาสตร์มีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกร้อยละ 33.33 

10. คณะครุ ศาสตร์ มี เ จ้ าหน้ าที่ ส ายสนับสนุน
ครอบคลุมตามพันธกิจของคณะ 
 

1. มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจ านวนน้อย 
2. มีผลงานทางวิชาการได้แก่  บทความวิชาการ 
ผลงานวิจัย เอกสาร ต ารา ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่             
ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.ก าหนด 
3. ขาดหลักสูตรที่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4. ขาดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย 
5. ระบบการวางแผน การบริหารบุคคล การน าองค์การ 
และการก ากับติดตาม ยังมปีระสิทธิภาพน้อย 
6. อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 
7. ระบบการสนับสนุนให้คณาจารย์ท างานวิจัยยังมี
ประสิทธิภาพน้อย 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยวิธี SWOT (ต่อ) 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
1. ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0)            
รัฐต้องการปฏิรูปและพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ยกระดับ
ความสามารถของประชาชนและประเทศโดยใช้
นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน ผ่านกลไกประชารัฐ 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วางกรอบแนวทางการ
พัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนโดยมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 
2564 เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
3. นโยบายปฏิรู ปการศึกษาของรั ฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องมี
การปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) โดยค านึงถึง
ศักยภาพและความเช่ียวชาญของตนเอง ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นทั้งในเชิงภารกิจและเชิงพื้นที่ 
4. นโยบายด้ านต่ า งประ เทศของส านั กงาน
คณะ กร รมก า ร กา ร อุ ด มศึ กษา เปิ ด โ อ กา ส ให้ 
มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความร่วมมือกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนและประเทศอื่น 
5. การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยใน
หลายด้าน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาเมือง
และชุมชน ท าให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณใน
ลักษณะโครงการบูรณาการ 
6. มหาวิทยาลั ยตั้ งอยู่ ในพื้ นที่ มรดกโลกทาง
วัฒนธรรม แหล่งเกษตรกรรมและแหล่งอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่หลายแห่ง 
7. มีแหล่งข้อมูลทางวิชาการจ านวนมาก เป็นโอกาส
ให้การก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมีความ
แม่นย า ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประเทศ 
 
 

 

1. อัตราการเกิดของประชาชนลดลง ส่งผลให้จ านวน
นักเรียน/นักศึกษาลดลง 
2. สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศมีจ านวนมาก ท าให้
เกิดการแข่งขันระหว่างกันสูง 
3. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนเป็นพิเศษส าหรับสาย
อาชีวศึกษาจึงส่งผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
4. พื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ ใกล้กรุงเทพ ฯ ส่งผลให้
นักศึกษามีทางเลือกและโอกาสที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ในกรุงเทพ 
5. คุรุสภาก าหนดจ านวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 30 คน
ต่อ 1 ห้องเรียน   
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ตารางท่ี 2.2 ผลสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยวิธี SWOT  
 
S 

1. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพมา
ยาวนานกว่า 113 ป ี
2. มีอาคารสถานที่ และทรัพยากรที่เอื้อต่อการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 
3. มีโรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งวิจัยค้นคว้าทางการศึกษาที่ครบทุกระดับ
ตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
4. มีโรงเรียนเครือข่ายที่ใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่าง
พอเพียง 
5. มีหลักสูตรที่หลากหลายตรงกับความต้องการของสถานศึกษาใน
ท้องถิ่น 
6. มีอิสระในการหางบประมาณจากการให้บริการวิชาการแก่          
บุคลภายนอก 
7. มีอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
และให้บริการกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชุมชน/ท้องถิ่น 
8. มีอาคารสถานที่ ที่เอื้อต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
9. คณะครุศาสตร์จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการท าวิจัยให้กับ
คณาจารย์ในคณะ 
10. คณาจารย์คณะครุศาสตร์มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกร้อยละ 
33.33 
11. คณะครุศาสตร์ มี เจ้ าหน้ าที่ ส ายสนับสนุนครอบคลุมตาม            
พันธกิจของคณะ 

