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บทสรุปผู้บริหาร 
 คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเป็นส่วนราชการ           
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขึ้นภายใต้หลักการของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561 – 
พ.ศ.2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 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.2562 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ และก าหนดรายละเอียดเป็น
เป้าประสงค์ จ านวน 12 เป้าประสงค ์และก าหนดกลยุทธ์ จ านวน 18 กลยุทธ์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 เป้าประสงค์ : 3 ข้อ 
   1.1  คณะครุศาสตร์มีบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

   1.2  บัณฑิตมีความสามารถในการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.3  บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการจัดการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
เป้าประสงค์ : 3 ข้อ 

2.1 คณะครุศาสตร์มีงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับเพ่ิมขึ้น และ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

2.2 คณะครุศาสตร์มีงานบริการวิชาการ ที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน และตรงตามความต้องการข้องถิ่น 
2.3 เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ

นักศึกษาคณะ ครุศาสตร์ และเป็นแหล่งสาธิตและวิจัยด้านการเรียนการสอน 
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 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
เป้าประสงค์ : 2 ข้อ 

4.1 มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.2 บุคลากรมีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยจิตส านึกต่อหน้าที่ความ

รับผิดชอบ  

4.3 คณะครุศาสตร์สามารถแสวงหาทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดี 
 

คณะครุศาสตร์มีกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ              

พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจาก

รัฐบาล และงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนการใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่ายโดยมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 32,141,768 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 

10,816,500 บาท งบประมาณบ ารุงการศึกษา 15,544,668 บาท และงบรายจ่ายอ่ืน (งบประมาณพัฒนา

พ้ืนที่ยุทธศาสตร์) 5,780,600 บาท 
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ค าน า 
 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยพิจารณาจากเป้าประสงค์ของ
คณะครุศาสตร์ และนโยบายของคณะครุศาสตร์ รวมทั้งน าผลการประเมินปัจจัยทางยุทธศาสตร์จาก
สภาพแวดล้อมภายนอก มาเป็นกรอบในการด าเนินการ โดยมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ พัฒนาการวิจัยและการ ให้บริการวิชาการ                 
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 114 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. เจริญ     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.สุวิทย์    ไวยกุล  (21 ส.ค. 2560  –  ปัจจุบัน) 

การด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการผลิตและพัฒนาครูที่ดี มีคุณธรรมเพ่ือพัฒนา

การศึกษาของท้องถิ่น  
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 ปรัชญา  
 คุณภาพ คุณธรรม ร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นมุ่งสู่สากล 
 

อัตลักษณ์ 
มีวินัย 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 

6.  พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

7.  ด าเนินงานโรงเรียนสาธิต ฯ เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของคณะและส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้ได้รับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
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 เป้าประสงค์คณะครุศาสตร์  

   1. คณะครุศาสตร์มีบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

   2. บัณฑิตมีความสามารถในการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   3. บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการจัดการเรียนรู้ 

 4. คณะครุศาสตร์มีงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับเพ่ิมขึ้น และ

ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

   5. คณะครุศาสตร์มีงานบริการวิชาการ ที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน และตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 

 6. โรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และเป็นแหล่งสาธิตและวิจัยด้านการเรียนการสอน 

  7. คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับภาค 

    8. คณาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิใจความเป็นอยุธยา

มรดกโลก 

 9. คณาจารย์และนักศึกษาน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาบูรณาการกับการเรียนการสอน 

  10. คณะครุศาสตร์มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโปร่งใสตรวจสอบได้ตาม

หลักธรรมาภิบาลภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  11. บุคลากรมีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยจิตส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ                  

  12. คณะครุศาสตร์สามารถแสวงหาทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดี 

 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. 2562 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. 2562 

1. เพ่ือก าหนดโครงการการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เป็นไป

ตามยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ และตอบสนองกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือวางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2562 ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

3. เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ 

4. เพ่ือเผยแพร่แผนการด าเนินงานคณะครุศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 มีผลการใช้งบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ตาม

โครงการที่ได้ระบุตามแผน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

มีเป้าประสงค์ จ านวน 3 ข้อ  กลยุทธ์ จ านวน 4 ข้อ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1.1 คณะครุ ศ า สต ร์ มี บั ณฑิ ตที่ 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 โรงเรี ยนสาธิต เป็นโรงเรี ยน
ต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน
และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และ
เป็นแหล่งสาธิตและวิจัยด้านการเรียน
การสอน 

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 .3  คณาจารย์ และนักศึกษาน า

วัฒนธรรมท้องถิ่นมาบูรณาการกับ

การเรียนการสอน 

3.1จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับ

ความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นและ

ระดับภาค 

3.2 บูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ียั่งยืน 

3.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะอยุธยาบนพ้ืนฐาน

มรดกโลก 

3.4 สร้างตระหนักรู้ถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมเพ่ืออนุรักษ์

