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บทสรปุผู้บริหาร 

 

 คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเป็นส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้นภายใต้
หลักการของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2559 – พ.ศ.2562 คณะครุศาสตร์  
 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะครุศาสตร์ ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ไว้ คือ “เป็นสถาบันผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
วิจัย ให้บริการทางการศึกษา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามความต้องการของท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่
สากล” และแปลงแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2559 – พ.ศ.2563 คณะครุศาสตร์ และ แผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ.2562 คณะครุศาสตร์ สู่การปฏิบัติในงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์  จ านวน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ และก าหนดรายละเอียดเป็น เป้าประสงค์ จ านวน 16 
เป้าประสงค์ และก าหนดกลยุทธ์ จ านวน 20 กลยุทธ์ โดยก าหนดโครงการ/งานในการตอบสนองประเด็น
ยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ จ านวน 12 โครงการ/งาน ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล 

 เป้าประสงค์ : 3 ข้อ 
   1. คณะครุศาสตร์มีบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
   2. บัณฑิตมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 3 โครงการ งบประมาณ ทั้งสิ้น 2,194,135 บาท 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
เป้าประสงค์ : 2 ข้อ 

1. คณะครุศาสตร์มีงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
2. งานบริการวิชาการ มีคุณภาพได้รับการยอมรับเป็นที่พ่ึงของชุมชน 
ประกอบด้วย 2 โครงการ งบประมาณ ทั้งสิ้น 1,030,000 บาท 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นมรดกโลก 

เป้าประสงค์ : 3 ข้อ 
1. คณาจารย์และนักศึกษามีจิตส านึกรักศิลปวัฒนธรรม และภูมิใจความเป็นมรดกโลก 
2. คณะครุศาสตร์สืบสานศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และ

สิ่งแวดล้อม 
3. นักศึกษามีส่วนร่วมในการน าวัฒนธรรมมาเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 

ประกอบด้วย 1 โครงการ  งบประมาณ ทั้งสิ้น 168,000 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก                   
แนวพระราชด าริ 

เป้าประสงค์ : 2 ข้อ 
1. คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2. คณะครุศาสตร์สืบสานโครงการทางการศึกษา อันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
ประกอบด้วย 2 โครงการ งบประมาณ ทั้งสิ้น 3,800,000 บาท 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาโรงเรียนสาธิตสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ : 3 ข้อ 

1. โรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน 
2. โรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  
3. โรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งสาธิตและวิจัยด้านการเรียนการสอน 

ประกอบด้วย 3 โครงการ งบประมาณ ทั้งสิ้น 18,844,050 บาท 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 เป้าประสงค์ : 3 ข้อ 
1. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. บุคลากรมีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยจิตส านึกต่อหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 
3. คณะครุศาสตร์สามารถแสวงหาทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการที่ดี 
ประกอบด้วย 5 โครงการ งบประมาณ ทั้งสิ้น 3,376,393 บาท 

 

รายละเอียดข้างต้นสามารถสรุปได้ตารางต่อไปนี้ 
ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ ร้อยละ 

1 ผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล 3 2,194,135 7.46 
2 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 2 1,030,000 3.50 
3 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานความเป็นมรดกโลก 1 168,000 0.57 
4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และสืบสาน

โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
2 3,800,000 12.92 

5 พัฒนาโรงเรียนสาธิตสู่ความเป็นเลิศ 3 18,844,050 64.07 
6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 5 3,376,393 11.48 

รวม 16 29,412,578 100 
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ซึ่งกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะครุศาสตร์                      
จัดประชุมสัมมนาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เพ่ือให้กระบวนการจัดท าแผนสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาคุฯภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  

งบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจาก
รัฐบาล และงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายโดยมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 29,412,578 จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 14,150,320 
บาท งบประมาณเงินร่ายได้ 15,262,258 บาท 
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ค าน า 

 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยพิจารณาจากเป้าประสงค์ของคณะครุศาสตร์ฯ และนโยบายของคณะครุ
ศาสตร์ รวมทั้งน าผลการประเมินปัจจัยทางยุทธศาสตร์จากสภาพแวดล้อมภายนอก มาเป็นกรอบใน                   
การด าเนินการ โดยมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ พัฒนาการวิจัยและการให้บริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาท้องถิ่น                
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันประเทศสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชน
และวัฒนธรรมและน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพ่ือสนองตอบต่อการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานทรัพยากรที่
มีอยู่ อันน าไปสู่การพัฒนาคณะครุศาสตร์อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 

(ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง) 
  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
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ข้อมูลทั่วไปของคณะครุศาสตร ์

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 โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าได้เปลี่ยนระเบียบตามระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัว

เมืองของกระทรวงธรรมการ 
-  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 (หอพักอู่ทองใน
ปัจจุบัน) 

-  ปี พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนชื่อเป็น 
“โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา” โดยเปลี่ยนระเบียบของหลักสูตรครู ว. และ ครู ป.บ. 
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-  ปี พ.ศ. 2497 มีการยกฐานะกองฝึกหัดครูเป็นกรมการฝึกครูและยกเลิกการผลิตครู ว. ครู ป.บ. 
และ ครู ป. 

-  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  

-  ปี พ.ศ. 2553 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) (5 ปี) เพ่ิมจากเดิม จ านวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย ซึ่งในปี พ.ศ. 
2558 ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 
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-  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) 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 พ.ศ. 2558  คณะครุศาสตร์มีผู้บริหารในต าแหน่งคณบดี จ านวน 5 คน  คือ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจรญิ แสนภักดี 
 (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  

 ปรัชญา  
 
 คุณภาพ คุณธรรม ร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นมุ่งสู่สากล 
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อัตลักษณ์ 
 
ใฝ่รู้ อุตสาหะ  ส านึกดี มีจิตอาสา 

  
  
 

เอกลักษณ์ 
 

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

ทางการศึกษา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามความต้องการของท้องถิ่นเพ่ือก้าวสู่สากล” 
 
 
พันธกิจ  
 
1.  ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพโดยสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
2.  ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาด้านการศึกษาของท้องถิ่น   
3.  บริการวิชาการแก่ชุมชนเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมและสร้างเครือข่ายทางการศึกษา

ในท้องถิ่นและระดับประเทศ 
4.  สืบสาน ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาความเป็นมรดกโลก ตลอดจนเชิดชูภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  
5.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภายในและ

ต่างประเทศ 
6.  พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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7.  ด าเนินงานโรงเรียนสาธิต ฯ เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของคณะและส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้ได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 

 
 
 
 

เป้าประสงค์คณะครุศาสตร์  

1. คณะครุศาสตร์มีบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
2. บัณฑิตมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการจัดการเรียนรู้ 
4. คณะครุศาสตร์มีงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
5. คณะครุศาสตร์มีงานบริการวิชาการ ที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับเป็นที่พ่ึงของชุมชน 
6. คณาจารย์ และนักศึกษามีจิตส านึกรักศิลปวัฒนธรรม และภูมิใจความเป็นมรดกโลก 
7. สืบสานศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และสิ่งแวดล้อม 
8. นักศึกษามีส่วนร่วมในการน าวัฒนธรรมมาเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 
9. คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
10. คณะครุศาสตร์สืบสานโครงการทางการศึกษา อันเนื่องมาจากแนวพระราชด าร ิ
11. โรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน 
12. โรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  
13. โรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งสาธิตและวิจัยด้านการเรียนการสอน 
14. คณะครุศาสตร์มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโปร่งใสตรวจสอบได้ตาม

หลักธรรมาภิบาลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
15. บุคลากรมีการเรียนรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยจิตส านึกต่อหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 
16. คณะครุศาสตร์สามารถแสวงหาทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการที่ดี 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2559 – พ.ศ.2562 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มียุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเข้มแข็งด้านวิชาการ                  
เป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล 
ทั้งนี้เพ่ือให้การก าหนดทิศทางการบริหารจัดการคณะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น คณะครุศาสตร์ จึงจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย                
ซึ่งประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามภารกิจ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นมรดกโลก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก             
   แนวพระราชด าริ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  พัฒนาโรงเรียนสาธิตสู่ความเป็นเลิศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

มีจ านวน 4 ข้อดังนี้ 
1. เพ่ือก าหนดโครงการการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เป็นไป

ตามยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ และตอบสนองกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือวางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2560 ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
3. เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ 
4. เพ่ือเผยแพร่แผนการด าเนินงานคณะครุศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
มีจ านวน 2 ข้อดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 มีผลการใช้งบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ตาม

โครงการที่ได้ระบุตามแผน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล 

มีเป้าประสงค์ จ านวน 3 ข้อ  กลยุทธ์ จ านวน 5 ข้อ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. คณะครุศาสตร์มีบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
2. บัณฑิตมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร และการจัดการเรียนรู้ 

1. บริหารจัดการหลักสูตรโดยยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็นฐาน 
2. พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.  พัฒนาการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4. พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิต 
5. มีการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 

มีเป้าประสงค์ จ านวน 2 ข้อ  กลยุทธ์ จ านวน 4 ข้อ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. คณะครุศาสตร์มีงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ 
2. งานบริการวิชาการ มีคุณภาพ
ได้รับการยอมรับเป็นที่พ่ึงของชุมชน 

1. พัฒนาระบบการจัดการงานวิจัย 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการบริการวิชาการ 
3. บูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการเพ่ือการใช้ประโยชน์ 
4. สนับสนุนและให้โอกาสทางการศึกษากับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
และผู้ที่มีความสามารถพิเศษเข้าเรียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นมรดกโลก 

มีเป้าประสงค์ จ านวน 3 ข้อ  กลยุทธ์ จ านวน 3 ข้อ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. คณาจารย์และนักศึกษามีจิตส านึก
รักศิลปวัฒนธรรม และภูมิใจความ
เป็นมรดกโลก 
2. คณะครุศาสตร์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ศาสนา  
ประเพณีไทย และสิ่งแวดล้อม 
3. นักศึกษามีส่วนร่วมในการน า
วัฒนธรรมมาเชื่อมโยงกับการเรียน          
การสอน 

1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ศิลปะอยุธยา       
บนพื้นฐานมรดกโลก 
2. สนับสนุน/พัฒนาการรักษาศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานมรดกโลก 
3. บูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริ 

มีเป้าประสงค์ จ านวน 2 ข้อ  กลยุทธ์ จ านวน 2 ข้อ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์พัฒนา
วิชาชีพครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2. คณะครุศาสตร์สืบสานโครงการ
ทางการศึกษา อันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริ 

1. จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับ
ความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น  
2. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริอย่างเป็น
ระบบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาโรงเรียนสาธิตสู่ความเป็นเลิศ 

มีเป้าประสงค์ จ านวน 3 ข้อ  กลยุทธ์ จ านวน 1 ข้อ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. โรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ในการจัดการเรียนการสอน 
2. โรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์  
3. โรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งสาธิตและ
วิจัยด้านการเรียนการสอน 

1. พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้
เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

มีเป้าประสงค์ จ านวน 3 ข้อ  กลยุทธ์ จ านวน 5 ข้อ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโปร่งใส
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. บุคลากรมีความรู้ มีทักษะ               
มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย
จิตส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ 
3. คณะครุศาสตร์สามารถแสวงหา
ทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการที่ดี 

1. ยกระดับระบบกลไกการประกันคุณภาพของคณะให้มี
มาตรฐานสูงขึ้น 
2. สร้างระบบการประเมินและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
3. พัฒนาทักษะ ความรู้ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ บุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ 
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
5. สร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการท างาน
อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะครุศาสตร์ให้บุคลากรรัก
องค์กรและท างานอย่างมีความสุข 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 
1 ยกระดับ
คุณภาพการ
ผลิตและ
พัฒนาบัณฑิต
สู่ความ
ต้องการของ
ประเทศ 
 

 เป้าประสงค์ที่ 1.1 
ผลิตครูเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นตาม
ความต้องการของรัฐ 

 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการ
วิจัยและบริการ
วิชาการ
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของท้องถิ่นสู่
มาตรฐานสากล 

 

 เป้าประสงค์ที่ 2.1 
การพัฒนางานวิจัย
เพ่ือเป็นรากฐานการ
พัฒนาประเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเมือ
มรดกโลก 
 

 เป้าประสงค์ที่ 3.1 
มหาวิทยาลัยเป็น
ศูนย์กลางความรู้
วัฒนธรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรและ
การบริหาร
จัดการ
มหาวิทยาลัย 
 

 เป้าประสงค์ที่ 4.1 
บุคลากรมีศักยภาพ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงยุทธศาสตร์  
 

  
เป้าประสงค์ที่ 1.2 
บัณฑิตมีความเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้
บัณฑิตและสังคม 
 

  
เป้าประสงค์ที่ 2.2 
มหาวิทยาลัยเป็น
ศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการแก่สังคม 
 

  
เป้าประสงค์ท่ี 3.2 
มหาวิทยาลัยเป็นส่วน
หนึ่งของความส าเร็จ
ด้านการท่องเที่ยวเมือง
มรดกโลก 

  
เป้าประสงค์ที่ 4.2 
มหาวิทยาลัยมีระบบ
บริหารจัดการที่
สอดคล้องตามหลัก          
ธรรมาภิบาล 

 เป้าประสงค์ที่ 1.3 
หลักสูตรมีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

 เป้าประสงค์ที่ 2.3 
มหาวิทยาลัยมีความ
เป็นเลิศในด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 

 เป้าประสงค์ที่ 3.3 
มหาวิทยาลัยเป็น
แบบอย่างของการ
ธ ารงรักษาวัฒนธรรม
ไทย ทั้งในระดับชาติ
และระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น 
 

 เป้าประสงค์ที่ 4.3 
มหาวิทยาลัยมี
ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่
ยอมรับ และวางใจจาก
สังคม 
 

 
 
 
 

เป้าประสงค์ที่4.4 
สภาพแวดล้อมและ
โครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพมีความพร้อมต่อ 
การด าเนินงานตามพัธกิจ 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของคณะครุศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์
ท่ี 1 ผลิต
บัณฑิตตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพครูสู่
มาตรฐาน 
สากล 
 

 เป้าประสงค์ท่ี 
1.1 คณะครุ
ศาสตร์มี
บัณฑิตท่ีมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
คุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์
ท่ี 2 พัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ
งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 
 

 เป้าประสงค์ท่ี 
2.1 คณะครุ
ศาสตร์มี
งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์
และนวัตกรรม
ท่ีมีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์
ท่ี 3 ท านุ
บ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม
บนพื้นฐาน
ความเป็น
มรดกโลก 
 

