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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้ ได้รับการพัฒนาจากผลการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญอยู่ 2 บริบท                                 

บริบทแรก คือ การเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ อาทิ ยุทธศาสตร์ไทแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบาย

รัฐบาลด้านการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทที่สอง คือ การปรับยุทธศาสตร์ 

(Reprofiling) ของมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ จ านวน 54 แห่ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สถาบัน

เทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย

มหากุฏราชวิทยาลัย) ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏ) ได้ด าเนินการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ตามแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาของ

รัฐบาลเพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิต สร้างองค์ความรู้และงานวิจัย สร้างสรรค์ผลงานและวัตกรรม 

รองรับความท้าทายในอนาคต ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามศักยภาพ

และความเชี่ยวชาญของตนเอง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศและท้องถิ่น ซึ่งจะน าไปสู่การ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีข้อสรุปร่วมกันในการก าหนดทิศ

ทางการปรับบทบาทที่ชัดเจนเน้นการพัฒนาตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยอิง

บริบทเชิงพ้ืนที่เป็นหลักส าคัญ ซึ่งจากแนวทางการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา มีจุดเน้นเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือน าไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 4 ยุทธศาสตร์ คือ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ 

   สิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

 จากข้อมูลข้างต้นคณะครุศาสตร์ จึงจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565 คณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแผนการด าเนินงานพัฒนาคณะ               

ครุศาสตร์ ในอีก 5 ปี ข้างหน้าโดยพัฒนาปรับปรุง แก้ไขจากขอเสนอแนะ จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่

เกี่ยวข้อง โดยจัดท าบนพ้ืนฐานของข้อมูลจากการประมวลสภาพปัจจุบัน การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส
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และภาวะคุกคาม (SWOT) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วยกลุ่ม

ผู้บริหาร คือ คณบดี รองคณบดี และ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ เพ่ือน าเสนอและรับฟังข้อคิดเห็น

ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ มาจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์       

 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล และพัฒนาโรงเรียนสาธิต 

  สู่ความเป็นเลิศ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นมรดกโลก 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว 

    พระราชด าริ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางที่ชัดเจนส าหรับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่จะน าไปสู่การพัฒนาให้บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ต่อไป 

 

 

 

      ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง 

   (คณบดีคณะครุศาสตร์) 
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บทท่ี 1 บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์มีความส าคัญและจ าเป็นมาก เพราะเป็นกระบวนการส าคัญของการ
บริหารองค์กรซึ่งเกี่ยวข้องกับฝุายบริหารโดยตรง ซึ่งกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ จ าเป็นต้องใช้การมี
ส่วนร่วมของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีการเชื่อมโยงหรือต่อเนื่องถึงการน าไปปฏิบัติ (Implementing) 
รวมทั้งการควบคุม (Controlling) เพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุเปูาหมายได้ภายใต้บริบทขององค์กรที่อาจมี
ข้อจ ากัดในด้านทรัพยากรต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นต้น 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในฐานะมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ดังนี้ ให้การศึกษา 
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ซึ่งตามวัตถุประสงค์ข้างต้น คณะ
ครุศาสตร์ได้ตระหนักดีว่าคณะต้องมีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น และภายใต้การเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน  
ประกอบกับทรัพยากรในการบริหารที่มีอยู่อย่างจ ากัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จึงก าหนดจุดเน้นให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ในขณะเดียวกันยังคงความเป็นสถาบันการศึกษาในการ
ผลิตครูที่มีชื่อเสียงมายาวนานเพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มีจุดเริ่มต้นจากแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                   
ซึ่งรับแนวคิดจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยที่มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น 
สร้างจุดเน้นของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
อ่ืน ๆ ล้วนส่งผลต่อการจัดการศึกษา ประกอบกับการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับที่ได้กล่าวข้างต้น โดยมหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์จากความร่วมมือของ
ทุกฝุายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ คณะผู้บริหารในทุกระดับ คณาจารย์ และบุคลากรทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย  

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นการแสดงจุดเน้นตามแนวทางการปรับ
ยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู  
1.2 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเป็นทิศทางในการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประเทศ 

2. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคณะครุศาสตร์ ตามจุดเน้นที่ส าคัญ 
3. เพ่ือยกระดับศักยภาพและความเชี่ยวชาญของคณะตามแนวทางการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) 

 



5 
 

1.3 ประวัติความเป็นมาของคณะครุศาสตร์ 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 โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าได้เปลี่ยนระเบียบตามระเบียบการฝึกหัดครูมูล       

หัวเมืองของกระทรวงธรรมการ 

-  ปี พ.ศ. 2467 ตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม” ที่ต าหนักเพนียด มณฑลกรุงเก่า โดยจัดสอน

วิชาสามัญ (ให้เรียนวิชากสิกรรม) 

- ปี พ.ศ. 2475 ยุบเลิกแผนกฝึกหัดครูมูลสามัญ (โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า) รวมอยู่ใน “โรงเรียน

ฝึกหัดครูมูล” 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 (หอพักอู่ทองใน

ปัจจุบัน) 

-  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. 



6 
 

-  ปี พ.ศ. 2498 เริ่มใช้ระบบการฝึกหัดครูของกรมการฝึกหัดครูและเปิดสอนหลักสูตรครู ป.กศ.  

  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” ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยมีการจัดการเรียน          

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

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 เปิดหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (ค.บ.) (5 ปี) เพ่ิมจากเดิม จ านวน 3 สาขาวิชา คือ 1) สาขาวิชาการประถมศึกษา 2) สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย และ 3) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

- ปัจจุบัน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพัฒนาการในการผลิตและพัฒนาครู
ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานับกว่า 112 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) สาขาวิชา               
สังคมศึกษา 7) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 8) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  9) สาขาวิชา              
การสอนภาษาอังกฤษ และ 10) สาขาวิชาการประถมศึกษา  

นอกจากนี้ยังได้เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.)                     
การจัดการการเรียนรู้ และการบริหารการศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) การบริหาร
การศึกษา โดยจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาด้วย 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2560  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 – ปัจจุบัน) 

การด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ มีความมุ่งม่ันในการผลิตและพัฒนาครูที่ดี มีคุณธรรมเพ่ือพัฒนา

การศึกษาของท้องถิ่น  
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1.4 โครงสร้างคณะครุศาสตร์ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

คณะครุศาสตร์ 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

***องค์ประกอบ พรบ.มรภ.47 

ส านักงานคณบด ี

*ส่วนราชการตามกฎกระทรวงฯ 

**ส่วนราชการภายในตามประกาศกระทรวงฯ

งาน

บริหาร  

งาน

ทั่วไป 

งานบริหาร

วิชาการ

และ

พัฒนาการ

เรียนการ

สอน 

 

งาน

บริการ

และ

พัฒนา

นักศกึษา 

งานบัณฑิต    

ศึกษา 

ศูนย์

การศกึษา

พิเศษ 

 

ศูนย์ศึกษา

พัฒนาครู

ผู้บริหาร

และ

บุคลากร

ทางการ

ศึกษา 

โรงเรียน

สาธิต

มัธยม 

 