วัฒนธรรมท้องถิ่นบนพื้นฐานอยุธยามรดกโลกแก่นักศึกษา 

3.5 ส่งเสริมการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

มีเป้าประสงค์ จ านวน 3 ข้อ  กลยุทธ์ จ านวน 4 ข้อ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

4.1 คณะครุ ศาสตร์ มี การบริหาร
จั ด ก า ร ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ
ประสิทธิผลโปร่งใสตรวจสอบได้ตาม
หลักธรรมาภิบาลภายใต้แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.2 บุคลากรมีความรู้  มีทักษะ มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย
จิตส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ  
4.3 คณะครุศาสตร์สามารถแสวงหา
ทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการที่ดี     

4.1ยกระดับระบบกลไกการประกันคุณภาพของคณะให้มีมาตรฐาน

สูงขึ้น  

4.2 สร้างระบบการประเมินและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

4.3 พัฒนาทักษะ ความรู้ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานตาม

หน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ บุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ 

4.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสร้าง

ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และบรรยากาศการท างานอย่างมีส่วน

ร่วมของบุคลากรภายในคณะครุศาสตร์ให้บุคลากรรักองค์กรและ

ท างานอย่างมีความสุข 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
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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 
1.1สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
1.2ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.3ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านสังคม 
1.4ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
1.5ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
1.5สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์

เป้าประสงค์ 
2.1ผลิตครูระบบปิด/เปิด 
2.2พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
2.3พัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู 

เป้าประสงค์ 
3.1ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย 
3.2พัฒนาผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรให้
มีศักยภาพสูงขึ้น 
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 โรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการ

เรียนการสอนและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และเป็นแหล่งสาธิต

และวิจยัด้านการเรียนการสอน 

เป้าประสงค์ 
3.1 คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู 

และบุคลากรทางการศึกษาระดับภาค 

3.2 คณาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิใจความ

เป็นอยุธยามรดกโลก   

3.3 คณาจารย์และนักศึกษาน าวัฒนธรรม

ท้องถิ่นมาบูรณาการกับการเรียนการสอน 

เป้าประสงค์ 
4.1 คณะครุศาสตร์มีการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ 

 และประสิทธิผลโปร่งใสตรวจสอบได้ตาม 

หลักธรรมาภิบาลภายใต้แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

4.2 บุคลากรมีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถ

ในการปฏิบัติงานดว้ยจิตส านึกต่อหนา้ทีค่วาม

รับผิดชอบ 

4.3 คณะครุศาสตร์สามารถแสวงหาทรัพยากร

เพื่อการบริหารจัดการที่ดี 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
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 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 

เป้าประสงค์ 
2.1 คณะครุศาสตร์มีงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับเพ่ิมขึ้น และตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น 
2.2 คณะครุศาสตร์มีงานบริการวิชาการ ที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน และตรงตามความต้องการข้องถิ่น 

15 
17 
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2.3 เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะ 
ครุศาสตร์ และเป็นแหล่งสาธิตและวิจัยด้านการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบงานวิจัย 
 

1. มีแผนพัฒนางานวิจัย 
2. มีโครงการ/กิจกรรมอบรมพัฒนา
ศักยภาพด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
3. มีงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
ภายในและภายนอก 

มี 
1 โครงการ/

กิจกรรม 
5 เรื่อง 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและประกัน

คุณภาพ 
/รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 
/ผู้ช่วยคณบดี 

2.2 พัฒนาการบริการ
วิชาการเพ่ือสังคมและ
ท้องถิ่น 
 

1. มีหลักสูตรอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
2. มีเครือข่ายการพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

5 หลักสูตร 
 

2 หน่วยงาน 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

2.3 บูรณาการงานวิจัย
และการบริการวิชาการ
เพ่ือการใช้ประโยชน์ 

3. มีรายวิชาที่น าผลงานวิจัยหรือผลงาน
บริการวิชาการมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอน 

10 วิชา รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

/ผู้ช่วยคณบดี 

2.4 สนับสนุนและให้
โอกาสทางการศึกษา
กับผู้พิการ และผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษเข้า
เรียน 

1. 1. มีหลักสูตรด้านการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษเพ่ือพัฒนาครู 
และบุคลากรจากสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น  

2. 2. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาพิเศษ 

2 หลักสูตร 
 
 

3 หน่วยงาน 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

/หัวหน้าศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

2.5 โรงเรียนสาธิตเป็น
โรงเรียนต้นแบบในการ
จัดการเรียนรู้ 
เ ป็ น แ ห ล่ ง ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  
และเป็นแหล่งสาธิตและ
วิจัย ส าหรับนักศึกษา
คณะครุศาสตร์                       

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

1 โครงการ/
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 
 

10 วิชา 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและประกัน

คุณภาพ 
/รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 
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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 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

3.1 จัดท าแผนพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสอดคล้องกับ
ความต้องการของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในท้องถิ่นและ
ระดับภาค 

1. มีศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่มีความพร้อมในการให้บริการ 
2. มีหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