 
W 

1. มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจ านวนน้อย 
2. มีผลงานทางวิชาการได้แก่ บทความวิชาการ ผลงานวิจัย เอกสาร ต ารา ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.ก าหนด 
3. ขาดหลักสูตรที่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4. ขาดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
5. ระบบการวางแผน การบริหารบุคคล การน าองค์การ และการก ากับ
ติดตาม ยังมีประสิทธิภาพน้อย 
6. อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. 
ก าหนด 
7. ระบบการสนับสนุนให้คณาจารย์ท างานวิจัยยังมีประสิทธิภาพน้อย 
 

 
O 

1. ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) รัฐต้องการปฏิรูปและ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ยกระดับความสามารถของประชาชนและประเทศ
โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน ผ่านกลไกประชารัฐ 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วางกรอบแนวทางการพัฒนาสู่ความมั่นคง 
มั่งคั่ง ย่ังยืนโดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
พ.ศ.2560 – 2564 เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
3. นโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่
ก าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) โดย
ค านึงถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของตนเอง ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นทั้งในเชิงภารกิจและเชิงพื้นที่ 
4. นโยบายด้านต่างประเทศของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเปิดโอกาสให้ มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความร่วมมือกับ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและประเทศอื่น 
5. การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในหลายด้าน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนา
เมืองและชุมชน ท าให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในลักษณะ
โครงการบูรณาการ 
6. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม แหล่ง
เกษตรกรรมและแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่ง 
7. มีแหล่งข้อมูลทางวิชาการจ านวนมาก เป็นโอกาสให้การก าหนดทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมีความแม่นย า ตรงกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของประเทศ 

 
T 

1. อัตราการเกิดของประชาชนลดลง ส่งผลให้จ านวนนักเรียน/นักศึกษาลดลง 
2. สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศมีจ านวนมาก ท าให้เกิดการแข่งขัน
ระหว่างกันสูง 
3. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนเป็นพิเศษส าหรับสายอาชีวศึกษาจึงส่งผล
กระทบต่อจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
4. พื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กรุงเทพ ฯ ส่งผลให้นักศึกษามีทางเลือก
และโอกาสที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพ 
5. คุรุสภาก าหนดจ านวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 30 คนต่อ 1 ห้องเรียน   
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ตารางท่ี 2.3 ความเชื่อมโยงระหว่าง SWOT วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ 

S W  วิสัยทัศน์  ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

1. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพมา
ยาวนานกว่า 113 ปี 
2. มีอาคารสถานที่ และทรัพยากรที่เอื้อต่อการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 
3. มีโรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งวิจัยค้นคว้าทางการศึกษาที่ครบทุก
ระดับต้ังแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
4. มีโรงเรียนเครือข่ายที่ใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อย่างพอเพียง 
5. มีหลักสูตรที่หลากหลายตรงกับความต้องการของสถานศึกษา
ในท้องถ่ิน 
6. มีอิสระในการหางบประมาณจากการให้บริการวิชาการแก่บุคล
ภายนอก 
7. มีอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
และให้บริการกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชุมชน/ท้องถ่ิน 
8. มีอาคารสถานที่ ที่เอื้อต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
9. คณะครุศาสตร์จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการท าวิจัยให้กับ
คณาจารย์ในคณะ 
10. คณาจารย์คณะครุศาสตร์มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกร้อย
ละ 33.33 
คณะครุศาสตร์มีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนครอบคลุมตามพันธกิจของคณะ 

1. มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจ านวนน้อย 
2. มีผลงานทางวิชาการได้แก่ บทความวิชาการ 
ผลงานวิจัย เอกสาร ต ารา ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.ก าหนด 
3. ขาดหลักสูตรที่ รองรับการเ ข้าสู่ป ระชาคม
อาเซียน 
4. ขาดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย 
5. ระบบการวางแผน การบริหารบุคคล การน า
องค์การ และการก ากับติดตาม ยังมปีระสิทธิภาพน้อย 
6. อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 
7. ระบบการสนับสนุนให้คณาจารย์ท างานวิจัยยังมี
ประสิทธิภาพน้อย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นสถาบันผลิต
บัณฑิต พัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่

ได้มาตรฐาน
วิชาชีพ วิจัย 
ให้บริการทาง
การศึกษา และ

ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ตามความ
ต้องการของ

ท้องถ่ินเพื่อก้าว
สู่สากล 

 
 
 
 
ผลิตครูตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา และสืบ
สานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนว
พระราชด าริและ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมบน
พื้นฐานความเป็น
มรดกโลก 