โรงเรียน

ประถม

สาธิต 

โรงเรียน

สาธิต

ปฐมวัย 

คณะกรรมการประจ าคณะ คณบดี 

รองคณบดี คณะกรรมการบริหาร 

หัวหน้า

ส านักงาน

คณบด ี

ประธาน

กรรมการบริหาร

หลักสูตร/โปรแกรม

วิชา 

ประธาน

กรรมการ

ด าเนนิงาน 

หัวหน้าศูนย์

การศกึษาพิเศษ 

ผู้อ านวยการ   

รร.สาธิตปฐมวัย 

ผู้อ านวยการ     

รร.ประถมสาธิต 

ผู้อ านวยการ    

รร.สาธิตมัธยม 

หน.งาน

บริหารงานทั่วไป 

หน.งานบริหาร

วิชาการและ

พัฒนาการเรียนการ

หน.งานบริการและ

พัฒนานักศึกษา 

 

หน.งานบัณฑิต    

ศึกษา 

 

การศึกษาปฐมวัย

ส านักงานคณบด ี
การศึกษาพิเศษฯ

คณิตศาสตร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา 

พลศึกษา 

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

การสอนภาษาไทย 

ประกันคุณภาพ 

กิจการนักศึกษา 

ฝึกประสบการณ์ฯ 

วิจัยและพัฒนา 

ฝึกอบรมและพัฒนา 

เครือข่ายวิชาการ 

อื่นๆ  

 

องค์ประกอบตาม พรบ.มรภ.47 

องค์ประกอบภายในตามประกาศ มรภ.อย. 

การสอนภาษาอังกฤษ 

การประถมศึกษา 

กลุ่มวิชาชีพครูฯ

หน.ศูนย์ศึกษา

พัฒนาครูผู้บริหาร

และบุคลากร
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บทที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลง 

 ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ฉบับนี้ คณะครุศาสตร์โดยการมีส่วนรวมของบุคลากรทุกฝุายผ่าน
คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอก โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis ซึ่งยึด
โยงการวิเคราะห์จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และน าบริบทการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของ
ประเทศ ตลอดจนสภาพการณ์ส าคัญในมิติต่างๆ มาร่วมวิเคราะห์ด้วย ดังนี้ 
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะครุศาสตร์ (SWOT  Analysis) 

2.1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 
จุดแข็ง (Strengths : S) 
1. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพมายาวนานกว่า 113 ปี 
2. มีอาคารสถานที่ และทรัพยากรทีเ่อ้ือต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
3. มีโรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งวิจัยค้นคว้าทางการศึกษาที่ครบทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา 
4. มีโรงเรียนเครือข่ายที่ใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างพอเพียง 
5. มีหลักสูตรที่หลากหลายตรงกับความต้องการของสถานศึกษาในท้องถิ่น 
6. มีอิสระในการหางบประมาณจากการให้บริการวิชาการแก่บุคลภายนอก 
7. มีอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาและให้บริการกับเด็กท่ีมีความ

ต้องการพิเศษในชุมชน/ท้องถิ่น 
8. มีอาคารสถานที่ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
9. คณะครุศาสตร์จัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการท าวิจัยให้กับคณาจารย์ในคณะ 
10. คณาจารย์คณะครุศาสตร์มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกร้อยละ 33.33 
11. คณะครุศาสตร์มีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนครอบคลุมตามพันธกิจของคณะ 
จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจ านวนน้อย 
2. มีผลงานทางวิชาการได้แก่ บทความวิชาการ ผลงานวิจัย เอกสาร ต ารา ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.ก าหนด 
3. ขาดหลักสูตรที่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4. ขาดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
5. ระบบการวางแผน การบริหารบุคคล  การน าองค์การ และการก ากับติดตาม ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
6. อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 
7. ระบบการสนับสนุนให้คณาจารย์ท างานวิจัยยังไม่มีประสิทธิภาพ 
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2.1.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและภัยคุกคาม) 
โอกาส (Opportunities : O) 
1. ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) รัฐต้องการปฏิรูปและพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ยกระดับ
ความสามารถของประชาชนและประเทศโดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน ผ่านกลไกประชารัฐ 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วางกรอบแนวทางการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนโดยมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนสู่            
การปฏิบัติ 
3. นโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องมีการ
ปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) โดยค านึงถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของตนเอง ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นท้ังในเชิงภารกิจและเชิงพ้ืนที่ 
4. นโยบายด้านต่างประเทศของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดโอกาสให้ มหาวิทยาลัย
สามารถสร้างความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนและประเทศอ่ืน 
5. การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในหลายด้าน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยว การ
พัฒนาเมืองและชุมชน ท าให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในลักษณะโครงการบูรณาการ 
6. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพ้ืนที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม แหล่งเกษตรกรรมและแหล่งอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่หลายแห่ง 
7. มีแหล่งข้อมูลทางวิชาการจ านวนมาก เป็นโอกาสให้การก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมี
ความแม่นย า ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของประเทศ 
อุปสรรค (Threats : T) 
1. อัตราการเกิดของประชาชนลดลง ส่งผลให้จ านวนนักเรียน/นักศึกษาลดลง 
2. สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศมีจ านวนมาก ท าให้เกิดการแข่งขันระหว่างกันสูง 
3. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนเป็นพิเศษส าหรับสายอาชีวศึกษาจึงส่งผลกระทบต่อจ านวน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
4. พ้ืนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กรุงเทพ ฯ ส่งผลให้นักศึกษาทีทางเลือกและโอกาสที่จะศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพ 
5. คุรุสภาก าหนดนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 30 คนต่อ 1 ห้องเรียน   
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ตารางท่ี 2.1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยวิธี SWOT 
ปัจ

จัย
ภา

ยใ
น 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีผลิตและพัฒนาครูอย่าง
มีคุณภาพมายาวนานกว่า 113 ป ี
2. มีอาคารสถานท่ี และทรัพยากรทีเ่อื้อต่อการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 
3. มีโรงเรียนสาธติเป็นแหล่งวิจัยค้นคว้าทางการ
ศึกษาที่ครบทุกระดับตั้งแต่ปฐมวยั ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา 
4. มีโรงเรียนเครือข่ายที่ใช้เป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างพอเพียง 
5. มีหลักสูตรที่หลากหลายตรงกับความต้องการ
ของสถานศึกษาในท้องถิ่น 
6. มีอิสระในการหางบประมาณจากการให้บริการ
วิชาการแก่บุคลภายนอก 
7. มีอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษท่ีมคีวามพร้อมใน
การจัดการศึกษาและให้บริการกับเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษในชุมชน/ท้องถิ่น 
8. มีอาคารสถานท่ี ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 
9. คณะครุศาสตรจ์ัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริม
การท าวิจัยให้กับคณาจารย์ในคณะ 
10. คณาจารย์คณะครุศาสตรม์ีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกร้อยละ 33.33 
11. คณะครุศาสตรม์ีเจ้าหนา้ที่สายสนบัสนุน
ครอบคลมุตามพันธกิจของคณะ 
 

1. มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจ านวนน้อย 
2. มีผลงานทางวิชาการได้แก่  บทความวิชาการ 
ผลงานวิจัย เอกสาร ต ารา ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.ก าหนด 
3. ขาดหลักสูตรที่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4. ขาดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย 
5. ระบบการวางแผน การบริหารบุคคล  การน า
องค์การ และการก ากับติดตาม ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
6. อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 
7. ระบบการสนับสนุนให้คณาจารย์ท างานวิจัยยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 
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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) รัฐ
ต้องการปฏิรูปและพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 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 าหรับ
สายอาชีวศึกษาจึงส่งผลกระทบตอ่จ านวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี
4. พื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กรุงเทพ ฯ ส่งผลให้
นักศึกษาทีทางเลือกและโอกาสทีจ่ะศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพ 
5. คุรุสภาก าหนดนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 30 คนต่อ 1 
ห้องเรียน   
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ตารางท่ี 2.2 ผลสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยวิธี SWOT  
 