มี 
 

2 หลักสูตร 

ผู้ช่วยคณบดี 

3.2 บูรณาการศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ยั่งยืน 

1. มีแผนพัฒนาครูและบุคลากรที่ตรงตาม
ความต้องการของท้องถิ่น 

มี 
 

ผู้ช่วยคณบดี 

3.3 ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปะอยุธยาบนพ้ืนฐาน
มรดกโลก 

1. มีโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3 โครงการ/
กิจกรรม 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

3.4 สร้างตระหนักรู้ถึง
คุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นบนพื้นฐาน
อยุธยามรดกโลกแก่
นักศึกษา 

1. มีโครงการ/กิจกรรมที่สร้างความ
ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 
 

2 โครงการ/
กิจกรรม 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

3.5 ส่งเสริมการบูรณา
การด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 

1. มีนวัตกรรมที่เกิดจากการบูรณาการ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

มี รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

เป้าประสงค์ 
4.1 มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.2 บุคลากรมีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยจิตส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ        
4.3 คณะครุศาสตร์สามารถแสวงหาทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการที่ด ี

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ยกระดับระบบกลไก
การประกันคุณภาพของ
คณะให้มีมาตรฐานสูงขึ้น              

1.มีแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
2.มีกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านหรือ
กิจกรรมการมีส่วนในงานประกัน
คุณภาพให้กับบุคลากรคณะครุศาสตร์ 

มี 
1 กิจกรรม 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและประกัน

คุณภาพ 
 

4.2 สร้างระบบการ
ประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม 
 

1.มีแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในคณะครุศาสตร์ 
2.มีการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 
เดือน และ 12 เดือน 

มี 
 
มี 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและประกัน

คุณภาพ 
 

4.3 พัฒนาทักษะ ความรู้
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ได้แก่ บุคลากร
ทุกระดับอย่างเป็นระบบ 

1.มีแผนพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ มี รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและประกัน

คุณภาพ 
 

4.4 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพสร้าง
ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร 
และบรรยากาศการท างาน
อย่างมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภายในคณะ           
ครุศาสตร์ให้บุคลากรรัก
องค์กรและท างานอย่างมี
ความสุข 

1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สารสนเทศคณะครุศาสตร์ 
2.มีกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในคณะ 
3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 
 

1 กิจกรรม 
 

ร้อยละ 80 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและประกัน

คุณภาพ 
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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 ยังมีประสิทธิภาพน้อย 
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 114 ปี 
2. มีอาคารสถานที่ และทรัพยากรที่ เอื้อต่อการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 
3. มีโรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งวิจัยค้นคว้าทางการศึกษาที่ครบทุก
ระดับตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
4. มีโรงเรียนเครือข่ายที่ใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อย่างพอเพียง 
5. มีหลักสูตรที่หลากหลายตรงกับความต้องการของสถานศึกษา
ในท้องถิ่น 
6. มีอิสระในการหางบประมาณจากการให้บริการวิชาการแก่          
บุคลภายนอก 
7. มีอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
และให้บริการกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชุมชน/ท้องถิ่น 
8. มีอาคารสถานที่ ที่เอื้อต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
9. คณะครุศาสตร์จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการท าวิจัย
ให้กับคณาจารย์ในคณะ 
10. คณาจารย์คณะครุศาสตร์มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
ร้อยละ 33.33 

11. คณะครุศาสตร์มีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนครอบคลุมตาม            
พันธกิจของคณะ 

 
W 

1. มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจ านวนน้อย 
2. มีผลงานทางวิชาการได้แก่ บทความวิชาการ ผลงานวิจัย เอกสาร 
ต ารา ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่ 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) รัฐต้องการปฏิรูป
และพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ยกระดับความสามารถของประชาชน
และประเทศโดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน ผ่านกลไกประชารัฐ 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วางกรอบแนวทางการพัฒนาสู่ความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืนโดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
พ.ศ.2560 – 2564 เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
3. นโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่
ก าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) 
โดยค านึงถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของตนเอง ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นทั้งในเชิงภารกิจและเชิงพื้นที ่
4. นโยบายด้านต่างประเทศของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเปิดโอกาสให้ มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความร่วมมือ
กับประเทศในภูมิภาคอาเซียนและประเทศอื่น 
5. การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในหลายด้าน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจั งหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยเฉพาะด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาเมืองและชุมชน ท าให้ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในลักษณะโครงการบูรณาการ 
6. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม แหล่ง
เกษตรกรรมและแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่ง 

7. มีแหล่งข้อมูลทางวิชาการจ านวนมาก เป็นโอกาสให้การ
ก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมีความแม่นย า ตรงกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของประเทศ 