O 
1. ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) รัฐต้องการปฏิรูป
และพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ยกระดับความสามารถของประชาชน
และประเทศโดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน ผ่านกลไกประชารัฐ 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วางกรอบแนวทางการพัฒนาสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนโดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิบัติ 
3. นโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) 
โดยค านึงถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของตนเอง ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถ่ินทั้งในเชิงภารกิจและเชิงพื้นที่ 
4. นโยบายด้านต่างประเทศของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเปิดโอกาสให้ มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความร่วมมือกับ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและประเทศอื่น 
5. การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในหลายด้าน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยว การ
พัฒนาเมืองและชุมชน ท าให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณใน
ลักษณะโครงการบูรณาการ 
6. มหาวิทยาลัยต้ังอยู่ในพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม แหล่ง
เกษตรกรรมและแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่ง 
7. มีแหล่งข้อมูลทางวิชาการจ านวนมาก เป็นโอกาสให้การก าหนด
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมีความแม่นย า ตรงกับสภาพปัญหา
และความต้องการของประเทศ 

T 
1. อัตราการเกิดของประชาชนลดลง ส่งผลให้จ านวน
นักเรียน/นักศึกษาลดลง 
2. สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศมีจ านวนมาก ท า
ให้เกิดการแข่งขันระหว่างกันสูง 
3. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนเป็นพิเศษส าหรับ
สายอาชีวศึกษาจึงส่งผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
4. พื้นที่ต้ังของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กรุงเทพ ฯ ส่งผล
ให้นักศึกษาทีทางเลือกและโอกาสที่จะศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ 
5. คุรุสภาก าหนดนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 30 คนต่อ 
1 ห้องเรียน   
 
 

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี  

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ตัวตั้ง/ตัวหาร,ผลลัพธ์) 

คะแนน 
การประเมิน 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมินท่ีต่าง

จากที่ระบุใน SAR) 

องค์ประกอบท่ี 1     

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ค่าเฉลี่ย4.00 42.98 คะแนน 3.31  

13 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ร้อยละ 
32 

27.89 * 5 ร้อยละ 
 

3.49  

40 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 ร้อยละ 
48 

25.17 * 5 ร้อยละ  
 

2.10  

60 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 4 คะแนน -4.77 ร้อยละ  
 

5  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 4 ข้อ 5 ข้อ 5  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 4 ข้อ 5 ข้อ 5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1  3.98  

องค์ประกอบท่ี 2     

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 4 ข้อ 6 ข้อ ข้อ 5  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  25,000/คน 20,402.88 บาท/คน 
 

4.08  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ร้อยละ16 11.70 ร้อยละ  2.93  

 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2  4.00  

องค์ประกอบท่ี 3    

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 4 ข้อ - 4 ข้อ 3  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 3  4.00  

องค์ประกอบท่ี 4     

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 4 ข้อ - 4 ข้อ 3  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4  4.00  

องค์ประกอบท่ี5     

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 4 ข้อ - 7 ข้อ 5  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 4 ข้อ - 6 ข้อ 5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5  5.00  

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

  3.99  
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ตาราง ป 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

จ านวน      
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ
เร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

1 6 3.53 5.00 3.31 3.98 ดี 

2 3 4.08 5.00 2.93 4.00 ดี 

3 1  3.00  3.00 พอใช้ 

4 1  3.00  3.00 พอใช้ 

5 2  5.00  5.00 ดีมาก 

รวม 13 3.67 4.43 3.12 3.99 ด ี

ผลการประเมิน ดี ดี พอใช้   
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งบประมาณที่ใช้ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตารางทีแ่สดงงบประมาณที่ใช้ตามแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  แยกตามหมวดรายจ่าย 
 

แผนงบประมาณ งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้น 

 เงินแผ่นดิน บกศ. กศ.บป
. 