S 

1. เป็นสถาบันอุดมศกึษาทีผ่ลิตและพัฒนาครอูย่างมีคุณภาพมา
ยาวนานกว่า 113 ป ี
2. มีอาคารสถานที่ และทรัพยากรทีเ่อือ้ต่อการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 
3. มีโรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งวิจัยค้นคว้าทางการศึกษาที่ครบทกุระดับ
ตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
4. มีโรงเรียนเครือข่ายที่ใช้เป็นแหล่งฝกึประสบการณ์วชิาชีพครอูย่าง
พอเพียง 
5. มีหลักสูตรที่หลากหลายตรงกับความตอ้งการของสถานศกึษาใน
ท้องถิ่น 
6. มีอิสระในการหางบประมาณจากการให้บรกิารวชิาการแก่บุคล
ภายนอก 
7. มีอาคารศนูย์การศึกษาพิเศษที่มีความพรอ้มในการจัดการศกึษา
และให้บริการกับเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในชุมชน/ทอ้งถิน่ 
8. มีอาคารสถานที่ ที่เอื้อตอ่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
9. คณะครุศาสตร์จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการท าวิจัยให้กับ
คณาจารย์ในคณะ 
10. คณาจารย์คณะครุศาสตรม์ีคุณวุฒกิารศึกษาระดับปริญญาเอกร้อย
ละ 33.33 
11. คณะครุศาสตร์มีเจ้าหน้าที่สายสนับสนนุครอบคลุมตามพนัธกิจของ
คณะ 

 
W 

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

 
O 

1. ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) รัฐต้องการปฏิรูปและ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ยกระดับความสามารถของประชาชนและ
ประเทศโดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน 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 การส่งเสริมการท่องเที่ ยว การพัฒนา
เมืองและชุมชน ท าให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในลักษณะ
โครงการบูรณาการ 
6. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม แหล่ง
เกษตรกรรมและแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่ง 
7. มีแหล่งข้อมูลทางวิชาการจ านวนมาก เป็นโอกาสให้การก าหนดทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมีความแม่นย า ตรงกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของประเทศ 

 
T 

1. อัตราการเกิดของประชาชนลดลง ส่งผลให้จ านวนนกัเรียน/นักศกึษา
ลดลง 
2. สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศมีจ านวนมาก ท าให้เกดิการแข่งขัน
ระหว่างกันสูง 
3. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมสนับสนนุเป็นพเิศษส าหรับสายอาชีวศกึษาจึง
ส่งผลกระทบตอ่จ านวนนักศกึษาระดับปริญญาตรี 
4. พื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใกลก้รุงเทพ ฯ ส่งผลให้นักศกึษาที
ทางเลอืกและโอกาสทีจ่ะศึกษาตอ่ในมหาวทิยาลัยในกรุงเทพ 
5. คุรุสภาก าหนดนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ 30 คนต่อ 1 ห้องเรียน   
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ตารางท่ี 2.3 ความเชื่อมโยงระหว่าง SWOT วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ 
S W  วิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

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. คณาจารย์คณะครุศาสตร์มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
ร้อยละ 33.33 
คณะครุศาสตร์มีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนครอบคลุมตามพันธกิจของ
คณะ 

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 า
องค์การ และการก ากับติดตาม ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
6. อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 
7. ระบบการสนับสนุนให้คณาจารย์ท างานวิจัยยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นสถาบัน
ผลิตบัณฑิต 

พัฒนาครูและ
บุคลากร

ทางการศึกษา 
ที่ได้มาตรฐาน
วิชาชีพ วิจัย 
ให้บริการทาง

การศึกษา 
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ตามความ
ต้องการของ
ท้องถ่ินเพื่อ
ก้าวสู่สากล 

 
 
 
 
ผลิตบัณฑิตตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู
สู่มาตรฐาน  สากล 
และผลิตบัณฑิตตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู
สู่มาตรฐานสากล 
และ พัฒนาโรงเรียน
สาธิตสู่ความเป็น
เลิศ 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมบน
พื้นฐานความเป็น
มรดกโลก 
พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา และสืบสาน
โครงการอัน
เนื่องมาจากแนว
พระราชด าริ 

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
บริหารจัดการแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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บทที่ 3 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ปรัชญา 
  คุณภาพ คุณธรรม ร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นมุ่งสู่สากล 
  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 ตลอดจนเชิดชูภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  
5.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภายในและ

ต่างประเทศ 
6.  พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
7.  ด าเนินงานโรงเรียนสาธิต ฯ เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของคณะและส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้ได้รับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
  ค่านิยมหลัก 
  เสียสละ สามัคคี มีใจใฝุรู้ 
  อัตลักษณ์ 

ใฝุรู้ อุตสาหะ  ส านึกดี มีจิตอาสา 
  เอกลักษณ์ 
  สร้างครูดี มีวัฒนธรรม ร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาโรงเรียนสาธิต
  สู่ความเป็นเลิศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นมรดกโลก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และสืบสานโครงการอันเนื่อง 
     มาจากแนวพระราชด าริ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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  เป้าประสงค์ 
1. คณะครุศาสตร์มีบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

2. บัณฑิตมีความสามารถในการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการจัดการเรียนรู้ 

4. โรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และเป็นแหล่งสาธิตและวิจัยด้านการเรียนการสอน 
5. คณะครุศาสตร์มีงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมขึ้น และ

ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

6. คณะครุศาสตร์มีงานบริการวิชาการ ที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน และตรงตามความต้องการข้องถิ่น 

7. คณาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิใจความเป็นอยุธยา

มรดกโลก 

8. คณาจารย์และนักศึกษาน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาบูรณาการกับการเรียนการสอน 

9. คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับภาค 
10. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11. บุคลากรมีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยจิตส านึกต่อหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 
12. คณะครุศาสตร์สามารถแสวงหาทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการที่ดี 

จ านวนบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
 

ประเภท ข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

พนักงาน

ราชการ 

ลูกจ้าง 

ประจ า 

จ้างประจ า

สัญญา 

รวม 

อาจารย์ 14 46 - - - 60 

ครูโรงเรียนสาธิต   -                                                                                                          - - - 47 47 

เจ้าหน้าที่ 1 12 1 1 2 17 

คนงาน - - - - 13 13 

รวม 15 58 1 1 62 137 

  

 



18 
 

หลักสูตรที่เปิดสอน 

ล าดับที่ หลักสูตรที่เปิดสอน 

1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 

8 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

9 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

10 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 

11 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการเรียนรู้ 

12 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา 

13 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา 

 
 จ านวนนักศึกษาทั้งหมดของคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 

สาขาวิชา จ านวนนักศึกษาภาคปกติ แต่ละปีการศึกษา รวม ร้อยละ 

2560 2559 2558 2557 2556 

คณิตศาสตร ์ 30 29 30 36 32 157 10.44  

วิทยาศาสตร ์ 30 30 29 33 25 147 9.77 

พลศึกษา 30 31 29 37 35 162 10.77 

สังคมศึกษา 30 32 30 40 30 162 10.77 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 30 30 26 33 36 155 10.31 