 
T 

1. อัตราการเกิดของประชาชนลดลง ส่งผลให้จ านวนนักเรียน/นักศึกษา
ลดลง 
2. สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศมีจ านวนมาก ท าให้เกิดการแข่งขัน
ระหว่างกันสูง 
3. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนเป็นพิเศษส าหรับสายอาชีวศึกษาจึง
ส่งผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
4. พื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ ใกล้กรุงเทพ ฯ ส่งผลให้นักศึกษามี
ทางเลือกและโอกาสที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพ 
5. คุรุสภาก าหนดจ านวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 30 คนต่อ 1 
ห้องเรียน   
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ตารางท่ี 2.3 ความเชื่อมโยงระหว่าง SWOT วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ 
S W  วิสัยทัศน ์  ยุทธศาสตร์ 

1. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตและพัฒนาครอูย่างมีคุณภาพ
มายาวนานกว่า 114 ปี 
2. มีอาคารสถานที่ และทรัพยากรที่เอื้อต่อการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 
3. มีโรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งวิจัยค้นคว้าทางการศึกษาที่ครบ
ทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
4. มีโรงเรียนเครือข่ายที่ใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูอย่างพอเพียง 
5. มีหลักสูตรที่หลากหลายตรงกับความต้องการของ
สถานศึกษาในท้องถิ่น 
6. มีอิสระในการหางบประมาณจากการให้บริการวิชาการแก่
บุคลภายนอก 
7. มีอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษที่มีความพร้อมในการจัด
การศึกษาและให้บริการกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษใน
ชุมชน/ท้องถิ่น 
8. มีอาคารสถานที่ ที่เอื้อต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
9. คณะครุศาสตร์จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการท าวิจัย
ให้กับคณาจารย์ในคณะ 
10. คณาจารย์คณะครุศาสตร์มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกร้อยละ 33.33. 
11. คณะครุศาสตร์มีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนครอบคลุมตาม           
พันธกิจของคณะ 

1. มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจ านวนน้อย 
2. มีผลงานทางวิชาการได้แก่ บทความวิชาการ 
ผลงานวิจัย เอกสาร ต ารา ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.ก าหนด 
3. ขาดหลักสูตรที่รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
4. ขาดนวั ตกร รมการ เ รี ยนก ารสอนที่ มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย 
5. ระบบการวางแผน การบริหารบุคคล การน า
อ ง ค์ ก า ร  แ ล ะ ก า ร ก า กั บ ติ ด ต า ม  ยั ง มี
ประสิทธิภาพน้อย 
6. อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 
7. ระบบการสนับสนุนให้คณาจารย์ท างานวิจัย
ยังมีประสิทธิภาพน้อย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นสถาบัน
ผลิตบัณฑิต 

พัฒนาครแูละ
บุคลากร

ทางการศึกษา 
ที่ได้มาตรฐาน
วิชาชีพ วจิัย 
ให้บริการทาง
การศกึษา และ

ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ตามความ
ต้องการของ
ท้องถิ่นเพือ่
ก้าวสู่สากล 

 
 
 
 

ผลิตครูตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพเพือ่

พัฒนาทอ้งถิน่ 

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา และสืบ

สานโครงการอนั
เนื่องมาจากแนว
พระราชด ารแิละ

ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
บนพื้นฐานความ
เป็นมรดกโลก O 

1. ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) รัฐต้องการ
ปฏิรูปและพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ยกระดับความสามารถของ
ประชาชนและประเทศโดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน ผ่าน
กลไกประชารัฐ 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วางกรอบแนวทางการพัฒนาสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนโดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
3. นโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) 
โดยค านึงถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของตนเอง ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นทั้งในเชิงภารกิจและเชิงพื้นที่ 
4. นโยบายด้านต่างประเทศของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเปิดโอกาสให้ มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความ
ร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนและประเทศอื่น 
5. การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในหลายด้าน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยเฉพาะด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การส่งเสริม
การท่องเที่ยว การพัฒนาเมืองและชุมชน ท าให้ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในลักษณะโครงการบูรณาการ 
6. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่มรดกโลกทางวฒันธรรม แหล่ง
เกษตรกรรมและแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่ง 
7. มีแหล่งข้อมูลทางวิชาการจ านวนมาก เป็นโอกาสให้การ
ก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมีความแม่นย า ตรงกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของประเทศ 

T 
1. อัตราการเกิดของประชาชนลดลง ส่งผลให้
จ านวนนักเรียน/นักศึกษาลดลง 
2. สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศมีจ านวน
มาก ท าให้เกิดการแข่งขันระหว่างกันสูง 
3. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนเป็นพิเศษ
ส าหรับสายอาชีวศึกษาจึงส่งผลกระทบต่อ
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
4. พื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กรุงเทพ ฯ 
ส่งผลให้นักศึกษาทีทางเลือกและโอกาสที่จะ
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพ 
5. คุรุสภาก าหนดนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 30 
คนต่อ 1 ห้องเรียน   
 
 

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

แบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ ์
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สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี  
ตาราง ป 1 สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

(ตัวตั้ง/ตัวหาร,ผลลัพธ์) 

