
 
 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) 

และแผนปฏบัิติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะครุศาสตร 

ไดรับการอนุมัตจิากอธิการบดี 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 



 

 

 

บทสรุปสาํหรับผูบรหิาร 
 

แผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตรพัฒนาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 

2565-2569 ไดจัดทําขึ้นตามขอสังเกต ขอเสนอแนะของการประชุมผูบริหารคณะฯ โดยในประเด็นหัวขอ

วาระการพิจารณาในประเด็น คณะฯควรจัดทําแผนงานประจําปที่สอดรับยุทธศาสตร โดยเปดโอกาสให

บุคลากรทุกคนทุกระดับเขามามีสวนรวมในการกําหนดแผนงานประจําป รวมทั้งจะตองจัดลําดับ

ความสําคัญของแผนงานเพื่อใหผูบริหารเห็นวาคณะฯ ไดกําหนดโครงการและกิจกรรมที่จะผลักดันการ

บรรลุเปาหมายแตละยุทธศาสตรที่กําหนดไวภายในระยะเวลา 5 ป รวมทั้งทุกหนวยงานภายในสํานัก

สามารถนํายุทธศาสตรไปสูการปฏบิัติ และมีแผนงานของหนวยงานที่จะสนับสนุนแผนงานของสํานักไดอยาง

ชัดเจน 

ขั้นตอนการจัดทํายุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจําป

งบประมาณ 2565 ฉบับนี้ ไดมกีารดําเนินการ โดยการสํารวจ วเิคราะหสถานะภาพปจจุบันทัง้ดานระบบงาน 

ดานขอมูลสารสนเทศที่ใชงาน ดานระบบโครงสรางพื้นฐานซึ่งผลที่ไดจากการศึกษา วิเคราะหดังกลาวถูก

นํามาเปนขอมูลพื้นฐาน (Base line) ที่แสดงถึงจุดแข็ง จุดออนและโอกาสในการพัฒนาคณะครุศาสตร 

นอกจากนี้เพื่อสอดรับกับปจจัยภายนอก เชน แนวนโยบายภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวของ ในการจัดทํา

ยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2565 จึงไดมกีารนํา

ปจจัยภายนอกดังกลาวมาศึกษา วิเคราะหและกําหนดเปนปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอทิศทางในการ

พัฒนาคณะครุศาสตรอกีดวย 

 ผลการศึกษา วิเคราะห ปจจัยที่เกี่ยวของทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกไดถูกนํามาเรียบเรียง

และวิเคราะหเปนประเด็นยุทธศาสตรที่ใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ระหวางป พ.ศ 2565-2569 โดยมีวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค ใน

การพัฒนาคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังนี้ 

 วสิัยทัศน (Vision) 

           แมแบบสถาบันผลติครู 

  พันธกิจ (Mission) 

ผลิตและพัฒนาครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

 

 

 

 



 

 

 

     ภารกจิหลัก (Key Result Area) 

1. ผลติบัณฑติตามอัตลักษณ และพัฒนาครูมอือาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศกึษาและการฝกหัด

ครูสูอาเซยีน 

2. บริการวิชาการคุณภาพตามความตองการของผูรับบรกิาร เพื่อพัฒนาความแข็งแกรงทางวิชาชีพ

ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศกึษา 

3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

เพื่อประโยชนในการจัดการเรียนรู 

4. วจัิยสรางนวัตกรรมและองคความรู เพื่อเผยแพร และถายทอดใหกับนักศกึษา 

       เสาหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู (Knowledge Capital) 

 2. คุณธรรม (Morality) 

 3. เครอืขาย (Partnership) 

 4. ความเปนมอือาชีพ (Professionalism) 

 5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา “ความเปนแบบอยางที่ดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร” 

       วัฒนธรรม (Culture) 

   เปนกัลยาณมติร อุทศิตนเพื่อหนวยงาน 

      อัตลักษณ (Identity) 

   เปนนักปฏบิัต ิถนัดวชิาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคดิ มจีติสาธารณะ 

      เอกลกัษณ (Uniqueness) 

  เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยดึม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรยีนรูสูสากล 

      คานิยมหลัก (Core Values) 

   ยดึม่ันในคุณธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

     ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยใหเปนเอตทัคคะและผลติบัณฑติใหเปนมอือาชีพ 

            ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางงานวจัิยและนวัตกรรมระดับชาตแิละนานาชาตเิพื่อคุณภาพชีวติ 

เศรษฐกจิและสังคมอยางยั่งยนื 

            ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธกับเครอืขายและขยายการยกยองระดับนานาชาต ิ

 



 

 

คณะครุศาสตรไดกําหนดแผนงาน/โครงการ  ตามแผนยุทธศาสตรพัฒนาคณะครุศาสตร พ.ศ. 2565 

– 2569 ในการพัฒนาคณะฯ ขึ้น ภายใต 3 ยุทธศาสตร ซึ่งในยุทธศาสตรมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กล

ยุทธ และแผนงาน/โครงการที่ใชในการขับเคลื่อนใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย มดีังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร 

จํานวน 

เปาประสงค 
แผนงาน/กล

ยุทธ 
โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตรที่  1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน

เอตทัคคะและผลติบัณฑติใหเปนมอือาชีพ 
8 26 22 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรม

ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกจิและสังคมอยางยั่งยนื 

9 14 13 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธกับเครอืขาย

และขยายการยกยองระดับนานาชาต ิ
6 8 8 

รวมท้ังสิ้น 23 48 43 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนเปาประสงค แผนงาน/กลยุทธ และโครงการ/กจิกรรมตามแผนยุทธศาสตร

พัฒนาคณะครุศาสตร พ.ศ. 2565 – 2569 

คณะครุศาสตร ตระหนักถงึการผลักดันใหแผนงาน/โครงการ บรรลุความสําเร็จไดนั้นดวยการตดิตาม

ประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน ตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง โดยคณะครุ

ศาสตรตองพัฒนาระบบและกลไกการตดิตามประเมนิผล 

ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อวัดความสําเร็จหรือความลมเหลวของการดําเนินงานตามเปาหมายหลัก อัน

นําไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทางการดาํเนนิการใหเทาทันตอสถานการณและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได 

 ทั้งนี้ กรอบทิศทางแผนยุทธศาสตรและแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตรคณะครุ

ศาสตร พ.ศ. 2565 – 2569 นี้ คณะครุศาสตรไดใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนงาน / 

โครงการของหนวยงานตอไป 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สนับสนุนการจัดทําแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหวางหนวยงาน

ภายในคณะครุศาสตรที่เกี่ยวของกับภารกจิและยุทธศาสตรการพัฒนา ไดแก 

1. แผนพัฒนาสาขาวชิาสูเอตทัคคะ 

2. แผนปฏบิัตกิารดานการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

3. แผนปฏิบัตกิารดานการสรางความสัมพันธกับเครอืขาย 

4. แผนปฏบิัตกิารดานวจัิย 

5. แผนปฏบิัตกิารดานการบรกิารวชิาการ 

6. แผนปฏบิัตกิารดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม และเอกลักษณ 

7. แผนปฏบิัตกิารดานการจัดหารายได 

8. แผนปฏบิัตกิารดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

9. แผนพัฒนาบุคลากร 

10.แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

11.แผนกลยุทธทางการเงนิ 

12.แผนการจัดการความรู 

13.แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

14.แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจาง 

15.แผนปฏบิัตกิารดานการปรับปรุงภูมทิัศนและสิ่งแวดลอม 

16.แผนปฏบิัตกิารประชาสัมพันธเชิงรุก 

17.แผนปฏบิตักิารดานการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การตดิตามและประเมนิผล 

เมื่อมกีารแปลงแผนไปสูการปฏบิัติที่เกี่ยวของกับทุกหนวยงานภายในคณะครุศาสตรแลวจะตองวาง

ระบบที่จะวัดความสําเร็จในการบรรลุเปาประสงคในระดับตาง ๆ จําเปนตองมีการติดตามและประเมินผล 