 

จัดซื้อครุภัณฑ์คณะครุศาสตร์ 3,303,500  - 3,303,500 

ประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ 180,000  - 180,000 

พัฒนาวิชาชีพครู 3,000,000  - 3,000,000 

งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 137,500  - 137,500 

พัฒนาสมรรถนะ ความรู้ และความสามารถของ
นักศึกษาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 

509,000  - 509,000 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์ 42,620  - 42,620 

พัฒนาการเรียนการสอน  1,755,140 - 1,755,140 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์  275,235 - 275,235 

พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์  288,000 - 288,000 

พัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 1,010,000  - 1,010,000 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

599,500  - 599,500 

สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย  2,047,500 - 2,047,500 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1,469,400  - 1,469,400 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 4,155,400 - 4,155,400 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3,356,700  - 3,356,700 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 6,588,800 - 6,588,800 

โครงการพระราชด าริ 200,000  - 200,000 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 179,250  - 179,250 

รวม 13,987,470 15,110,075 - 29,097,545 
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ส่วนที่ 3 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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แผนปฏิบัตริาชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                        
จ าแนกรายกิจกรรมโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร ์  

  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบไปด้วย 28 กิจกรรม ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู      323,630  500 คน งานฝึกประสบการณ ์

2.จัดซื้อวัสดฝุึกภาคปฏิบัต ิ   1,383,510  10 สาขาวิชา งานวิชาการ 

3.จ้างอาจารย์พิเศษ        48,000  2 ภาคเรียน งานวิชาการ 

4.การจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเขม้เน้นการสื่อสาร (CLT) เพื่อ
ยกระดับสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ให้เป็นครมูืออาชีพ 

       10,000  34 คน สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ 

5.อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักศึกษาครูอังกฤษในยุค 4.0 

       14,700  150 คน สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ 

6.ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาการศกึษาพิเศษต่างสถาบัน        10,000  30 คน สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
และการสอนภาษาไทย 

7.อบรมการพัฒนาเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน 

        7,400  30 คน สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
และการสอนภาษาไทย 

8.การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแอนิเมชั่นส าหรบัเด็กปฐมวัย        10,000  29 คน สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

9.การพัฒนาสมรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยด้าน
นวัตกรรมการจดัการเรียนรูแ้ละการสร้างสรรค์ : แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับโรงเรียนนวัตกรรมต้นแบบทางการศึกษาปฐมวัย 

       17,500  20 คน สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

10.พัฒนาศักยภาพความเป็นครูมอือาชีพตามมาตรฐานสากลของ
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 

       10,000  30 คน สาขาวิชาพลศึกษา 

11.พัฒนาทักษะผู้น าการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ        17,000  50 คน สาขาวิชาพลศึกษา 
 

12.อบรมฝึกปฏิบตัิทักษะสื่อทางคอมพิวเตอร์ในศตวรรษท่ี 21        10,000  30 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา 

13.ศึกษาดูงานด้านการจดัการเรียนรู้สื่ออิเล็คทรอนิกส ์        14,100  30 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา 

14.การพัฒนาสื่อและนวตักรรมประกอบการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

       10,000  30 คน สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 

15.การจัดกิจกรรมภาษาไทยในโรงเรียนด้านการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียนสื่อความ 

       16,800  30 คน สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 

16.พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ในแหล่งการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางธรรมชาต ิ

       10,000  30 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

17.การอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตรใ์นยุค 4.0 

       14,100  30 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์

18.อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการเรยีนรู้และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

       10,000  30 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา 

19.อบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา การ
จัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาบูรณาการความรู้ให้
สอดคล้องกับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนและไทยแลนด ์4.0 

       16,200  30 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา 

20.อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ coaching 

       10,000  50 คน สาขาวิชาคณติศาสตร ์

21.อบรมเชิงปฏิบัติการการจดัค่ายคณิตศาสตร์ที่พัฒนาทักษะ
ของผู้เรียนในศตรวรรษที ่21 

       15,700  30 คน สาขาวิชาคณติศาสตร ์

22.อบรมคุณธรรมจริยธรรมและพฒันาบุคลิกภาพความเป็นครู
ประถมศึกษา 

       10,000  30 คน สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 

23.พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูสู้่ครูประถมมืออาชีพในยุค 4.0        16,000  30 คน สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 

24.ซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา      129,500  20 รายการ งานวิชาการ 

25.สนับสนุนการผลติสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาสู่ชุมชน        30,000  40 คน อ.บริบูรณ์ ชอบท าดี 

26.พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
(3Rs+8Cs) 

       30,000  40 คน งานวิชาการ 

27.การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้        20,000  10  สาขาวิชา งานวิชาการ 