 เป้าประสงค์ท่ี 
3.1 คณาจารย์
และนักศึกษามี
จิตส านึกรัก
ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิใจความ
เป็นมรดกโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์        
ท่ี 4 พัฒนาครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
และสืบสาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
แนว
พระราชด าริ 
 

 เป้าประสงค์ท่ี 
4.1 คณะครุ
ศาสตร์เป็น
ศูนย์พัฒนา
วิชาชีพครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์
ท่ี 5 พัฒนา
โรงเรียน
สาธิตสู่ความ
เป็นเลิศ 
 

 เป้าประสงค์ท่ี 
5.1 โรงเรียน
สาธิตเป็น
โรงเรียน
ต้นแบบใน
การจัดการ
เรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์
ท่ี 6 พัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการแบบ
มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 
 

 เป้าประสงค์ท่ี 6.1 
มีการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
โปร่งใสตรวจสอบ
ได้ตามหลัก           
ธรรมาภิบาล
ภายใต้แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ 

 เป้าประสงค์ท่ี 
1.2 บัณฑิตมี
ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 เป้าประสงค์
ท่ี 2.2 งาน
บริการ
วิชาการ มี
คุณภาพ
ได้รับการ
ยอมรับเป็น
ท่ีพึ่งของ
ชุมชน 
 

 เป้าประสงค์ท่ี 
3.2 คณะครุ
ศาสตร์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
และอนุรักษ์
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย 
และ
สิ่งแวดล้อม 

 เป้าประสงค์ท่ี 
4.2 คณะครุ
ศาสตร์สืบ
สานโครงการ
ทางการศึกษา 
อัน
เนื่องมาจาก
แนว
พระราชด าริ 
 

 เป้าประสงค์ท่ี 
5.2 โรงเรียน
สาธิตเป็น
แหล่งฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครูของ
นักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์  
 

  
เป้าประสงค์ท่ี 6.2 
บุคลากรมีความรู้ 
มีทักษะมี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานด้วย
จิตส านึกต่อหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ 
 

 เป้าประสงค์ท่ี 
1.3 บัณฑิต
สามารถใช้
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 
และการจัดการ
เรียนรู้ 

   
เป้าประสงค์ท่ี 
3.3 นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการ
น าวัฒนธรรม
มาเชื่อมโยงกับ
การเรียนการ
สอน 

  เป้าประสงค์ท่ี 
5.3 โรงเรียน
สาธิตเป็น
แหล่งสาธิต
และวิจัยด้าน
การเรียนการ
สอน 

 เป้าประสงค์ท่ี 6.3 
คณะครุศาสตร์
สามารถแสวงหา
ทรัพยากรเพื่อการ
บริหารจัดการที่ดี
ความรับผิดชอบ 

 
 17 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ 

 

 

 

ความเชื่อมโยงด้านประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพ
การผลิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความ

ต้องการของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการวิจัยและ
บริการวิชาการตอบสนองความต้องการ

ของท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม
การท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิต
บัณฑิตตามมาตรฐาน

วิชาชีพครูสู่
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐาน
ความเป็นมรดกโลก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
และสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนว
พระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
โรงเรียนสาธิตสู่ความเป็น
เลิศ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ 

1. คณะครุศาสตร์มีบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
2. บัณฑิตมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการจัดการเรียนรู้ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1. บริหารจดัการหลักสูตร
โดยยดึกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิเป็นฐาน 
 

1.1  จ านวนหลักสตูรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
1.1.1 ระดับปริญญาตร ี
1.1.2 ระดับบัณฑติศึกษา 
1.2  จ านวนโครงการอบรม/สัมมนาเกีย่วกับการ
พัฒนาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน 
การสอนการวดัและประเมินผล 
1.3  ร้อยละของจ านวนรายวิชาทีม่ีการจัดการ
เรยีนการสอนอยา่งเป็นระบบ คอื 

-  มีแผนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
-  ด าเนินการสอนตามแผน 

 ประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องตาม
แผนการสอน 

 
 
 

10 หลักสูตร 
4 หลักสูตร 
2 โครงการ 

 
 

ร้อยละ 65 
 
ม ี
ม ี

 
 
 

งานวิชาการ 
งานวิชาการ 
งานวิชาการ 

 
 

งานวิชาการ 
 

งานวิชาการ 
งานวิชาการ 

 

2. พัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตตามต้องการของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

2.1 จ านวนโรงเรยีนมัธยมที่ร่วมจดัท าโครงการ            
เพาะต้นกล้าวิชาชีพครู 
2.2 แบบสอบถามคณุลักษณะบณัฑิตที่พึง
ประสงค ์
2.3 สรุปร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2.4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ 
มีความรับผิตชอบต่อสังคมและรู้เท่าทันการเป็น
เปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมีเหตุผล 
2.5 จ านวนนักศึกษาท่ีไดร้ับการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกยีรตคิุณด้านคณุธรรมจริยธรรม ท้ัง
ในและนอกคณะครุศาสตร ์
2.6 มีแผนพัฒนาคณุภาพนักศึกษา 
2.7 จ านวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษา 
2.8 คะแนนการประเมินระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะตามเกณฑ์การ
ประเมินของ สกอ.  
2.9 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีส่่งเสรมิหรือ
พัฒนาคุณลักษณะบณัฑิตคณะครศุาสตร์ 
 

5 โรงเรียน 
 
ม ี
 
ม ี

4 กิจกรรม 
 
 
 

5 เรื่อง/กิจกรรม 
 
 
ม ี
ม ี
 

3.01 คะแนน 
 
 

1 กิจกรรม 

งานฝ่ายฝึก
ประสบการณ ์

งานพัฒนานักศึกษา 
 

งานพัฒนานักศึกษา 
งานพัฒนานักศึกษา 

 
 
 

งานพัฒนานักศึกษา 
 
 

งานพัฒนานักศึกษา 
งานพัฒนานักศึกษา 

 
งานประกันคุณภาพ 

 
 

งานพัฒนานักศึกษา 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
3. พัฒนาการเรียนการสอน
และสื่อการเรียนรูโ้ดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1 ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่ส่งเสริม
ศักยภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.2 จ านวนโครงการทีส่่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ร้อยละ 20 
 

1 โครงการ 

งานวิชาการ 
 

งานวิชาการ 
 

4. พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของบัณฑิต 
 

4.1 ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่ส่งเสริม
ศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
4.2 จ านวนโครงการทีส่่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 20 
 

2 โครงการ 

งานวิชาการ 
 

งานวิชาการ 
 

5. มีการใช้ภาษาอังกฤษใน
การเรยีนการสอน 

5.1 จ านวนรายวิชาที่มีการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยหนึ่งรายวิชา 
5.2 จ านวนโครงการที่ส่งเสรมิศักยภาพอาจารย์
ด้านภาษาอังกฤษ 

1 วิชา 
 

1 โครงการ 

งานวิชาการ 
 

งานวิชาการ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 

1. คณะครุศาสตร์มีงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
2. งานบริการวิชาการ มีคุณภาพได้รับการยอมรับเป็นที่พ่ึงของชุมชน 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบการจัดการ
งานวิจัย 