การศึกษาปฐมวัย 30 30 31 45 39 175 11.64 

การศึกษาพิเศษและการสอน

ภาษาไทย 

30 23 18 0 0 71 4.72 

การสอนภาษาไทย 30 32 30 41 36 169 11.24 

การสอนภาษาอังกฤษ 30 27 27 36 28 148 9.84 

การประถมศึกษา 30 29 24 44 31 158 10.50 

รวม 300 293 274 345 292 1504 100 
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ยุทธศาสตร ์ ผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่
มาตรฐานสากล และ พัฒนาโรงเรยีน

สาธิตสู่ความเป็นเลิศ 

พัฒนาระบบบรหิารจดัการ
งานวิจัยและบริการวชิาการ 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบน
พื้นฐานความเป็นมรดกโลก 

พัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

แนวพระราชด าร ิ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

เป้าประสงค ์ 1. คณะครุศาสตร์มีบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
2. บัณฑิตมีความสามารถในการใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
3. บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การ
สื่อสาร และการจัดการเรียนรู้ 
4. โรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนต้นแบบในการ
จัดการเรียนการสอนและเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ ตลอดจนเป็นแหล่งสาธิตและวิจัย
ด้านการเรียน         การสอน 

1. คณะครุศาสตร์มีงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับเพิ่มขึ้น และ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
2. คณะครุศาสตร์มีงานบริการ
วิชาการ ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และ
ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น  
 

1. คณาจารย์และนกัศึกษามีสว่น
ร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิใจความเป็น
อยุธยามรดกโลก 
2. คณาจารย์และนกัศึกษาน า
วัฒนธรรมท้องถิ่นมาบูรณาการกับ
การเรียนการสอน 
 

คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์พัฒนาวิชาชพี
ครู และบุคลากรทาง การศึกษาระดับ
ภาค 
 

1. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลโปร่งใสตรวจสอบได้ตาม
หลักธรรมาภิบาลภายใต้แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. บุคลากรมีความรู้ มีทกัษะ มี
ความสามารถในการปฏบิัติงานด้วยจิตส านึก
ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ 
3. คณะครุศาสตร์สามารถแสวงหา
ทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดี 
 

มหาวิทยาลัยชั้นน าเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

คณะครุศาสตรม์ีความเป็นเลิศ 

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

19 

แนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์ 2561 - 2565 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และผูร้ับผิดชอบแผน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล และ พัฒนาโรงเรียนสาธิตสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ :  

1. คณะครุศาสตร์มีบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
2. บัณฑิตมีความสามารถในการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการจัดการเรียนรู้ 
4. โรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ตลอดจนเป็นแหล่งสาธิตและวิจัยด้าน
การเรียนการสอน 

กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินงาน หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

1.บริหารจัดการหลักสูตรโดยยึด
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็นฐาน 
 

1.1 พัฒนาระบบและกลไกบริหารจัดการหลักสูตร 
1.2 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(TQF) และองค์กรวิชาชีพ 
1.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับ
สาขาวิชา 
1.4 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(TQF) 
1.5 พัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วชิาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานองค์กรวิชาชีพ 

1. จ านวนหลกัสูตรที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของบุคลากรได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณสมบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 

13 
 

50 

13 
 

55 

13 
 

60 

13 
 

65 

13 
 

70 

รองคณบดีฝุาย
วางแผนและ

ประกันคุณภาพ 
/รองคณบดีฝุาย

วิชาการ 

2.พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต และ
สังคม 
 

2.1  ก าหนดคุณลักษณะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2.2  พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 
2.3  พัฒนาระบบงานพัฒนานักศึกษาที่มุ่งสู่อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
2.4  สร้างและพัฒนาเครือข่ายความรว่มมือในการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
2. ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิต 
3. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านบรรจุ
ข้าราชการคร ู

80 
 

50 
 

20 

85 
 

55 
 

25 

85 
 

60 
 

30 

85 
 

65 
 

35 

85 
 

70 
 

40 

รองคณบดีฝุาย
วางแผนและ

ประกันคุณภาพ 
/รองคณบดีฝุาย

วิชาการ 

20 



21 
 

กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินงาน หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

2.5  พัฒนานักศึกษาให้เป็นครูที่มีคุณภาพสงู 
2.6  พัฒนานักศึกษาให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
2.7  พัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพรองรับการศตวรรษที่ 21 
2.8  พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 
21 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

รองคณบดีฝุาย
พัฒนานักศึกษา

และโรงเรียนสาธิต 

3.พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 
 

3.1 พัฒนาห้องเรียนต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3.2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 
3.3 พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.4 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์  
3.5 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. ร้อยละความพึงพอใจด้านการใช้
ห้องเรียน 

80 85 85 85 85 รองคณบดีฝุาย
วิชาการ 

4.พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของ
บัณฑิต 

4.1 บูรณาการภาษาอังกฤษลงในรายวิชาต่างๆ 
4.2 จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อตอ่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 
4.3 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
4.4 สร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษร่วมกบั
องค์กรภายในและภายนอก 
4.5 สร้างศูนย์การเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ 
4.6 พัฒนารายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

1. ร้อยละการที่มีทักษะใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

60 70 90 100 100 รองคณบดีฝุาย
วิชาการ 

5.พัฒนาหลักสูตรนานาชาต ิ 5.1 ส ารวจความต้องการในการเปิดหลกัสูตรนานาชาติ 
5.2 สร้างหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิตนานาชาต ิ
5.3 พัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
เพื่อรองรับการเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสูตรนานาชาติ 
5.4 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. จ านวนหลกัสูตรนานาชาติ  1 1 1 1 รองคณบดีฝุาย
วิชาการ 
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กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินงาน หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

6. โรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียน
ต้นแบบในการจัดการเรียนรู ้
เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู และเป็นแหล่งสาธิต
และวิจยั ส าหรบันักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ 

7.1 พัฒนาหลักสูตรการสอนสู่มาตรฐานสากล 
7.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 
21 
7.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบุคคล 
7.4 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
7.5 ใช้โรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งส าหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
7.6 จัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อศักยภาพการเรียนรู้ 
7.7 บูรณาการการจัดการเรียนรู้ควบคู่กบัการวิจัย 
7.8 ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกันระหวา่งนักศึกษากับนักเรียน 
7.9 สร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

1. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาครูและ
บุคลากรโรงเรียนสาธิต 
2. ร้อยละความพึงพอใจสถานทีแ่ละ 
อุปกรณ์โรงเรียนสาธิต 
3. มีรายวิชาที่บูรณาการควบคู่กับการ
วิจัย 

1 
 

80 
 

10 

1 
 

85 
 

10 

1 
 

85 
 

10 

1 
 

85 
 

10 

1 
 

85 
 

10 

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ/รองคณบดี

ฝุายพัฒนา
นักศึกษาและ
โรงเรียนสาธิต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
เป้าประสงค์ :  
1. คณะครุศาสตร์มีงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับเพ่ิมข้ึน และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

2. คณะครุศาสตร์มีงานบริการวิชาการ ที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน และตรงตามความต้องการข้องถิ่น  
กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินงาน หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 
1. ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบงานวิจยั 
 

1.1 จัดท าแผนบริหารงานวิจยั 
1.2 จัดหาแหล่งเงินทุนทั้งภายในและภายนอก 
1.3 จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการตีพิมพ์และการเผยแพร่ 
1.4 สร้างเครือข่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 
1.5 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และศักยภาพด้านการวจิัยและ
งานสร้างสรรค์ 
1.6 สนับสนุนระบบพี่เล้ียงนักวจิัยใหก้ับนักวจิัยรุ่นใหม่ 
1.7 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถเข้าถึงฐานขอ้มูลงานวิจัยได้ 