คะแนน 
การประเมิน 
(ตามเกณฑ์ 

สกอ.) 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต    
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

4 คะแนน 43.95 3 . 3 8 
คะแนน 

3.38 
13 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 32 22.50 X 100 ร้ อ ย ล ะ 
31.03 

3.88 
72.50 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 48 15.00 X 100 ร้ อ ย ล ะ
20.69 

1.72 
72.50 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (30:1) 

4 คะแนน 33.51-30 X 100 2 . 0 7 
คะแนน 

2.08 
30 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

5 ข้อ - 6 ข้อ 5 คะแนน 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

6 ข้อ - 6 ข้อ 5 คะแนน 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1  3.51 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย    
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

4 ข้อ - 6 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

20,000:
คน 

1,770,700 25,116.
31:คน 

5 คะแนน 5.00 
70.50 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

ร้อยละ 16 23.60 ร้ อ ย ล ะ
32.55 

5 คะแนน 5.00 
72.50 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2  5.00 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ    

ใบงานที่ 1 



26 
 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

(ตัวตั้ง/ตัวหาร,ผลลัพธ์) 

คะแนน 
การประเมิน 
(ตามเกณฑ์ 

สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

5 ข้อ - 6 ข้อ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 3  5.00 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5 ข้อ - 4 ข้อ 3.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4  3.00 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ    
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ 

4 ข้อ - 7 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

5 ข้อ - 6 ข้อ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 5.00 
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.16 
*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

ตาราง ป 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

จ านวน 
ตัวบ่งช้ี 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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 
ค ะ แ น น
เฉลี่ย 

1. การผลิตบัณฑิต 6 2.56 5.00 3.38 3.51 ด ี
2. การวิจัย 3 5 5 5 5.00 ดีมาก 
3. การบริการวิชาการ 1 - 5 - 5.00 ดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

1 
- 3 - 3.00 

พอใช้ 

5. การบริหารจัดการ 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
รวม 13 3.17 4.71 4.19  4.16 ด ี
ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี ดี  
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งบประมาณที่ใช้ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 คณะครุศาสตร์ได้รับอนุมัติ จ านวน 27 โครงการที่ใช้ตามแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  แยกตามหมวดรายจ่าย 
ตารางจ านวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวนโครงการ เงินแผ่นดิน บกศ. รายจ่ายอ่ืน 

คณะครุศาสตร์  17 5 3 9 

โรงเรียนสาธิตมัธยม 3 1 2 - 

โรงเรียนประถมสาธิต 3 1 2 - 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 3 1 2 - 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 1 - - 

รวม 27 9 9 9 

 
ตารางงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2562 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมงบประมาณที่ได้รับ เงินแผ่นดิน บกศ. รายจ่ายอ่ืน 

คณะครุศาสตร์  10,898,668 2,905,700 2,212,368 5,780,600 

โรงเรียนสาธิตมัธยม 11,687,200 4,521,800 7,165,400 - 

โรงเรียนประถมสาธิต 5,791,900 1,631,900 4,160,000 - 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 2,641,100 634,200 2,006,900 - 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1,122,900 1,122,900 - - 

รวม 32,141,768 10,816,500 15,544,668 5,780,600 

 
ตารางรายชื่อโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนงบประมาณ งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562 รวมทั้งสิ้น 

 เงินแผ่นดิน บกศ. รายจ่ายอ่ืน  

1. จัดซื้อครุภัณฑ์คณะครุศาสตร์ 2,075,800  - 2,075,800 

2. ประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ 168,250  - 168,250 

3. พัฒนานักศึกษาครูด้านศิลปวัฒนธรรม 119,400  - 119,400 

4. พัฒนาสมรรถนะ ความรู้ และความสามารถ
ของนักศึกษาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 

312,250  - 312,250 

5. จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา  229,900 - 229,900 

6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะ
ครุศาสตร์ 

 675,758 - 675,758 
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แผนงบประมาณ งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562 รวมทั้งสิ้น 

7. พัฒนาการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์  1,306,710 - 1,306,710 

8. พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 230,000  - 230,000 

9. พัฒนาการอ่านออกเขียนได้เพ่ือสร้างเสริม
สุขภาวะส าหรับนักเรียน 

  2,000,000 2,000,000 

10. ยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

  3,000,000 3,000,000 

11. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเคลื่อนไหว
พ้ืนฐานที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตสุขภาพส าหรับครูใน
พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ 10 แห่ง 

  36,000 36,000 

12. พัฒนากระบวนการนิ เทศระหว่างฝึก
ประสบการณ์สอนในสถานศึกษาส าหรับ
นักศึกษาครู ครูพ่ีเลี้ยงและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน จังหวัด
สระแก้ว 

  87,000 87,000 

13. ค่ ายวิ ช าการแบบบู รณาการศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนต ารวจ
ตะเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว 