1.1  มีแผนด้านการวิจัย 
1.2  จ านวนเงินจากแหล่งทุนวิจัยภายในและ
ภายนอก 
1.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับทุนอดุหนนุการท า
วิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกต่ออาจารย์
ทั้งหมด 
1.4  ร้อยละผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
1.5  มีระบบข้อมลูสารสนเทศท่ีสนับสนุน
งานวิจัย 
1.6  จ านวนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ม ี
25000 บาท/คน 

 
ร้อยละ 20 

 
 

ร้อยละ 10 
 
 

1 ระบบ 
 

12 เรื่อง 

งานวิจัย 
งานวิจัย 

 
งานวิจัย 

 
 

งานวิจัย 
 
 

งานวิจัย 
 

งานวิจัย 

2. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการการบริการวิชาการ 

2.1 มีแผนงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
2.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ถ่ายทอด
ความรู้/บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

1 แผนงาน 
 

10 โครงการ 

งานบริการวิชาการ 
 

งานบริการวิชาการ 

3. บูรณาการงานวิจัยและ
การบริการวิชาการเพื่อการ
ใช้ประโยชน ์

1.1  ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มีการน า
ผลการวิจัยมาใช้ในผลการวิจยัมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู ้
1.2  จ านวนโครงการพัฒนาบุคลากรดา้นการ
วิจัยและสร้างนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์ใน
การเรยีนการสอน 
 

ร้อยละ 20 
 
 

2 โครงการ 

งานบริการวิชาการ 
และงานวิจัย 

 
งานบริการวิชาการ 

และงานวิจัย 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

4. สนับสนุนและให้โอกาส
ทางการศึกษากับ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ  
และผู้ทีม่ีความสามารถ
พิเศษเข้าเรยีน 

4.1  จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการจัด
การศึกษาพิเศษ 
4.2  จ านวนของเด็กที่มีความต้องการพิเศษท่ีมา
รับบริการที่ศูนย์ศึกษาพิเศษ 
4.3  ร้อยละของผูดู้และเด็กพิเศษทีม่ารับการ
บริการพัฒนาทักษะการดูแลเด็ก 
4.4  จ านวนเครือข่ายสถานศึกษาในการบริการ
วิชาการด้านการศึกษาพิเศษ 
4.5 โครงการพัฒนาบุคลากรจากสถานศึกษา
ด้านการศึกษาพิเศษ ในท้องถิ่น 

4 โครงการ 
 

20 คน 
 

ร้อยละ 70  
 

2 หน่วยงาน 
 

2 โครงการ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นมรดกโลก 

1. คณาจารย์และนักศึกษามีจิตส านึกรักศิลปวัฒนธรรม และภูมิใจความเป็นมรดกโลก 
2. คณะครุศาสตร์สืบสานศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และสิ่งแวดล้อม 
3. นักศึกษามีส่วนร่วมในการน าวัฒนธรรมมาเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
สืบสานวัฒนธรรม ศลิปะ
อยุธยาบนพื้นฐานมรดก
โลก 

1.1  มีแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นมรดกโลก 
1.2  มีกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ศิลปะอยุธยา
บนพ้ืนฐานมรดกโลก 

1 แผนงาน 
 

2 กิจกรรม 

งานพัฒนานักศึกษา 
 

งานพัฒนานักศึกษา 
 

2. สนับสนุน/พัฒนาการ
รักษาศิลปวัฒนธรรมบน
พื้นฐานมรดกโลก 
 

2.1  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นมรดกโลกที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
2.2  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ
เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกคณะ 

3 กิจกรรม 
 
 

2 กิจกรรม 

งานพัฒนานักศึกษา 
 
 

งานพัฒนานักศึกษา 

3. บูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

3.1 จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3.2 จ านวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีมีการ  
บูรณาการกับงานด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม
บนพ้ืนฐานความเป็นมรดกโลก 

3 รายวิชา 
 

2 กิจกรรม 
 
 

งานพัฒนานักศึกษา 
 

งานพัฒนานักศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

1. คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2. คณะครุศาสตร์สืบสานโครงการทางการศึกษา อันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องกับความต้องการ
ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในท้องถิ่น  

1.1  มีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น 
1.2  จ านวนหน่วยงานภายนอกท่ีเป็น
เครือข่ายบริการวิชาการ 
1.3 จ านวนโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริอย่างเป็นระบบ 

1 แผน 
 

 
3 หน่วยงาน 

 
2 โครงการ 

ดร.ประวิทย์ ประมาน 
 
 

งานบริการวิชาการ 
 

ดร.ประวิทย์ ประมาน 
 

2. สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชด าริ
อย่างเป็นระบบ 

2.1  มีกิจกรรมพัฒนาครูในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 
2.2  ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ครูในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
2.3  มีกิจกรรมพัฒนาสื่อและอุปกรณก์าร
เรียนการสอนโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน 

1 โครงการ 
 

2 โรงเรียน 
 

2 โรงเรียน 
 

ดร.ประวิทย์ ประมาน 
 

งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

ดร.ประวิทย์ ประมาน 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาโรงเรียนสาธิตสู่ความเป็นเลิศ 

1. โรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน 
2. โรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  
3. โรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งสาธิตและวิจัยด้านการเรียนการสอน 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยาให้เป็น
ต้นแบบในการจัดการเรียน
การสอน 

1.1  ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ครูโรงเรียนสาธิต 
1.2  จ านวนโครงการทีส่่งเสริมหรือพัฒนา
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนขัน้พ้ืนฐานที่
มีคุณภาพ 

3 โรงเรียน 
 

1 โครงการ 

งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
สาธิต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

1. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. บุคลากรมีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยจิตส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ 
3. คณะครุศาสตร์สามารถแสวงหาทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการที่ดี 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1. ยกระดับระบบกลไกการ
ประกันคณุภาพของคณะให้มี
มาตรฐานสูงขึ้น 

1.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในท่ีมคีุณภาพ 

1 ระบบ งานประกันคุณภาพ 

2. สร้างระบบการประเมินและ
การบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม 

2.1  ระบบบริหารความเสีย่งท่ีมีคุณภาพ 
2.2  ควบคุมภายในที่มีคณุภาพ 

1 ระบบ 
1 ระบบ 

งานวางแผน 
งานวางแผน 

3. พัฒนาทักษะ ความรู้
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ได้แก่ บุคลากรทุก
ระดับอย่างเป็นระบบ 

3.1  มีแผนพัฒนาบุคลากร 
3.2  จ านวนโครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ 
3.3  จ านวนโครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 
3.4  ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการได้รับ
การพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการ
สอน การวิจัยและทักษะในวิชาชีพต่อ
บุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 
3.5  ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนนุ
วิชาการไดร้ับการพัฒนาให้มคีวามรู้
ความสามารถ และทักษะในการท างานต่อ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด 

1 แผน 
1 โครงการ 

 
1 โครงการ 

 
ร้อยละ 50 

 
 
 

ร้อยละ 50 

งานบริหารงานบุคคล 
งานบริหารงานบุคคล 

 
งานบริหารงานบุคคล 

 
งานบริหารงานบุคคล 

 
 
 

งานบริหารงานบุคคล 
 

4. พัฒนาระบบฐานข้อมลู
และสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

4.1 มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

2 ฐานข้อมูล หัวหน้าส านักงานคณบด ี

5. สร้างค่านิยม วัฒนธรรม
องค์กรและบรรยากาศการ
ท างานอย่างมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภายในคณะครุศาสตร์
ให้บุคลากรรักองค์กรและ
ท างานอย่างมีความสุข 

