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แผนด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

คณะครุศำสตร์ มหำวทิยำลัยรำชภัฏสวนสุนนัทำ 
 

โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 2557 2558 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 
  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   
1. นโยบำยด้ำนรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
    นโยบำย 1.1 ส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของกำรเป็นสถำบันอุดมศกึษำ เพ่ือพัฒนำท้องถิ่นให้มีควำมเข้มเขง็และยั่งยืนเกิดประโยชนส์ูงสุดแก่สังคมและประเทศชำติ 
     แนวปฏิบัติ 1.1.1 จัดให้มีกระบวนการพัฒนา ปรบัปรุงหลักสตูรและจัดการเรียนการสอน ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
1) โครงการบริหารรายวิชาให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- โครงการเปิดบ้านใหม่ประจ าปีการศึกษา 2557 
(Open House’ 58) 

คณะครุศาสตร ์             1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ 

ร้อยละ 80 
4.00 

2) โครงการจัดการเรียนการสอน 
2.1 โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการ 

คณะครุศาสตร ์             1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ 

ร้อยละ 80 
4.00 

2.2 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาครู สู่
ศตวรรษที่ ๒๑ (SMART TEACHER) 

คณะครุศาสตร ์             1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ 

ร้อยละ 80 
4.00 

     แนวปฏิบัติ 1.1.2 จัดให้มีงานวิจัยและบริการวิชาการ พัฒนาองค์ความรู้ บูรณาการการเรียนการสอนร่วมกบัชุมชนและสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 
3) โครงการพัฒนานักวิจัย 
- โครงการการพัฒนาสมรรถนะการท าวิจัยของ
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

คณะครุศาสตร ์             1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ 
3. ระดับความรู้ความเข้าใจ 
4. ระดับการน าไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 80 
4.00 
4.00 
4.00 

4) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
- โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นครูมืออาชีพ 

คณะครุศาสตร ์             1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ 
3. ระดับความรู้ความเข้าใจ 
4. ระดับการน าไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 80 
4.00 
4.00 
4.00 
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โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 2557 2558 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 
  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   
5) โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้
เพื่อเปิดพื้นท่ีให้มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนวิชาการ 
- โครงการแหล่งเรียนรู้ ICT เพื่อการศึกษา 

คณะครุศาสตร ์             จ านวนฐานความรู้ที่เพ่ิมขึ้นในแหล่งเรียนรู้
บริการวิชาการ 

1 ฐาน 

     แนวปฏิบัติ 1.1.3 จัดให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาตหิรือนานาชาติ  
6) โครงการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจ าปี 2558 

คณะครุศาสตร ์             1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ 

ร้อยละ 80 
≥4.51 

6.2 โครงการท าบุญตักบาตร ปีงบประมาณ 2558 คณะครุศาสตร ์             1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ 

ร้อยละ 80 
≥4.51 

    นโยบำย 1.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจำกกำรด ำเนินงำน 
     แนวปฏิบัติ 1.2.1 พัฒนา ปรับปรุงคณุภาพชีวิตและสิ่งแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม  
7) โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
- โครงการกิจกรรม 5ส. Big cleaning day 

คณะครุศาสตร ์             1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ 

ร้อยละ 80 
4.00 

2. นโยบำยด้ำนผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    นโยบำย 2.1 มุ่งพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำน และบริกำรที่สร้ำงคุณค่ำ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     แนวปฏิบัติ 2.1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและทรพัยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
8) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี
และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อสังคม
ออนไลน์ (google site) เพื่อส่งเสริมการเรียนการ
สอน 

คณะครุศาสตร ์             1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ 

ร้อยละ 80 
4.00 

     แนวปฏิบัติ 2.1.2 พัฒนากระบวนการให้บริการที่มคีุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
9)  โครงการพัฒนา/ปรับปรุ งกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 
- โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
จิตส านึกในการให้บริการ 
 

คณะครุศาสตร ์             1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ 

ร้อยละ 80 
4.00 



3 

 

โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 2557 2558 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 
  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   
     แนวปฏิบัติ 2.1.3 จัดให้มีการรับข้อร้องเรียนหรือการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการส าหรับผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงการบริการใหด้ขีึ้น 
10) โครงการการมีส่วนร่วมของบุคลากรหรือภาค
ประชาชน 
- โครงการการมีส่วนร่วมของบุคลากร หรือภาค
ประชาชน 
 

คณะครุศาสตร ์             1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ 

ร้อยละ 80 
4.00 

3. นโยบำยด้ำนองค์กำร 
    นโยบำย 3.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
     แนวปฏิบัติ 3.1.1 จัดท าแนวทางส่งเสริมการปฏบิัติตนเป็นเปน็แบบอย่างที่ดีในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อกระตุ้นและส่งเสรมิให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง 
11) โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

คณะครุศาสตร ์             ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 
4.14 
 
 

     แนวปฏิบัติ 3.1.2 จัดให้มีกระบวนการการบริหารความเสีย่ง การควบคุมภายในและการบริหารจัดการทางการเงิน ให้เกิดความคุม้ค่าของการใช้งบประมาณ 
12) โครงการบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงและติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 
 

คณะครุศาสตร ์             1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ 
3. ระดับของการรับรู้ความเข้าใจ 

 

ร้อยละ 80 
4.00 
4.00 

    นโยบำย 3.2 ส่งเสริมให้มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ที่ชัดเจนสอดคล้องตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ 
     แนวปฏิบัติ 3.2.1 จัดให้มีกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปี ตลอดจนการสือ่สารสู่การปฏิบัต ิ
13) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
- โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการ
ติดตามผลการด าเนินงาน 

คณะครุศาสตร ์             1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ 

3. ระดับของการรับรู้ความเข้าใจ 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
4.00 
4.00 
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โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 2557 2558 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 
  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   

    นโยบำย 3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรบริกำรจัดกำรและกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
     แนวปฏิบัติ 3.3.1 จัดให้มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
14) โครงการบริหารจัดการการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามระดับรองการ
ปฏิบัติราชการ 
 

คณะครุศาสตร ์             คะแนนผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการประจ าป ี

คะแนน 
≥ 4.51 

     แนวปฏิบัติ 3.3.2 น าระบบคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาการบรหิารจัดการและการบริการของมหาวิทยาลัย  
15) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
- โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาและ
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2557 

คณะครุศาสตร ์             1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ 

3. ระดับความรู้ความเข้าใจ 

ร้อยละ 80 
4.00 

 
4.00 

4. นโยบำยด้ำนผู้ปฏิบัติงำน 
    นโยบำย 4.1 ส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมผำสุก และมีควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
และควำมผูกพันต่อองค์กร 
     แนวปฏิบัติ 4.1.1 จัดให้มีการทบทวนแผนอัตราก าลัง 
16) โครงการทบทวนแผนการจัดสรรอัตราก าลัง
ระยะยาว เพ่ือรองรับการเกษียณอายุราชการ 

คณะครุศาสตร ์             มีแผนกรอบอัตราก าลังของคณะครุศาสตร ์ 1 ฉบับ 

     แนวปฏิบัติ 4.1.2 จัดให้มีการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบคุคลในทุกสายงานเพื่อให้เกดิความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ 
17) โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

คณะครุศาสตร ์             มีแผนพัฒนาบุคลากรของคณะครศุาสตร์ 1 ฉบับ 
 

     แนวปฏิบัติ 4.1.3 จัดท าแผนพัฒนาและส่งเสรมิบุคลากรให้มคีวามรู้ ทักษะสู่การปฏิบตัิงานอยา่งมืออาชีพ 
18) โครงการพัฒนาบุคลากร 
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “มนุษย์สัมพันธ์กับ
การท างานเป็นทีมด้วยความคิดเชิงบวก” 

คณะครุศาสตร ์             1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ 

ร้อยละ 80 
4.00 

 
 