  180,400 180,400 

14. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
จังหวัดสระแก้ว 

  49,000 49,000 

15. พัฒนานักศึกษาครู : ครูพันธุ์ใหม่ ก้าวไกล
ด้วยกิจกรรมชุมนุม 

  78,200 78,200 

16. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ งานวิจัยและท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

  250,000  

17. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ” 

  100,000  

18. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ระดับปฐมวัย) 
 

634,200  - 634,200 
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แผนงบประมาณ งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562 รวมทั้งสิ้น 

19. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน     

 467,660 - 467,660 

20. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนสาธิต
ปฐมวัย)    

 1,539,240 - 1,539,240 
 

21. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ระดับประถมศึกษา) 

1,631,900  - 1,631,900 

22. ค่าใช้จ่ ายบุคลากรภาครัฐ  ( โรงเรียน
ประถมสาธิต) 

 3,868,440 - 3,868,440 

23. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ระดับประถมศึกษา) 

 291,560 - 291,560 

24. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ระดับมัธยมศึกษา)     

4,521,800  - 4,521,800 

25. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนสาธิต
มัธยม) 

 5,661,760 - 5,661,760 

26. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ระดับมัธยมศึกษา) 

 1,503,640 - 1,503,640 

27. พัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 1,122,900  - 1,122,900 

รวม 10,816,500 15,544,668 5,780,600 32,141,768 
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ส่วนที่ 3 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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แผนปฏิบัติ ราชการและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                        
จ าแนกรายกิจกรรมโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร ์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :ผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบไปด้วย 26 กิจกรรม ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

14,200 28 คน สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ 

2. อบรมเชิ งปฏิบั ติ การ เรื่ อง การประยุ กต์ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในยุคดิจิทัล 4.0 

10,000 28 คน สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดค่ายคณิตศาสตร์ที่
พัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

15,300 58 คน สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

4. เสริมสร้างความรู้ในหน่วยงานทางการศึกษาที่ใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

13,800 30 คน สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิต
เพ่ือการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนวิชาสังคมศึกษาบูรณาการให้สอดคล้องกับ
การศึกษายุค 4.0 

16,300 30 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สานรักสานสัมพันธ์
น้องพ่ีการศึกษาพิเศษ 

10,000 30 คน สาขาวิชาการศึกษา
พิเศษและการสอน

ภาษาไทย 

7. ศึกษาดูงานโรงเรียนนวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย 

6,420 30 คน สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะ
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

10,200 40 คน สาขาวิชาการศึกษา
พิเศษและการสอน

ภาษาไทย 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพใน
การเป็นผู้น านันทนาการส าหรับครูพลศึกษา 

15,600 35 คน สาขาวิชาพลศึกษา 

10.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เปิดโลกทัศน์ความเป็น
ครูประถมศึกษามืออาชีพ 

15,500 23 คน สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

11.อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษมุ่งสู่ความเป็นครูยุค
ไทยแลน 4.0 

14,600 100 คน สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

12.การจัดสัมมนาวิชาการภาษาอังกฤษ เรื่อง 
“Changes and Chances in ELT Professionals” 

10,000 80 คน สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

13.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีกับการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับครูประถมศึกษาในยุค 4.0 

10,000 26 คน สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 

14.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการ
สอนวิชาสังคมศึกษาบูรณาการเนื้อหาให้สอดคล้อง
กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการจัดการความรู้
สาระสังคมศึกษา ให้สอดคล้องกับการศึกษายุค 4.0 

10,000 40 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา 

15.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรม
ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้
ศตวรรษท่ี 21 

10,000 30 คน สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

16.เสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สมัยใหม่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนรู้ 

10,000 30 คน สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

17.ค่ายฝึกประสบการณ์ทางพลศึกษาในโรงเรียนเพ่ือ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 

10,000 26 คน สาขาวิชาพลศึกษา 

18.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย 
 

9,980 30 คน สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

19.ค่ายภาษาไทย 
 

15,300 60 คน สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 

20.ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาษาไทย 10,000 29 คน สาวิชาการสอน
ภาษาไทย 

21.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ PLC 

10,000 30 คน สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

22.วัสดุพัฒนานักศึกษา 65,050 1 
ปีงบประมาณ 

งานวัสดุและครุภัณฑ์ 

23.พัฒนาการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู 328,860 10 สาขาวิชา งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

24.จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา 965,850 10 สาขาวิชา งานวัสดุและครุภัณฑ์ 

25.จ้างอาจารย์พิเศษ 12,000 1 คน งานวิชาการ 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

26.พัฒนานักศึกษาครู : ครูพันธุ์ใหม่ ก้าวไกลด้วย
กิจกรรมชุมนุม 

78,200 300 คน งานกิจการนักศึกษา 

รวม 1,697,160   

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ประกอบไปด้วย 57 กิจกรรม ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อเด็กปฐมวัยให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 

32,650 40 คน สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการใช้สื่ อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนในยุคดิจิทัล 

32,800 70 คน สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยใช้สะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรมในยุคดิจิทัล 4.0 

40,000 40 คน สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การเขียน Logbook 
(PLC) ส าหรับครูภาษาไทย 

30,200 40 คน สาขาวิชาภาษาไทย 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : การพัฒนาการสอน
สังคมศึกษาและการผลิต “นวัตกรรมการศึกษา
(Educational Innovation)” ส าหรับครูสอนกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ไม่มีวุฒิ
การศึกษาทางสังคมศึกษา 

30,000 40 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดค่ายคณิตศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน 

29,200 40 คน สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้และผลิตสื่อเพ่ือ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” 

34,000 60 คน สาขาวิชาอังกฤษ 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยง
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21” 

34,400 50 คน สาขาวิชาการศึกษา
พิเศษและการสอน

ภาษาไทย 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ แบบ
ผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในยุค 4.0 

34,250 40 คน สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ 

10.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณค่าความ
เป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ด้วยกระบวนการ
จิตตปัญญา 

74,800 100 คน กลุ่มวิชาชีพครู 

11.พัฒน าค ว า ม เป็ น ค รู ด้ ว ย จิ ต ต ปัญ ญา แล ะ
กระบวนการโค้ชเพื่อการสอนแบบ Active Learning 
 

27,800 40 คน กลุ่มวิชาชีพครู 

12.พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คร ู

70,000 250 คน งานฝ่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

คร ู

13.กิจกรรมการประกวด แข่งขันทางวิชาการ 152,460 1 ครั้ง งานวางแผนและ
งบประมาณ 

14.ศูนย์ศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 377,440 100 คน งานวางแผนและ
งบประมาณ 

15.ค่ายพัฒนาการอ่านออกเขียนได้เพ่ือเสริมสร้างสุข
ภาวะของนักเรียน 

1,000,000 200 คน งานวางแผนและ
งบประมาณ 

16.อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

26,200 40 คน สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

17.อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในชุมชน 

33,400 50 คน สาขาวิชาการศึกษา
พิเศษและการสอน

ภาษาไทย 

18. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาสู่อาชีพทางพลศึกษา ในศตวรรษที่ 21 

20,000 10 คน สาขาวิชาพลศึกษา 

19.อบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลแนว
ใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

30,000 40 คน ดร.อมรรัตน์  
สนั่นเสียง 

20.อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ สู่ผลงานวิชาการ 

30,000 40 คน ดร.อมรรัตน์  
สนั่นเสียง 

21.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
 

50,000 250 คน งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

22.อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดความความรู้ เ พ่ือ
พัฒนาคณะครุศาสตร์ 

35,000 90 คน งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

23.การคัดกรองและการให้ค าปรึกษาเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในชุมชน 

27,900 50 คน สาขาวิชาการศึกษา
พิเศษและกาสอน

ภาษาไทย 

24.การพัฒนาทักษะความเป็นครูชีวิตนักศึกษาหอพัก
คณะครุศาสตร์ 

417,000 300 คน งานกิจการนักศึกษา 

25.อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ครูมีอาชีพ (ติวสอบบรรจุครู) 

246,000 330 คน งานกิจการนักศึกษา 

26.เสริมสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษาและ
สโมสรนักศึกษา 

76,650 30 คน งานกิจการนักศึกษา 

27.การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

66,260 11 หลักสูตร งานวิชาการ 

28.การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 559,000 11 หลักสูตร งานวิชาการ 

29.งานวันครุวิชาการ ครั้งที่ 7 196,800   

30.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเศรษฐศาสตร์ส าหรับ
ครูผู้สอนสังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21 

22,000 1,000 คน งานวิชาการ 

31.พัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ตามโมเดลครู 
5 ปี 

682,340 1,200 คน งานกิจการนักศึกษา 

32.อบรม เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า ร เ รื่ อ ง  “การส ร้ า ง สื่ อ
คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยในการจัดการ
เรียนรู้ศตวรรษที่ 21” 

31,000 30 คน อาจารย์ภรภัทร   
นิยมชัย 

33.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : Education 4.0 ถอด
บทเรียนจากการลงพ้ืนที่โบราณสถานในเมืองมรดก
โลกของไทย เพ่ือสร้างองค์ความรู้บูรณาการ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

138,800 80 คน อาจารย์ปิยะ  
มีอนันต์ 

34.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา 136,650 1 
ปีงบประมาณ 

งานวางแผนและ
งบประมาณ 

35.การประกวดการสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 90,000 1 ครั้ง งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

36.ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ 85,000 10 เรื่อง งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

37.อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ” 

100,000 80 คน งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

38.เรียนรู้ภาษาไทยอย่างสนุก 25,000 60 คน งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

39.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตและการใช้สื่อ
การเรียนรู้ตามแนว Active Learning 

25,000 40 คน งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

40.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างสื่อเอนิเมชั่น
เด็กปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21” 

25,000 40 คน งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

41.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดค่ายคณิตศาสตร์
เพ่ือพัฒนาผลลัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน 