5.1  มีกิจกรรมการมสี่วนร่วมของบุคคล
ภายในและภายนอกคณะ 
5.2  มีแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะ 
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปโีดยการมีส่วนร่วม
จากทุกฝ่าย 
5.3  แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
คณะครุศาสตร ์

1 กิจกรรม 
 

1 แผน 
 
 
มี 

หัวหน้าส านักงานคณบด ี
 

งานวางแผน 
 
 

งานวางแผนและการ
ประกันคณุภาพ 
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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) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีงานท ามากกว่า                  
ร้อยละ 90 
2) บุคลากรในคณะมีความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ 
3) มีอิสระในในการหางบประมาณจากการให้บริการ
วิชาการแก่บุคลภายนอก 
4) มีอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษที่มีความพร้อมใน            
การจัดการศึกษาและให้บริการกับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในท้องถิ่น 
5) มีอาคารสถานที่  ที่ เอื้อต่อการพัฒนาการจัด               
การเรียนการสอน 
6) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชา จ านวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชา              
พลศึกษา สาขาวิชาการการสอนภาษาอังกฤษ 
7) มีโรงเรียนเครือข่ายที่ใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูอย่างพอเพียง 
8) มีโรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งวิจัยค้นคว้าทางการศึกษา
ที่ครบทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัย ประถมและมัธยม 
9) มีเจ้าหน้าที่สายสนับสุนครอบคลุมตามพันธกิจของ
คณะคณะครุศาสตร์มีหลักสูตรที่หลากหลายตรงกับ
ความต้องการของสถานศึกษาในท้องถิ่น 

1) คณะครุศาสตร์มหีลกัสตูรระดบับณัฑติศึกษาจ านวนน้อย 
2) คณะครุศาสตร์มผีลงานทางวิชาการได้แก่ บทความ
วิชาการ ผลงานวิจัย เอกสาร ต ารา ท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ี สกอ.ก าหนด 
3) ขาดหลักสูตรที่รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
4) ขาดนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย 
5) ผลงานวิทยานิพนธข์องบัณฑิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
ที่ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติมีจ านวนน้อย 
6) ระบบการวางแผน การบริหารบุคคล  การน าองค์กร 
และการก ากับติดตาม ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
7) ขาดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กร
ต่างประเทศ 
8) ระบบการสนับสนุนให้คณาจารย์ท างานวิจัยยังไมม่ี
ประสิทธิภาพ 
9) บุคลากรยังท างานไมเ่ต็มศักยภาพตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 
10) อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 
11) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
12) งบประมาณในการสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากร
สายสนบัสนุนในการพัฒนาตนเองไม่เพียงพอ 
13) ห้องปฏิบัติการไมเ่อื้ออ านวยต่อการจัดการเรียน           
การสอนของสาขาวิชา 
14) โครงสร้างองค์กรยังไมเ่อื้อต่อการสนับสนุนพันธกิจของ
คณะอย่างพอเพียง 
15) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ ไม่ตรงตาม
สาขาวิชา จ านวน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและ
การสอนภาษาไทย สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยวิธี SWOT (ต่อ) 
ปัจ

จัย
ภา

ยน
อก

 

โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
1) รัฐบาลมีนโยบายที่ให้ความส าคัญกับการศึกษาและ
การผลิตครู ซึ่งเป็นโอกาสที่จะขอรับการสนับสนุนใน
โครงการต่างๆ ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล 
2) นโยบายการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของประเทศส่งผลให้คณะครุศาสตร์ 
สามารถพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับและจัดโครงการ
บริการวิชาการได้อย่างหลากหลายและกว้างขวาง 
3) ความเจริญทางเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่สามารถ
น าไปพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
4) คณะครุศาสตร์เป็นสถาบันผลิตครูมายาวนานกว่า 
110 ปีท าให้เป็นสถาบันที่น่าเช่ือถือและไว้วางใจแห่ง
หนึ่งในท้องถิ่น 
5) มีแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เป็นเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทุกระดับ 
6) แนวโน้มความต้องการครูมีจ านวนสูงขึ้นท าให้มี
ผู้สนใจเข้าศึกษาคณะครุศาสตร์มากยิ่งขึ้น 
 
 

 

1) รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการโดยเฉพาะการปรับ
ลดอัตราก าลัง ส่งผลกระทบให้มหาวิทยาลัยขาดแคลน
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนา มหาวิทยาลัย 
2 )  มี ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า อื่ น เ กิ ด ขึ้ น จ า น ว น ม า ก ทั้ ง
สถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศท าให้ผู้เรียนมี
ทางเลือกในการศึกษาต่อมากข้ึน 
3) มีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของรัฐบาลหลายประการที่
ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของคณะ เช่น ประกาศ          
ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
4) ระบบสัญญาณ internet ไม่มปีระสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 2.2 ผลสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยวิธี SWOT  
 
S 

1) บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษามีงานท ามากกว่าร้อยละ 90 
2) บุคลากรในคณะมีความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ 
3) มีอิสระในในการหางบประมาณจากการให้บริการวิชาการ
แก่บุคลภายนอก 
4) มีอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษท่ีมีความพร้อมในการจัด
การศึกษาและให้บริการกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษใน
ท้องถิ่น 
5) มีอาคารสถานท่ี ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาการจัดการเรียน             
การสอน 
6) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา 
จ านวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชา
การการสอนภาษาอังกฤษ 
7) มีโรงเรียนเครือข่ายท่ีใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูอย่างพอเพียง 
8) มีโรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งวิจัยค้นคว้าทางการศึกษาท่ีครบ
ทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัย ประถมและมัธยม 
9) มีเจ้าหน้าท่ีสายสนับสุนครอบคลุมตามพันธกิจของคณะ
คณะครุศาสตร์มีหลักสูตรท่ีหลากหลายตรงกับความต้องการ
ของสถานศึกษาในท้องถิ่น 
 

 
W 

1) คณะครุศาสตร์มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจ านวนน้อย 
2) คณะครุศาสตร์มีผลงานทางวิชาการได้แก่ บทความวิชาการ 
ผลงานวิจัย เอกสาร ต ารา ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานท่ี สกอ.ก าหนด 
3) ขาดหลักสูตรท่ีรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4) ขาดนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
5) ผลงานวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอกท่ี
ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติมีจ านวนน้อย 
6) ระบบการวางแผน การบริหารบุคคล  การน าองค์กร และ         
การก ากับติดตาม ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
7) ขาดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรต่างประเทศ 
8) ระบบการสนับสนุนให้คณาจารย์ท างานวิจัยยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 
9) บุคลากรยังท างานไม่เต็มศักยภาพตามมาตรฐานต าแหน่ง 
10) อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ท่ี สกอ. ก าหนด 
11) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
12) งบประมาณในการสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนในการพัฒนาตนเองไม่เพียงพอ 
13) ห้องปฏิบัติการไม่เอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียน การสอนของ
สาขาวิชา 
14) โครงสร้างองค์กรยังไม่เอื้อต่อการสนับสนุนพันธกิจของคณะ
อย่างพอเพียง 
15) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิไม่ตรงตามสาขาวิชา 
จ านวน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 
สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 