1. มีแผนพัฒนางานวิจยั 
2. มีโครงการ/กิจกรรมอบรมพัฒนา
ศักยภาพด้านงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
3. มีงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
ภายในและภายนอก 

มี 
1 
 
 
5 

มี 
1 
 
 
6 

มี 
1 
 
 
7 

มี 
1 
 
 
8 

มี 
1 
 
 
9 

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ 

2. พัฒนาการบริการวิชาการ
เพื่อสังคมและท้องถิ่น 
 

2.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2.2 พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริการ
วิชาการให้สอดคล้องกับความตอ้งการของถิ่น 
2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
2.4 พัฒนาหลักสูตรอบรมในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2.5 สร้างเครือข่ายในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

1. มีหลักสูตรอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
2. มีเครือข่ายการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

5 
 
2 
 

5 
 
2 

5 
 
2 

5 
 
2 

5 
 
5 

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ 
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24 
 

กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินงาน หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

3. บูรณาการงานวิจยัและการ
บริการวิชาการเพื่อการใช้
ประโยชน ์
 

3.1 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยหรือผลการบริการวิชาการไป
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 
3.2 จัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการการบูรณาการ
งานวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อการใช้ประโยชน ์
3.3 จัดอบรมเผยแพร่เกีย่วกบัผลงานวิจยัสู่หน่วยงาน องค์กร 
ชุมชนและท้องถิ่น 

1. มีรายวิชาที่น าผลงานวจิัยหรือ
ผลงานบริการวิชาการมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนการสอน 

10 10 10 10 10 รองคณบดีฝุาย
วิชาการ 

4. สนับสนุนและให้โอกาส
ทางการศึกษากับผู้พิการ และผู้ที่
มีความสามารถพิเศษเข้าเรียน 

4.1 จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
4.2 พัฒนาบุคลากรจากสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นให้มี
ศักยภาพด้านการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ 
4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นการศึกษาพิเศษกับ
หน่วยงาน องค์กร ในชุมชนและท้องถิ่น 
4.4 พัฒนาศูนย์ฟื้นฟกูารให้ค าปรึกษาส าหรับผู้ปกครองเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
4.5 ส่งเสริมให้บุคลากรท าวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรม
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

1. 1. มีหลักสูตรดา้นการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษเพือ่พัฒนาครู 
และบุคลากรจากสถานศึกษา ชุมชน 
ท้องถิ่น  

2. 2. มีเครือข่ายความรว่มมือดา้นการศึกษา
พิเศษ 

3.   

2 
 
 
 
3 

2 
 
 
 
4 

2 
 
 
 
5 

2 
 
 
 
5 

2 
 
 
 
5 

รองคณบดีฝุาย
วางแผนและ

ประกันคุณภาพ 
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25 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นมรดกโลก 
เป้าประสงค์ : 
1. คณาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิใจความเป็นอยุธยามรดกโลก 

2. คณาจารย์และนักศึกษาน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาบูรณาการกับการเรียนการสอน 
กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินงาน หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปะอยุธยาบนพื้นฐาน
มรดกโลก 
 

1.1 ส่งเสริมให้แต่ละสาขาจัดท าโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น การจัดการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (ลิเก ฉ่อย) ในวันส าคัญทาง
ประเพณีไทย 

1. มีโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3 3 3 3 3 รองคณบดีฝุาย
พัฒนานักศึกษา

และโรงเรียนสาธิต 

2. สร้างตระหนักรู้ถึงคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นบนพื้นฐาน
อยุธยามรดกโลกแก่นักศึกษา 
 

2.1 จัดกิจกรรมทัศนาอยุธยามรดกโลก 
2.2 มอบหมายภาระงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่
คณาจารย์และเจา้หน้าที ่
2.3 ก าหนดเกณฑ์ประเมินภาระงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของบุคลากร 

1. มีโครงการ/กิจกรรมที่สร้างความ
ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 
 

2 2 2 2 2 รองคณบดีฝุาย
พัฒนานักศึกษา

และโรงเรียนสาธิต 

3. ส่งเสริมการบูรณาการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

3.1 ก าหนดให้นักศึกษาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อบูรณาการด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานเป็นฐาน 

1. มีนวัตกรรมที่เกิดจากการบูรณาการ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

มี มี มี มี มี รองคณบดีฝุาย
พัฒนานักศึกษา

และโรงเรียนสาธิต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
เป้าประสงค์ : คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับภาค 
 

กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินงาน หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

1. จัดท าแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสอดคล้อง
กับความต้องการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น
และระดับภาค 

1.1 ยกระดับศูนยพ์ัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ คณะครุ
ศาสตร์ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
1.2 พัฒนาหลักสูตรอบรมที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรอบรม
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
1.3 จัดท าแผนส ารวจความต้องการพัฒนาบคุลากรของ
สถานศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดบัภาค 

1. มีศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่มีความพรอ้มในการใหบ้ริการ 
2.  มีหลักสูตรพัฒนาครแูละบุคลากร
ทางการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

มี 
 
 
2 

มี 
 
 
2 

มี 
 
 
2 

มี 
 
 
2 

มี 
 
 
2 

รองคณบดีฝุาย
วางแผนและ

ประกันคุณภาพ 
 

2. บูรณาการศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทีย่ั่งยืน 

2.1 จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรที่ตรงตามความต้องการ
ของท้องถิ่น 
2.2 สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในทอ้งถิ่นเพื่อ
ยกระดับบุคลากรทางการศึกษา 
2.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เพยีงพอ 

1. มีแผนพฒันาครูและบุคลากรที่ตรง
ตามความตอ้งการของทอ้งถิ่น 

มี มี มี มี มี รองคณบดีฝุาย
วางแผนและ

ประกันคุณภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
เป้าประสงค์ :  
1. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. บุคลากรมีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยจิตส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ 
3. คณะครุศาสตร์สามารถแสวงหาทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการที่ดี 

กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินงาน หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

1. ยกระดับระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพของคณะให้มี
มาตรฐานสูงขึ้น 

1.1 จัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพให้มีประสิทธภิาพ 
1.2 จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการงานประกัน
คุณภาพของคณะครุศาสตร์ 
1.3 พัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพให้กับบุคลากร 
1.4 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนัก และมีส่วนร่วมในงาน
ประกันคุณภาพ 

1.มีแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
2.มีกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านหรือ
กิจกรรมการมีส่วนในงานประกันคุณภาพ
ให้กับบุคลากรคณะครุศาสตร์ 

มี 
 
1 
 
 
 
 

มี 
 
1 

มี 
 
1 

มี 
 
1 

มี 
 
1 

รองคณบดีฝุาย
วางแผนและ

ประกันคุณภาพ 
 

2. สร้างระบบการประเมินและ
การบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม 

2.1 จัดท าแผนบริหารความเส่ียงและควบคมุภาพในคณะครุ
ศาสตร์ 
2.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการตามแผนบริหารความ
เส่ียง 
2.3 มีการตรวจประเมินแผนการบริหารความเส่ียงด้วยคณะ 
2.4 กรรมการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ 

1.มีแผนบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายในคณะครุศาสตร์ 
2.มีการประเมินความเส่ียง รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน 

มี 
 
มี 

มี 
 
มี 

มี 
 
มี 

มี 
 
มี 

มี 
 
มี 

รองคณบดีฝุาย
วางแผนและ

ประกันคุณภาพ 
 

3. พัฒนาทักษะ ความรู้
ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก ่
บุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ 