25,000 40 คน งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

42.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างสื่อและ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม 
PowerPoint 

25,000 40 คน งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

43.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเคลื่อนไหวพ้ืนฐานที่
ส่งผลต่อวิถีชีวิตสุขภาพส าหรับครูในพื้นที่เป้าหมาย 

25,000 40 คน งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

44.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการจัดท า Logbook 
ส าหรับครูผู้สอน 

25,000 40 คน งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

45.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดกิจกรรมและ
การจัดค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ใน" 

25,000 60 คน งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

46.อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยใช้สะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรมในยุคดิจิทัล 4.0 

25,000 50 คน งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

47.การพัฒนาการสอนสังคมศึกษาและการผลิต
นวัตกรรมการศึกษา 

25,000 40 คน งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

48.พัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 1,122,900 1 
ปีงบประมาณ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

49.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ระดับปฐมวัย) 

634,200 1 
ปีงบประมาณ 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

50.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

467,660 1 
ปีงบประมาณ 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

51.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนสาธิตปฐมวัย)    1,539,240 1 
ปีงบประมาณ 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

52.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุ บ าลจนจบกา รศึ ก ษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน  ( ร ะดั บ
ประถมศึกษา) 

1,631,900 1 
ปีงบประมาณ 

โรงเรียนประถมสาธิต 

53.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนประถมสาธิต) 3,868,440 1 
ปีงบประมาณ 

โรงเรียนประถมสาธิต 

54.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุ บ าลจนจบกา รศึ ก ษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน  ( ร ะดั บ
ประถมศึกษา) 

291,560 1 
ปีงบประมาณ 

โรงเรียนประถมสาธิต 

55.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุ บ าลจนจบกา รศึ ก ษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน  ( ร ะดั บ
มัธยมศึกษา)     

4,521,800 1 
ปีงบประมาณ 

โรงเรียนสาธิตมัธยม 

56.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนสาธิตมัธยม) 5,661,760 1 
ปีงบประมาณ 

โรงเรียนสาธิตมัธยม 
 

57.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุ บ าลจนจบกา รศึ ก ษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน  ( ร ะดั บ
มัธยมศึกษา) 

1,503,640 1 
ปีงบประมาณ 

โรงเรียนสาธิตมัธยม 

รวม 26,593,100   

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ

และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นมรดกโลก 

มี 9 กิจกรรม ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1. เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอยุธยามรดกโลก 28,600 250 คน งานกิจการนักศึกษา 

2. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 12,000 80 คน งานกิจการนักศึกษา 

3. ครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม 60,300 300 คน งานกิจการนักศึกษา 

4. จิตอาสาส านึกรักษ์อยุธยามรดกโลก 18,500 200 คน งานกิจการนักศึกษา 

5. พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 230,000 85 คน งานบริหารงานบุคคล 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน
ที่ ส่ งผลต่ อ วิ ถี ชี วิ ตสุ ขภาพส าหรั บครู ใ น พ้ืนที่
ยุทธศาสตร์ 10 แห่ง 

36,000 20 คน งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

7. พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร นิ เ ท ศ ร ะ ห ว่ า ง ฝึ ก
ประสบการณ์สอนในสถานศึกษาส าหรับนักศึกษาครู 
ครูพ่ีเลี้ยงและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนต ารวจ
ตะเวนชายแดน จ.สระแก้ว 

87,000 2 โรงเรียน งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

8. ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาครูโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนในจังหวัด
สระแก้ว 

180,400 2 โรงเรียน งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว 

49,000 30 คน งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

รวม 701,800   

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ประกอบไปด้วย 8 กิจกรรม ดังนี้  

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1. เสริมสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ 32,250 20 คน งานประกันคุณภาพ 

2. การอบรมการพัฒนาความรู้ด้านงานประกัน
คุณภาพ 

90,000 150 คน งานประกันคุณภาพ 

3. การตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพ
ภายในและกลไกการประกันคุณภาพ 

46,000 70 คน งานประกันคุณภาพ 

4. จัดซื้อครุภัณฑ์คณะครุศาสตร์ 2,075,800 8 รายการ งานวัสดุและครุภัณฑ์ 

5. จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา     229,900 5 รายการ งานวัสดุและครุภัณฑ์ 

6. จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ 56,000 8 ครั้ง งานบริหารงานบุคคล 

7. ค่าสาธารณูปโภค 15,000 1 
ปีงบประมาณ 

งานวัสดุและครุภัณฑ์ 

8. งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 604,758 1 
ปีงบประมาณ 

งานวัสดุและครุภัณฑ์ 

รวม 3,149,708   
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คณะผู้จัดท า 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ 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 

 อาจารย์ ดร.ปิยะธิดา  ทองอร่าม ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

 นางสาวกาญจนา    เงินอ่อน  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 นางสาวกัตติกมาส    กิ่งแก้ว  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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