 
O 

1) รัฐบาลมีนโยบายท่ีให้ความส าคัญกับการศึกษาและการ
ผลิตครู ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีจะขอรับการสนับสนุนในโครงการ
ต่างๆ ท่ีสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล 
2) นโยบายการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาง      
การศึกษาของประเทศส่งผลให้คณะครุศาสตร์ สามารถ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับและจัดโครงการบริการวิชาการได้
อย่างหลากหลายและกว้างขวาง 
3) ความเจริญทางเทคโนโลยีเป็นโอกาสท่ีสามารถน าไป
พัฒนาระบบการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
4) คณะครุศาสตร์เป็นสถาบันผลิตครูมายาวนานกว่า 110 ปี
ท าให้เป็นสถาบันท่ีน่าเชื่อถือและไว้วางใจแห่งหน่ึงในท้องถิ่น 
5) มีแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีเป็นเครือข่ายท้ังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยทุกระดับ 
6) แนวโน้มความต้องการครูมีจ านวนสูงขึ้นท าให้มีผู้สนใจ
เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์มากยิ่งขึ้น 
 

 
T 

1) รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการโดยเฉพาะการปรับลด
อัตราก าลัง ส่งผลกระทบให้มหาวิทยาลัยขาดแคลนบุคลากรท้ัง
สายวิชาการและสายสนับสนุน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนา 
มหาวิทยาลัย 
2) มีสถาบันการศึกษาอื่นเกิดขึ้นจ านวนมากท้ังสถาบันการศึกษา
ในประเทศและต่างประเทศท าให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการศึกษา
ต่อมากขึ้น 
3) มีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของรัฐบาลหลายประการท่ี
ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของคณะ เช่น ประกาศราช         
กิจจานุเบกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 
4) ระบบสัญญาณ internet ไม่มีประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 2.3 ความเชื่อมโยงระหว่าง SWOT วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ 
S W  วิสัยทัศน์  ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
1) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีงานท ามากกว่า           
ร้อยละ 90 
2) บุคลากรในคณะมีความก้าวหน้าและมั่นคงใน
อาชีพ 
3) มีอิสระในในการหางบประมาณจากการ
ให้บริการวิชาการแก่บุคลภายนอก 
4) มีอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษที่มีความพร้อมใน
การจัดการศึกษาและให้บริการกับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในท้องถิ่น 
5) มีอาคารสถานที่ ที่เอื้อต่อการพัฒนาการจัด    
การเรียนการสอน 
6) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชา จ านวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
สาขาวิ ชาพลศึกษา  สาขาวิชาการการสอน
ภาษาอังกฤษ 
7) มี โ ร ง เ รี ย น เ ครื อ ข่ า ยที่ ใ ช้ เ ป็ นแ หล่ ง ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างพอเพียง 
8) มีโรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งวิจัยค้นคว้าทาง     
การศึกษาที่ครบทุกระดบัตั้งแต่ปฐมวัย ประถมและ
มัธยม 
9) มีเจ้าหน้าที่สายสนับสุนครอบคลุมตามพนัธกจิ
ของคณะคณะครุศาสตร์มีหลกัสูตรที่หลากหลาย
ตรงกับความต้องการของสถานศกึษาในท้องถิ่น 
 

1) คณะครุศาสตร์มีหลกัสูตรระดับบัณฑิตศกึษาจ านวนนอ้ย 
2) คณะครุศาสตรม์ีผลงานทางวิชาการได้แก่ บทความ
วิชาการ ผลงานวิจัย เอกสาร ต ารา ที่ได้รับการตีพมิพ์
เผยแพร่ ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.ก าหนด 
3) ขาดหลักสูตรที่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4) ขาดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย 
5) ผลงานวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอกที่
ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติมีจ านวนน้อย 
6) ระบบการวางแผน การบริหารบุคคล  การน าองค์กร 
และการก ากับติดตาม ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
7) ขาดเครอืข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กร
ต่างประเทศ 
8) ระบบการสนับสนุนให้คณาจารย์ท างานวิจัยยังไม่มี
ประสิทธภิาพ 
9) บุคลากรยังท างานไมเ่ต็มศกัยภาพตามมาตรฐานต าแหน่ง 
10) อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 
11) งบประมาณไม่เพียงพอตอ่การพัฒนาคุณภาพนักศกึษา 
12) งบประมาณในการสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนในการพัฒนาตนเองไม่เพียงพอ 
13) ห้องปฏิบัติการไม่เอื้ออ านวยตอ่การจัดการเรียน            
การสอนของสาขาวิชา 
14) โครงสร้างองคก์รยังไม่เอือ้ต่อการสนับสนุนพนัธกจิของ
คณะอย่างพอเพียง 
15) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวฒุิไมต่รงตาม
สาขาวิชา จ านวน 6 สาขาวิชา คอื สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาการประถมศกึษา สาขาวิชาการศกึษาพิเศษและ
การสอนภาษาไทย สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นสถาบัน
ผลิตบัณฑิต 

พัฒนาครแูละ
บุคลากร

ทางการศึกษา 
ที่ได้มาตรฐาน
วิชาชีพ วจิัย 
ให้บริการทาง
การศกึษา และ

ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ตามความ
ต้องการของ
ท้องถิ่นเพือ่
ก้าวสู่สากล 

 
 
 
 
ผลิตบัณฑิตตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพครูสู่
มาตรฐานสากล 

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
บนพื้นฐานความ
เป็นมรดกโลก 

 
 
พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา และสืบ
สานโครงการอนั
เนื่องมาจากแนว
พระราชด าร ิ
 

O 
1) รัฐบาลมีนโยบายที่ให้ความส าคัญกับการศึกษา
และการผลิ ตครู  ซ่ึ ง เ ป็น โอกาสที่ จ ะขอรั บ                
การสนับสนุนในโครงการต่างๆ ที่สอดรับกับ
นโยบายของรัฐบาล 
2) นโยบายการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของประเทศส่งผลให้คณะครุศาสตร์ 
สามารถพัฒนาหลักสู ตร เพื่ อรองรับและจั ด
โครงการบริการวิชาการได้อย่างหลากหลายและ
กว้างขวาง 
3) ความเจริญทางเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่สามารถ
น าไปพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
4) คณะครุศาสตร์เป็นสถาบันผลิตครูมายาวนาน
กว่า 110 ปีท าให้เป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือและ
ไว้วางใจแห่งหนึ่งในท้องถิ่น 
5) มีแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เป็นเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทุกระดับ 
6) แนวโน้มความต้องการครูมีจ านวนสูงขึ้นท าให้มี
ผู้สนใจเข้าศึกษาคณะครุศาสตร์มากย่ิงขึ้น 
 

T 
1) รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการโดยเฉพาะการปรับ
ลดอัตราก าลัง ส่งผลกระทบให้มหาวิทยาลัยขาดแคลน
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย 
2 )  มี ส ถ า บั นก า รศึ ก ษาอื่ น เ กิ ดขึ้ น จ า น วน ม าก ทั้ ง
สถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศท าให้ผู้เรียนมี
ทางเลือกในการศึกษาต่อมากขึ้น 
3) มีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของรัฐบาลหลายประการ
ที่ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของคณะ เช่น ประกาศราช
กิจจานุเบกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 
4) ระบบสัญญาณ internet ไม่มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาโรงเรียน
สาธิตสู่ความเป็น
เลิศ 
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
แบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ ์
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สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี  