3.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
3.2 จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากร 
3.3 มีกระบวนการการประเมินการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธภิาพ 

1.มีแผนพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ มี มี มี มี มี รองคณบดีฝุาย
วางแผนและ

ประกันคุณภาพ 
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กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินงาน หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

4. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลและ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 จัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศคณะครุศาสตร์ 
4.2 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
4.3 พัฒนาบุคลากรในการจัดท าระบบสารสนเทศ 
4.4 ด าเนินการประเมินระบบฐานขอ้มูลสาระสนเทศ อย่างเป็น
ระบบ 

1.แผนพัฒนาระบบสารสนเทศคณะครุ
ศาสตร์ 
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สารสนเทศคณะ              ครุศาสตร์ 
 

มี 
 

80 

มี 
 

85 

มี 
 

85 

มี 
 

85 

มี 
 

85 

รองคณบดีฝุาย
วางแผนและ

ประกันคุณภาพ 
 

5. สร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร 
และบรรยากาศการท างานอย่างมีส่วน
ร่วมของบุคลากรภายในคณะครุ
ศาสตร์ให้บุคลากรรักองค์กรและ
ท างานอย่างมีความสุข 

5.1 จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่สร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร
และบรรยากาศการท างานอยา่งมีส่วนรว่มของบุคลากรในคณะ
ครุศาสตร์ 
5.2 จัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานตามโครงการ 
5.3 พัฒนาระบบการบริหารงานของคณะภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล 
5.4 มีระบบติดตาม และประเมินการด าเนินงานตามโครงการ 

1.มีกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ 
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 

1 
 

80 

2 
 

85 

2 
 

85 

2 
 

85 

2 
 

85 

รองคณบดีฝุาย
วางแผนและ

ประกันคุณภาพ 
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รายละเอียดแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร ์

สาระส าคัญในส่วนนี้แสดงรายละเอียดแนวทางปฏิบัติ ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

แนวทางปฏิบัติที่ส าคัญหลักหรือโครงการเบื้องต้นที่น าเสนอเป็นตัวอย่างที่จะพิจารณาด าเนินการ ในแต่ละปี

ด าเนินการระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2565 แสดงผู้รับผิดชอบและการตอบสนองต่อเปูาหมาย ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติ

ดังกล่าวในขั้นตอนการปฏิบัติ อาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพ่ือให้เหมาะกับบริบทอีกครั้ง 

 คณะครุศาสตร์ มีการด าเนินงานมุ่งมั่นในการผลิตและพัฒนาครูที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนา

การศึกษาของท้องถิ่น เป็นผู้น าในการพัฒนาวิชาชีพครู ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 

2561 – 2565 โดยไดน้ าเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ และแต่ละยุทธศาสตร์ ไปสัมพันธ์กับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ (4 กลยุทธ์) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

    และสิ่งแวดล้อม (7 กลยุทธ์) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก (3 กลยุทธ์) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (6 กลยุทธ์) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล และพัฒนาโรงเรียนสาธิตสู่ความ

  เป็นเลิศ (6 กลยุทธ์) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ (4 กลยุทธ์) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นมรดกโลก (3 กลยุทธ์) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว 

  พระราชด าริ  (2 กลยุทธ์) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (5 กลยุทธ์) 



30 
 

ตารางความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ของคณะสู่ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
การวิจัยและนวตักรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจดัการ 
 

     
 
 
 
 
เป้ามหาวิทยาลยั 

1.1ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.2ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้าน 
1.3ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมสังคม 
1.4ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.5สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสูก่าร
พัฒนาที่ยั่งยืนและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

2.1ผลิตครูระบบปิด/เปิด 
2.2พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร 
2.3พัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครูทาง
การศึกษาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
 

3.1ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย 
3.2พัฒนาผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น 
3.3พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
3.4ยกระดับงานวิจยัและนวัตกรรม 
 

4.1มีสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานที่ดี 
4.2มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
4.3มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่
ทันสมัย 
4.4มีเครือข่ายการท างานทั้งในระดับชาติและ
นานาชาต ิ
 

       

 
ยุทธศาสตร์คณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารจดัการงานวิจยั
และบริการวิชาการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็น

มรดกโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ ์

 

      
 
 
 
 
 
 
เป้าประสงค์คณะ 

1.1คณะครุศาสตร์มีบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
1.2 บัณฑิตมีความสามารถในการใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
1.3 บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และการจัดการเรียนรู้ 
ประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ ตลอดจนเป็นแหล่งสาธิตและวิจัยด้าน
การเรียนการสอน 

2.1 คณะครุศาสตร์มีงานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับเพิ่มขึ้น และ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
2.2 คณะครุศาสตร์มีงานบริการวิชาการ ที่มีคุณภาพ
เพิม่ขึ้น และตรงตามความต้องการข้องถิ่น 
2.3 เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน
และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ และเป็นแหล่งสาธิตและวิจัยดา้นการ
เรียนการสอน 
 

3.1 คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู และ
บุคลากรทางการศึกษาระดับภาค 
3.2 คณาจารย์และนักศึกษามีสว่นร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิใจความเป็นอยุธยามรดกโลก   
3.3 คณาจารย์และนักศึกษาน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาบูรณา
การกับการเรียนการสอน 
 

4.1 มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ 
 และประสิทธิผลโปร่งใสตรวจสอบได้ตาม 
หลักธรรมาภิบาลภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4.2 บุคลากรมีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานด้วยจิตส านกึต่อหน้าที่ความรบัผิดชอบ    
4.3 คณะครุศาสตร์สามารถแสวงหาทรัพยากรเพื่อการ
บริหารจัดการที่ดี             
 

30 
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บทที่ 4 
การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
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การแปลงแผนยุทธศาสตรส์ู่การปฏิบัต ิ

 การแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ หมายถึง การสื่อสาร ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย               
ไปสู่ระดับคณะหน่วยงานปฏิบัติต่าง ๆ และไปยังบุคคลโดยก าหนดเปูาประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัย คณะหน่อยงานปฏิบัติต่าง ๆ ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย คณะหน่วยงานปฏิบัติต่างๆ ไปจนถึง
ระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริง และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างมิติ
ประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. หลักการแนวคิด 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการ

บริหาร โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) โดยแนวคิด
ดังกล่าวต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีการบริหารโดยเปลี่ยนมาเน้นถึงวัตถุประสงค์และ
สัมฤทธิ์ผล (Result) ของการด าเนินงาน ทั้งในแง่ของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) และความ
คุ้มค่าของเงิน (VFM) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ นักศึกษา และผู้รับบริการ โดย
น าเอาเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวัดและการ
ประเมินผลงาน การบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) เป็นต้น 

เทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ “การบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์” หรือ RBM (Results 
Based Management) เป็นการบูรณาการหรือเชื่อมโยงเรื่องของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระบบการเงินและ
งบประมาณ และระบบการวัดผลงานเข้าด้วยกันอย่างครบวงจร โดยก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและ
เปูาหมายของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดท าตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานหลัก (Key Performance Indicator) และเกณฑ์มาตรฐานไว้ล่วงหน้า รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของ
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพและประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงาน ในส่วนของการเงินและงบประมาณ เป็นการเชื่อมโยงผลงานของหน่วยงานในแผนระดับยุทธศาสตร์
กับค าของบประมาณ กล่าวคือ ผลผลิตหลักในแผนยุทธศาสตร์กับเม็ดเงินงบประมาณจะต้องแสดงต้นทุน
กิจกรรม (Activity based costing) และต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด าเนินท างาน โดยสรุปแล้วกรอบการบริหารยุทธศาสตร์อย่างครบวงจรมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.1 การพัฒนายุทธศาสตร์ คือ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ โดยใช้
เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยภายในดูจุดอ่อน จุดแข็ง
ขององค์กร (SWOT Analysis) การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) 
ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนอุดมศึกษา 15 ปี แผนพัฒนาการศึกษา 
ระยะที่ 10 แผนปฏิบัติราชการและพันธกิจขององค์กร 
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1.2 การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ คือ การสื่อสาร ถ่ายทอด และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยต้องก าหนดเปูาประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน ส านัก กอง งาน ไป
จนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริง และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน รวมทั้งมีความสมดุล
ระหว่างมิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองค์กรด้วย ซึ่งหน่วยงานอาจใช้ 
Balanced Scorecard และแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ในการวางแผนและสื่อสาร กลยุทธ์ได้ 

1.3 การปฏิบัติการ คือ การบริหารโครงการตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ 
1.4 การติดตามและเรียนรู้ คือ การติดตามประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการ

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ ได้ประยุกต์ใช้รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report 
SAR) และ War Room เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลได้ ตลอดจนการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยตั้งขึ้น และการประเมินผลจาก 
ก.พ.ร. , สมศ. และ สกอ. 

1.5 การทดสอบและปรับยุทธศาสตร์ คือ การปรับยุทธศาสตร์ในเข้ากับสถานการณ์หรือความ
ต้องการของนักศึกษา ประชาชนผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยต้องมีการประเมินความเสี่ยง ด้านยุทธศาสตร์ 
(Strategic Risk) เพ่ือปูองกันมิให้ยุทธศาสตร์คลาดเคลื่อนและไม่ตรงต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

2. การแปลงแผนปฏิบัติราชการ สู่การปฏิบัติ 
แนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไปสู่ 

ความเป็นเลิศจะเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้จะต้องประกอบด้วยระบบ กลไกการด าเนินงานหลายส่วน
ด้วยกัน การสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในคณะครุศาสตร์เป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะ
จะเป็นกลไกท่ีร่วมกันขับเคลื่อนน าแนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการ
วางแผนพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะตามหน้าที่ความรับผิดชอบ การวางระบบ กลไกการจัดสรรทรัพยากร
การบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนการพัฒนาระบบก ากับ ติดตาม และประเมินผลให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัตินั้น ในที่นี้หมายถึงการน าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ไป
จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยการถ่ายทอดนโยบาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และค่าเปูาหมายให้แก่ คณะ
ครุศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับ คณะครุศาสตร์ ให้เป็นไปอย่างสอดประสานกันทั้งในแง่ทิศทางและ
จังหวะเวลา โดยมีแนวปฏิบัติต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ จัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับแผน และกลวิธีน าแผนลงสู่ระดับหน่วยงาน และบุคคล เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบและเกิด
ทักษะในการน าไปปฏิบัติ 
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2.2 การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี สู่ระดับคณะ โดยการชี้แจง ท าความเข้าใจ และความ
ชัดเจนในแต่ละประเด็น จัดการประชุม สัมมนาเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือก าหนดค่าเปูาหมาย
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องการส าหรับจัดท างบประมาณประจ าปี การก ากับผล              
การปฏิบัติงานต่อไป 

2.3 สนับสนุนให้ระดับคณะชี้แจง ท าความเข้าใจ และความชัดเจนในแต่ละประเด็นที่หน่วยงาน
ตัวเองรับผิดชอบสู่ระดับหน่วยงานย่อยและบุคลากรในสังกัดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุม สัมมนา เป็นต้น 

2.4 พิจารณาสนับสนุนเพ่ือให้โครงการก าหนดไว้สามารถด าเนินไปได้ ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์ ต้องให้
การสนับสนุนในด้านการปรับโครงสร้าง การปรับระบบงานหรือระเบียบ การจัดหรือปรับบุคลากรกร                 
การจัดสรรหรือจัดหางบประมาณ การสนับสนุนสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 

2.5 การสร้างพลังและความร่วมมือเพ่ือน าไปสู่ผลที่ตั้งเปูาหมายไว้ ตามแผนงานและโครงการ เรื่อง
ที่ยากที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงและการให้บุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น วิธีการที่จะน ามาใช้
ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับต่าง ๆ การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม
ความผูกพันและการยอมรับ การจูงใจ 

2.6 คณะครุศาสตร์ จะจัดระบบการสื่อสารองค์กรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องแก่สาธารณะ และ
บุคลากรในทุกระดับ การวางระบบสนับสนุนต่าง ๆ เช่น การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร            
การบริหารแบบมีส่วนร่วม การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตลอดจนการก าหนดนโยบาย 
แนวปฏิบัติ เพ่ือถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่าเปูาหมายที่ส าคัญให้แก่คณะ ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาระบบการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือประสาสัมพันธ์แผนให้บุคลากรได้รับทราบโดย
ทั่วกันด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ ทางเว็บไซต์ แผ่นพับ เป็นต้น 

2.7 คณะครุศาสตร์จะจัดให้มีระบบการจัดการความรู้ในองค์กรโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ที่ดี (Best Practice) การสร้างระบบแรงจูงใจต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถขวัญและ
ก าลังใจของบุคลากร หน่วยงานองค์กรให้มรความเข้มแข็ง และมีระบบการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์เพ่ือให้
สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
แผนการจักการความรู้ เพ่ือรองรับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และการจัดหาทรัพยากรสนับสนุน                
การพัฒนาอย่างพอเพียง 

2.8 การบริหารผลปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์จะจัดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ให้มีกลไก
เพ่ือเฝูาระวังและตรวจสอบผลการด าเนินงานที่มีความคลาดเคลื่อนจากแผนเพ่ือประกอบการตัดสินใจว่า
จะต้องมีการแก้ไขอย่างไร โดยให้มีการรายงานตามล าดับขั้นของความรับผิดชอบเป็นรายเดือนและหรือราย
ไตรมาศ ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน วิธีการติดตาม จะใช้การก าหนดกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม การก าหนด
ตารางเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการจัดท ากิจกรรม เป็นกลไกก ากับ 

2.9 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุผล โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัย
เสี่ยงที่ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกิดความล่าช้า พร้อมทั้งก าหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุง 
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2.10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการและความส าเร็จขององค์กร  คณะครุศาสตร์จะ
จัดให้มีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง ตลอดจน            
การเรียนรู้ในองค์กร โดยด าเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับ เปูาหมายที่ก าหนดไว้ทั้งในรูป
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. , สมศ. , สกอ. และหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ 

3. ระบบ กลไกการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
ในการน าแผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไปสู่การปฏิบัตินั้น คณะ

ครุศาสตร์ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
3.1 คณะครุศาสตร์แจ้งให้สาขาวิชาภายในคณะรับทราบแผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์ 5 ปี และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และให้ทุกสาขาวิชาจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของตนเองให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการของคณะ โดยกิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของหลักสูตรสามารถมีได้ทั้ง 
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณจากงบบ ารุงการศึกษา และงบประมาณแผ่นดิน 

3.2 แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในต้องก าหนดตัวชี้วัดและเปูาหมายให้ชัดเจนเพ่ือ            
การติดตามประเมินผล  