28.การพัฒนาหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต        50,000  10 หลักสูตร งานวิชาการ 

 2,264,140   
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   ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ประกอบไปด้วย 26 กิจกรรม ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1.การวิจัยและพัฒนารูปแบบการผลิตครูและพัฒนาครโูดยบรูณา
การแนวคิดจติปัญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน 

     600,000  20 เรื่อง งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

2.พัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นโดยใช้ระบบพ่ีเลี้ยง      120,000  4 โรงเรียน งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

3.การสรา้งข้อสอบอิงมาตรฐานและแบบทดสอบการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขยีนสื่อความส าหรบัครูประถมศึกษา สาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย 

       25,000  30 คน สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 

4.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการจัดกิจกรรมการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคะแนน o-net 

       26,000  50 คน สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ 

5.การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ในยุค 4.0 

       30,000  45 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์

6.การอบรมเชิงปฏิบตัิการครูผูส้อนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม"การสอนประวตัิศาสตรเ์ชิงพื้นที่" 

       30,000  40 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา 

7.พัฒนาความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ตาม
กรอบแนวคิด STEM education 

       30,000  40 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์

8.อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสือ่มัลติมเิดียที่พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

       30,000  40 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา 

9.โยคะและการออกก าลังการเพื่อสุขส าหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

       30,000  40 คน สาขาวิชาพลศึกษา 

10.อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาสาขาวิชา
สังคมศึกษา การจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาบูรณาการ
ความรู้ให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและไทยแลนด์ 
4.0 

       30,000  40 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา 

11.อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยเีพื่อพัฒนาทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลขในยุค 4.0 

       30,000  40 คน สาขาวิชาคณติศาสตร ์

12.การอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
นิติวิทยาศาสตร์เป็นฐานและทักษะการแก้ปัญหา 

       30,000  40 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์

13.พัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ   1,010,000  บริการวิชาการ 
8 ครั้ง 

เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ
ได้ฝึกทักษะ 
256 ครั้ง 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

14.การพัฒนาครูคณติศาสตรโ์ดยการบูรณาการกรอบแนวคิด 
PLC กับแนวทางการสอนที่เน้นการแก้ปัญหาในศตวรรษที่ 21 

       23,000  40 คน สาขาวิชาคณติศาสตร ์

15.จิตปัญญาศึกษา        27,000  30 คน กลุ่มวิชาชีพคร ู
 

16.การผลติสื่อการเรยีนรู้ตามแนวActive Learningส าหรับครู
ประถมศึกษา 

       29,000  30 คน สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 

17.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโมบายแอปพลิเค
ชันเกมส าหรับนักเรยีนที่เสีย่งบกพร่องการเรียนรู้” 

       30,000  40 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา 

18.การอบรมเชิงปฏิบัติการ  “ การคัดกรองและแนวทางการให้
ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เด็กที่มคีวามต้องการพิเศษในชุมชน” 

       28,000  30 คน สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
และการสอนภาษาไทย 

19.การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมการ
เคลื่อนไหว ส าหรับครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21  

       23,250  30 คน สาขาวิชาพลศึกษา 

20.การอบรมเชิงปฏิบัติการ  “ การจัดประสบการณ์ส่งเสริม
พัฒนาการทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย:กิจกรรมภาษาอังกฤษ
ผ่านนิทาน เกม เพลงและการแสดงบทบาทสมมุตสิ าหรบัเด็ก” 

       19,000  30 คน สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

21.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสาธติมัธยม 

  6,588,800  190 คน โรงเรียนสาธิตมัธยม 

22.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสาธติมัธยม 

  3,356,700  190 คน โรงเรียนสาธิตมัธยม 

23.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนประถมสาธติ 

  4,155,400  418 คน โรงเรียนประถมสาธติ 

24.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนประถมสาธิต 

  1,469,400  418 คน โรงเรียนประถมสาธติ 

25.สนับสนุนการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวยัโรงเรียน
สาธิตปฐมวยั 

  2,047,500  217 คน โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

26.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสาธติปฐมวัย 

     599,500  217 คน โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

 20,417,550   
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก          

แนวพระราชด าริและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นมรดกโลก 

มี 20 กิจกรรม ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1.การฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาและการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนในโรงเรียนต ารวจตะเวน
ชายแดน จ.สระแก้ว 