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ตัวตั้ง/ตัวหาร,ผลลัพธ์) 

คะแนน 
การประเมิน 
(ตามเกณฑ์ 

สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมินที่

ต่างจาก 
ที่ระบุใน SAR) 

องค์ประกอบที่ 1     
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ค่าเฉลี่ย

4.00 
 3.03 

คะแนน 
3.03  

14 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละ 

32 
18 x 100 ร้อยละ 

24.49 
3.06  

73.5 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละ 

48 
20 x 100 ร้อยละ  

27.21 
2.27  

73.5 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 4 คะแนน 1960.46 27.42 5  

71.5 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 4 ข้อ - 6 ข้อ 5  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 4 ข้อ - 4 ข้อ 3  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1  3.56  
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องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

(ตัวตั้ง/ตัวหาร
,ผลลัพธ์) 

คะแนน 
การประเมิน 
(ตามเกณฑ์ 

สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมินที่

ต่างจาก 
ที่ระบุใน SAR) 

องค์ประกอบที่ 2     
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 4 ข้อ - 5 ข้อ 4  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  25,000/

คน 
1,067,000 14,923.08

บาท/คน 
2.98  

71.5 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละ 

16 
4 x 100 ร้อยละ  

5.44 
1.36  

73.5 
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2  2.78  
องค์ประกอบที่ 3     

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 4 ข้อ - 3 ข้อ 4  
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 3  4.00  
องค์ประกอบที่ 4     

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 4 ข้อ - 5 ข้อ 4  
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4  4.00  
องค์ประกอบที่5     

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 4 ข้อ - 6 ข้อ 4  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 4 ข้อ - 5 ข้อ 4  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5  4.00  
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้

ของทุกองค์ประกอบ 
  3.52  
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ตาราง ป 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

จ านวน      
ตัวบ่งชี้ 

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

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

1 6 3.44 4.00 3.03 3.56 ดี 
2 3 2.98 4.00 1.36 2.78 พอใช้ 
3 1 - 4.00 - 4.00 ดี 
4 1 - 4.00 - 4.00 ดี 
5 2 - 4.00 - 4.00 ดี 

รวม 13 4 7 2 3.52 ด ี
 

ผลการประเมิน 
3.33 
พอใช้ 

4.00 
ดี 

2.20 
ต้อง

ปรับปรุง 
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งบประมาณที่ใช้ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตารางทีแ่สดงงบประมาณที่ใช้ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แยกตามหมวดรายจ่าย 
 

แผนงบประมาณ งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2560 รวมทั้งสิ้น 
 เงินแผ่นดิน บกศ. กศ.บป.  

จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 2,315,000   2,315,000 
งานพัฒนาวิชาชีพครู 3,600,000   3,600,000 
งานพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 1,010,000   1,010,000 
งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ 180,000   180,000 
โครงการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย
และการจัดการความรู้สู่ผลงานวิชาการ 

20,000   20,000 

งานพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 529,120   529,120 

งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 168,000   168,000 

งานพัฒนาการเรียนการสอน  1,457,415  1,457,415 

งานพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์  330,000  330,000 

งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์  319,493  319,493 

งานพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์  207,600  207,600 

สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา  231,900  231,900 

โครงการพระราชด าริ (งบผ่านมาจากสถาบันวิจัย) 200,000   200,000 

โรงเรียนสาธิตมัธยม 3,929,200 6,669,600  10,598,800 
โรงเรียนประถมสาธิต 1,591,100 4,130,700  5,721,800 
โรงเรียนปฐมวัย 607,900 1,915,550  2,523,450 

รวม 14,150,320 15,262,258 - 29,412,578 
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ส่วนที่ 3 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        
จ าแนกรายกิจกรรมโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์    

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล 
ประกอบไปด้วย 3 โครงการ ดังนี้ 

โครงการ งบประมาณ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1. งานพัฒนาคุณลั กษณะนักศึ กษาคณะ            

ครุศาสตร์ 
529,120   

- การเพ่ิมชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ 168,000 1 ภาคเรียน งานวิชาการ 
- การแสวงหาการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์แบบ 

PBL 
10,000 35 คน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

- การพัฒนาความสามารถในการสร้างสื่อการ
สอนวิทยาศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ 

10,000 25 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

- เตรียมพร้อมสู่การสอนวิชาสังคมศึกษาบูรณา
กา ร เ นื้ อ ห า ให้ ส อดคล้ อ ง กั บ ก า ร เ ข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน 

10,000 30 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา 

- ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ท า ง
คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

10,000 30 คน สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

- การออกแบบสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 ด้วย InfoGraPhic 

10,000 60 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา 

- ค่ายเตรียมความพร้อมสู่ครูพลศึกษามืออาชีพ 10,000 30 คน สาขาวิชาพลศึกษา 
- การ พัฒนาและส่ ง เสริ มทักษะการสอน

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
10,000 40 คน สาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย 
- การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน

ศตวรรษท่ี 21 
10,000 25 คน สาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษ 
- พัฒนาทักษะความเป็นครูประถมศึกษาสู่

อาชีพ 
10,000 35 คน สาขาวิชาการ

ประถมศึกษา 
- เทคนิคการสอนพูดและการสื่อสารภาษาไทย

ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
10,000 50 คน สาขาวิชาการศึกษา

พิเศษและการสอน
ภาษาไทย 

- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

35,000 11 สาขาวิชา งานวิชาการ 

- ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง 
(A.T.C) 

30,000 30 คน อาจารย์วัชรินทร์  
เสมามอญ 

- ประกวดผลิตสื่อเทคโนโลยี 
 
 

20,000 1 ครั้ง งานวิชาการ 
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โครงการ งบประมาณ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ

และการสอนภาษาไทย 
5,000 40 คน สาขาวิชาการศึกษา

พิเศษและการสอน
ภาษาไทย 

- พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในแหล่ง
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติ 

14,200 25 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

- วัสดุพัฒนานักศึกษา 156,920 30 รายการ งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
คณะครุศาสตร์ 

2. งานพัฒนาการเรียนการสอน 1,457,415   
- จัดซื้อวัสดุฝึกภาคปฏิบัติ 1,138,355 10 สาขาวิชา งานพัสดุ-ครุภัณฑ์

คณะครุศาสตร์ 
- พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 319,060 2 ภาคเรียน งานฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
3. งานพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์ 207,600   
- จ้างอาจารย์พิเศษ 71,800 3 ภาค

การศึกษา 
งานวิชาการ 

- ค่ายคณิตศาสตร์กับกิจกรรมการเรียนรู้ STEM 16,800 30 คน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
- พัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือการเรียนรู้และการอยู่

ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

17,300 29 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา 

- พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และ
การสร้างสรรค์ 

18,300 65 คน สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

- ก า ร เ ป็ น ผู้ ตั ด สิ น กี ฬ า อ า ชี พ ต า ม
มาตรฐานสากล 

16,600 25 คน สาขาวิชาพลศึกษา 

- ศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อดิจิทัล 16,500 35 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา 

- การส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการอ่าน 

17,800 30 คน สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 

- พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ 

15,200 150 คน สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ 

- พัฒนาทั กษะงานหั ตถกรรมส าหรั บครู
ประถมศึกษา 

17,300 50 คน สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ประกอบไปด้วย 2 โครงการ ดังนี้ 