3.3 คณะครุศาสตร์เสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้คณะกรรมการบริหารคณะ วิเคราะห์ความ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 – 2560 

3.4 เมื่อคณะได้ด าเนินงานในโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการแล้วเสร็จเมื่อใด ให้รายงาน
ผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ การบรรลุเปูาหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพรวมทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

3.5 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้คณะครุศาสตร์จัดท ารายงานประจ าปีและรายงานการประเมินตนเอง
ตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของตนเอง 

3.6 งานประกันคุณภาพให้มีการด าเนินการตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน แล้วจัดท ารายงาน
ประจ าปีซึ่งเป็นการวบรวมผลงานการด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์และรายงานการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่
ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ 
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การบริหารแผนและการติดตามประเมินผล 
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การบริหารแผนและการติดตามประเมินผล 

 การก ากับ ติดตาม ประเมินผล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในฐานะที่เป็น

ส่วนราชการของมหาวิทยาลัย ในระบบการก ากับ ติดตาม และประเมินผล ของรัฐมีอยู่ระบบจากหลาย

หน่วยงานกลาง ซึ่งต้องปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการของหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบตามปกติ ในที่นี้จะ

แสดงผลการก ากับ ติดตาม ประเมินผลแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ 4 ปี 2559 – 2563 และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. กรอบการก ากับ ติดตามและประเมินผล 

ส าหรับกรอบการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนงาน โครงการ/กิจกรรมและ

ความส าเร็จขององค์กรนั้น คณะครุศาสตร์ จะจัดให้มีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และ

ก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเรียนรู้ในองค์กร โดยด าเนินการเปรียบเทียบผลการ

ปฏิบัติงาน ที่ได้จริงกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ทั้งนี้จะใช้

รูปแบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ 1 การประเมินเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Evaluation) 2 การประเมิน

เชิงปริมาณ (Quantitative evaluation) และ 3 การตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders audit) 

นอกจากนั้นจะประเมินทั้งระหว่างโครงการ ( In-process evaluation) และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (Post-

project evaluation) ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลจากหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติระดับคณะ ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนใน

องค์กร และการสนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเปูาประสงค์ การก ากับติดตาม

และประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการสนับสนุน แก้ไข และปรับแผนให้เหมาะสม เป็นกลไกส าคัญที่จะผลักดัน

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนอีกวิธีหนึ่ง ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา

ระบบราชการ โดยน าเกณฑ์การประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการยกระดับการบริหารงานภาครัฐ พร้อมกับ

ตรวจวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนการติดตามประเมินคุณภาพ

การศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

2. วัตถุประสงค์ของการก ากับติดตาม และประเมินผล 

2.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ กับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

2.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับ (AAR) ให้คณะครุศาสตร์ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

ระบบงานต่างๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และแนวทางใน            

การบริหารงานของคณะครุศาสตร์ เพ่ือให้เกินประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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3. กรอบแนวคิดการก ากับ ติดตามและประเมินผล 

คณะครุศาสตร์ ได้พัฒนากรอบแนวทางการก ากับ ติดตามและประเมินผลให้เป็นระบบ ครบวงจร

เชื่อมโยงจากระบบการประเมินผลของประเทศ ดังนี้ 

3.1 ติดตามก ากับการด าเนินงานตามประเด็นกลยุทธ์ 

3.2 พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม และประเมินผลให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้ง 3 มิติ คือ 

มิติวาระ (Agenda, Policy) 

  นโยบายรัฐบาล, กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัย 

  โครงการเร่งด่วน หรือโครงการพิเศษต่าง ๆ 

 มิติภารกิจ (Function) 

  ค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

  การจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ 

 มิติพื้นที่ (Area) 

  การด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ อาทิเช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3 พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศของคณะครุศาสตร์ เพ่ือรวบรวมตัวชี้วัดที่ส าคัญและ       

ท้าทายส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินในด าเนินงานของผู้บริหาร 

3.4 พัฒนาระบบการประเมินผลตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) 

ก าหนดให้ทุกหน่วยงานเริ่มพัฒนาตามขอบเขตและศักยภาพของหน่วยงานเองควบคู่ไปกับการประเมินผลใน

ภาพของคณะเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 

4. แนวทางการก ากับ ติดตามและประเมินผล  

การติดตามประเมินผลตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563 และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามปีงบประมาณ มีแนวทางการก ากับ ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

4.1 ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละไตรมาส  ด าเนินการโดย

ส านักงานคณบด ี

4.2 ประเมินความก้าวหน้าและผลสรุปโครงการ โดยคณะกรรมการประเมินผลและจัดสรร

งบประมาณของคณะ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะ การประเมินผลของคณะกรรมการชุดนี้เป็นทั้งการประเมิน

ความก้าวหน้าของโครงการ (Formative Evaluation) และการประเมินผลสรุปของโครงการ (Summative 

Evaluation) 

4.3 ประเมินภายในโดยคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานคณะซึ่งแต่งตั้งโดยคณะ 
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4.4 ประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะ 

4.5 ประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน โดยคณะกรรมการจัดท าค า

รับรองและติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน ประจ าปี ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะ 

4.6 ผลการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

5. การควบคุมคุณภาพ 

การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะจะถูกควบคุม โดยระบบกลไกการประกันคุณภาพ

ภายในของคณะครุศาสตร์ ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนจึงเป็นดัชนีตัวชี้วัดที่คณะ            

ครุศาสตร์พัฒนาขึ้นเพ่ือควบคุมภาพภายใน และเป็นตัวชี้วัดที่ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ภายนอก และค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ระบบติดตามประเมินผลภายในของคณะท าหน้าที่ใน           

การติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนของคณะไปพร้อม ๆ กับการตรวจประกันคุณภาพภายใน

ทุกปี 

6. การทบทวน ปรับแผนของหน่วยงานภายใน 

คณะครุศาสตร์ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทที่อาจขึ้นได้ตลอดเวลา จึงได้ก าหนดให้มี            

การทบทวน ปรับแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ ปรับแผนปฏิบัติราชการได้เพ่ือให้ยืดหยุ่นและ

เหมาะสมกับสถานการณ์ในลักษณะแบบ Rolling Plan ซึ่งจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงใหม่ให้ทัน             

ต่อสถานการณ์อย่างต่อเนื่องกันไป โดยหน่วยงานระดับหลักสูตร สาขาวิชาและ หน่วยงานปฏิ บัติการต่างๆ              

ที่เกี่ยวข้องต้องเสนอคณะ เพ่ือขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการยกเลิกหรือ

ปรับปรุงโครงการมีผลท าให้เปูาหมายการด าเนินงาน กิจกรรม และงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กรณีที่

ไม่มีการขอปรับแผนปฏิบัติราชการที่กล่าวมา การก ากับ ติดตาม และประเมินผลจะยึดถือแผนกลยุทธ์           

การพัฒนาคณะ แผนปฏิบัติราชการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้เดิม 
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คณะผู้จัดท า 

 

 ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง ต าแหน่ง  คณบดีคณะครุศาสตร์ 

 ดร.สุภัทรา คงเรือง  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษาและโรงเรียนสาธิต 

 ดร.ชมพูนุท สุขหวาน ต าแหน่ง  รองคณบดีฝุายวิชาการ 

 ดร.สุวนิตย ์ รุ่งราตรี  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝุายวางแผนและประกันคุณภาพ 

 นางสาวกาญจนา  เงินอ่อน ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 นางสาวกัตติกมาส  กิ่งแก้ว ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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