     106,600  2 โรงเรียน งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

2.การพัฒนาทักษะกระบวนการจดัการเรียนรูส้ าหรับครโูรงเรยีน
ต ารวจตระเวนชายแดน จ.สระแกว้ 

       50,000  2 โรงเรียน งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

3.การพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรยีนรู้ห้องสมดุส าหรับโรงเรียน
ต ารวจตะเวนชายแดน จ.สระแก้ว 

       20,000  2 โรงเรียน งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

4.โครงการพัฒนาห้องเรยีน และจดันิทรรศการเพื่อรับการตรวจ
เยี่ยมโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

       23,400  2 โรงเรียน งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

5.การพัฒนาตนสู่ความมั่นคงในวชิาชีพ        75,000  20 คน งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

6.การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21      397,500  100 คน งานวิชาการ 

7.จัดท าเอกสารเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      219,000  300 คน งานวางแผน 

8.การเขียนแผนและการจัดการเรยีนรู้สู่ครูมืออาชีพ      725,000  200 คน งานวางแผน 

9.อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการสอบ          o-
net 

       60,000  30 คน งานวิชาการ 

10.การประเมินผลนักเรยีนตามแนวหลักการนานาชาติ(PISA)        30,000  30 คน งานวิชาการ 

11.พัฒนาศักยภาพครูผูส้อนและสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการ
เรียนรูเ้พื่อเตรียมผู้เรยีนให้สอดคลอ้งกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี21
ด้านทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม 

       60,000  100 คน งานวิชาการและงานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

12.พัฒนาครูด้านการจดัการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัด
การศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 

       30,000  30 คน งานวิชาการ 

13. ครุวิชาการ      250,000  300 คน งานวิชาการ 

14.ส่งเสริมการเรียนรูศ้ิลปวัฒนธรรมอยุธยามรดกโลก        10,000  30 คน งานพัฒนานักศึกษา 

15. เสริมสร้างคณุธรรมจรยิธรรม        12,000  200 คน งานพัฒนานักศึกษา 

16. ครสุิทธ์ิสร้างครูดสีู่สังคม        56,000  300 คน งานพัฒนานักศึกษา 

17. จิตอาสาส านึกรักษ์อยุธยามรดกโลก        10,000  180 คน งานพัฒนานักศึกษา 

18. เสริมสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา        49,500  30 คน งานพัฒนานักศึกษา 

19.ค่ายพัฒนาวิชาชีพครู      112,500  300 คน งานพัฒนานักศึกษา 

20.อบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ดา้นศิลปวัฒนธรรมให้กับครู        30,000  40 คน งานพัฒนานักศึกษา 

 2,326,500   
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ประกอบไปด้วย 8 กิจกรรม ดังนี้  

 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1.เสริมสรา้งเครือข่ายการประกันคุณภาพ        40,000  15 คน งานประกันคุณภาพ 

2.การตรวจสอบและประเมินระบบประกันคณุภาพภายในและ
กลไกการประกันคณุภาพ 

     136,000  120 คน งานประกันคุณภาพ 

3.การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษา
ภายใน 

         4,000  100 คน งานประกันคุณภาพ 

4.บริหารจดัการคณะครุศาสตร ์      259,235  1 ป ี งานวัสด ุ

5.บริหารจดัการคณะครุศาสตร ์        16,000  1 ป ี งานวัสด ุ

6.จัดซื้อครุภณัฑ์ทางการศึกษา   3,303,500  13รายการ งานวัสด ุ

7.พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร ์      288,000  60 คน งานวางแผน 

8.พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร ์        42,620  10 คน งานวางแผน 

 4,089,355   
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คณะผู้จัดท า 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวุิทย์ ไวยกุล  ต าแหน่ง  คณบดีคณะครุศาสตร์ 

 อาจารย์ปิยะ   มีอนันต์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง ต าแหน่ง  รองคณบดีแผนงานและประกันคุณภาพ 

 อาจารย์ ดร.ปารณีย์  ขาวเจริญ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 อาจารย์ ดร.ประวิทย์  ประมาน  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 นางสาวกาญจนา    เงินอ่อน  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 นางสาวกัตติกมาส    กิ่งแก้ว  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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