โครงการ งบประมาณ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1. งานพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 1,010,000   
- การบริหารปรับปรุงอาคาร ห้องเรียนและ

ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
100,000 5 ครั้ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

- จัดซื้อวัสดุส านักงาน/วัสดุการเกษตร 85,000 50 รายการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
- ประชุม/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 50,000 5 ครั้ง/ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
- การพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน

ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
320,000 256 วัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

- โครงการอบรมบริการวิชาการด้านการศึกษา
พิเศษ 

75,000 3/30ครั้ง/คน ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

- กิจกรรมวันเด็กส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษและเด็กปกติ  

50,000 300 คน ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

- พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 90,000 80 รายการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
- พัฒนาคุณลักษณะเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 90,000 80 รายการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
- กิจกรรมอบรมให้กับผู้ปกครองเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ 
50,000 10 ครั้ง/ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

- กิจกรรมการพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา
ทางการเรียนรู้ในชุมชน 

25,000 1 ครั้ง/ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

- วารสารครุศาสตร์กรุงเก่า 75,000 1 ครั้ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
2. โครงการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต

และงานวิจัยและการจัดการความรู้สู่ผลงาน
วิชาการ 

20,000   

- การจัดการความรู้บุคลากร พันธกิจด้านการ
วิจัย 

10,000 1 ครั้ง/ งานประกันคุณภาพ 

- การจัดการความรู้บุคลากร พันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิต 

10,000 2 ครั้ง/ งานประกันคุณภาพ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นมรดกโลก 
มี 1 โครงการ ดังนี้ 

โครงการ งบประมาณ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 168,000   
- ค่ายเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู 75,000 300 คน งานพัฒนานักศึกษา

และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 5,000 1 ครั้ง/20 
คน 

งานพัฒนานักศึกษา
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 12,000 6 ครั้ง/300 
คน 

งานพัฒนานักศึกษา
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- ครุสิทธิ์ความเป็นครูที่แท้ 56,000 1 ครั้ง/300 
คน 

งานพัฒนานักศึกษา
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- จิตอาสาอนุรักษ์อยุธยา 15,000 4 ครั้ง/300 
คน 

งานพัฒนานักศึกษา
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- การเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม 5,000 1 ครั้ง/20 
คน 

งานพัฒนานักศึกษา
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก             
   แนวพระราชด าริ 
ประกอบไปด้วย 2 โครงการ ดังนี้ 

โครงการ งบประมาณ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1. งานพัฒนาวิชาชีพครู 3,600,000   
- กิจกรรมครุวิชาการ 200,000  200 คน งานวิชาการ 
- กิจกรรมพัฒนาความเป็นครู 99,000  600 คน งานวิชาการ 
- กิจกรรมยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่ใน

พ้ืนที่ 
670,000 7 โรงเรียน 

อบรม 4 ครั้ง 
 310 คน 

งานพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาครูของครูด้วยงานวิจัยสู่ความ

เป็นครูมืออาชีพ 
560,000 

 
วิจัย12 เรื่อง, 
อบรม 1 ครั้ง 

40 คน 

งานวิจัย 
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โครงการ งบประมาณ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
- กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครูตามศตวรรษที่ 

21  
562,500 อบรม 12 

ครั้ง/480 คน 
คณะครุศาสตร์ 

- กิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

1,508,500 
 

ครูต้นแบบ 
10 คน 

คณะครุศาสตร์ 

2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 200,000   
- พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดน 
88,000 2 โรงเรียน งานพัฒนาโครงการ

อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

- อบรมครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 46,000 1 ครั้ง/ 20 
คน 

งานพัฒนาโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

- ผลิตสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้แบบส าเร็จรูป
ทางการศึกษา      

30,000 2 โรงเรียน งานพัฒนาโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

- พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนและเตรียมรับเสด็จ     

36,000 2 ห้อง งานพัฒนาโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  พัฒนาโรงเรียนสาธิตสู่ความเป็นเลิศ 
ประกอบไปด้วย 3 โครงการ ดังนี้ 

โครงการ งบประมาณ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1. โรงเรียนสาธิตมัธยม 10,598,800   
- บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมัธยม 6,482,575 จ้างบุคลากร 

29 คนและ
วัสดุอุปกรณ์
การเรียน 2 
ภาคเรียน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิตมัธยม 

- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 187,025 แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม

ประเทศญี่ปุ่น 
1 ครั้ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิตมัธยม 

2. โรงเรียนประถมสาธิต 5,721,800   
- บริหารจัดการโรงเรียนประถมสาธิต 4,130,700 จ้างบุคลากร 

19 คน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน

ประถมสาธิต 
- การจัดการเรียนการสอน 793,250 นักเรียน 6 

ระดับชั้น 
จัดซื้อ

อุปกรณ์การ
เรียน 2 ภาค

เรียน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน
ประถมสาธิต 

- งบประมาณเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 797,850 6 ระดับชั้น ผู้อ านวยการโรงเรียน
ประถมสาธิต 

3. โรงเรียนปฐมวัย 2,523,450   
- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 365,500 2 ภาคเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน

สาธิตปฐมวัย 
- กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา 242,400 2 ภาคเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน

สาธิตปฐมวัย 
- จัดจ้างบุคลากรประจ าโรงเรียน 1,815,200 จ้างบุคลากร 

9 คน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน

สาธิตปฐมวัย 
- จัดหาสื่อวัสดุ/อุปกรณ์ 100,350 2 ภาคเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน

สาธิตปฐมวัย 
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          ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ประกอบไปด้วย 5 โครงการ ดังนี้ 

โครงการ งบประมาณ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 2,315,000   
- จัดซื้อครุภัณฑ์ 2,315,000 9 รายการ งานพัสดุ-ครุภัณฑ์

คณะครุศาสตร์ 
และโรงเรียนประถม

สาธิต 
2. ง า น ปร ะกั น คุณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ค ณ ะ              

ครุศาสตร์ 
180,000   

- เสริมสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ 40,000 1 ครั้ง/15 
คน 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- การตรวจสอบและประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายในและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายใน 

136,000 5 ครั้ง งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
ให้กับนักศึกษา 

4,000 1 ครั้ง/ 300 
คน 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3. งานพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 330,000   
- พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 330,000 บุคลากรที่

ได้รับการ
พัฒนาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 

50 

คณะครุศาสตร์ 
 
 
 

 
4. งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 319,493   
- บริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 278,043 2 ภาคเรียน คณะครุศาสตร์ 
- ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 42,000 6 ครั้ง งานบริหารงานบุคคล 
5. สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา 231,900   
- จัดซื้อครุภัณฑ์ 231,900 3 รายการ งานพัสดุ-ครุภัณฑ์

คณะครุศาสตร์ 
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คณะผู้จัดท า 

 

 ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง ต าแหน่ง  คณบดีคณะครุศาสตร์ 

 ดร.สุภัทรา คงเรือง  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและโรงเรียนสาธิต 

 ดร.ชมพูนุท สุขหวาน ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 ดร.สุวนิตย ์ รุ่งราตรี  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 

 นางสาวกาญจนา  เงินอ่อน ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 นางสาวกัตติกมาส  กิ่งแก้ว ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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