เพื่อชวยใหทราบถงึความกาวหนา ปญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะชวยใหผูรับผิดชอบพิจารณาหา

แนวทางแกไขตอไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะตองอาศัยดัชนีช้ีวัดความสําเร็จในหลาย

มติ ิและหลายระดับ เพื่อใหสอดคลองกับการบรหิารจัดการแนวใหม ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร พรอมทั้งสรุป

บทเรยีนและขอเสนอแนะสําหรับนําไปใชในการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนเชิงยุทธศาสตรขององคกรให

มปีระสทิธภิาพตอไป 

2. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  โดยการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานเปนประจําทุกเดือน และจัดทํารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความกาวหนา และปญหา

อุปสรรคตาง ๆ ใหผูบริหารทุกระดับทราบและดําเนินการแกไขเพื่อใหการดําเนินการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 

รวมถงึการจัดทํารายงานผลงานประจําปเผยแพรสูสาธารณะ 

3. การติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจาง และการเบิกจายเงินงบประมาณ 

เพื่อเรงรัดการดําเนนิงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

4. การตดิตามผลตามคํารับรองการปฏิบัติการประจําปที่กําหนดไวแลว โดยมีการกําหนดระยะเวลา

การตดิตามประเมนิผลตนเองในรอบ 6 เดอืน 9 เดอืน และ 12 เดอืน 

5. ควรมกีลไกเช่ือมโยงการประเมนิผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเช่ือมโยงกับ

ผลงานในระดับมหาวทิยาลัย เพื่อแสดงถงึผลสําเร็จของการถายทอดแผนยุทธศาสตรสูระดับหนวยงานและ

ระดับบุคคล



สารบัญ 

 

สวนท่ี 1 บทนํา 1 

 1.1 ประวัตคิวามเปนมาของหนวยงาน 1 

 1.2 โครงสรางหนวยงาน 4 

 1.3 โครงสรางการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 5 

 1.4 ผลการดําเนนิงานที่ผานมา 6 

  1.4.1 ขอมูลผลงานวจัิย 6 

  1.4.2 ขอมูลการบรกิารวชิาการและวชิาชีพ 6 

  1.4.3 ขอมูลการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 6 

  1.4.4 ขอมูลบุคลากร 7 

    

สวนท่ี 2 การวเิคราะหเชงิยุทธศาสตร คณะครุศาสตร 8 

 2.1 การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร 8 

  2.1.1 การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment Analysis) 8 

  2.1.2 การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment Analysis) 9 

 2.2 ประเด็นปจจัยที่มผีลกระทบตอการดําเนนิงานของ คณะครุศาสตร 9 

  2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) 9 

  2.2.2 ประเด็นจุดออน (Weaknesses : W) 10 

  2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) 10 
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สวนที่ 1 บทนํา 
 

1.1 ประวัตคิวามเปนมาของหนวยงาน 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยูที่อาคาร 11 อาคารกรรณาภรณพิพัฒน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอูทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทรศัพท 0 2160 1061-2 

โทรสาร 0 2160 1057 เว็บไซต http:www.edu.ssru.ac.th 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประวัติความเปนมาในการจัดการเรียน     การสอน

นับตั้งแตปพุทธศักราช 2480 จนถึงปพุทธศักราช 2563 รวมเวลา 83 ป โดยเริ่มจากโรงเรียน     สวนสุนันทา

วิทยาลัย พัฒนามาเปนวิทยาลัยครูสวนสุนันทาสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา และจนกระทั่งไดรับการสถาปนาเปน

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในป พ.ศ.2547 เพื่อใหเห็นลําดับการพัฒนาในดานความเจริญกาวหนาของคณะ

ครุศาสตร จงึนําเสนอรายละเอยีดดังนี้   

 พ.ศ.2495 เปดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม แผนกการงานสันทัด เชน งานประดษิฐ     งานไม งาน

พมิพ งานไฟฟา งานเสื้อผา 

 พ.ศ.2496 เปดสอนหลักสูตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)  2  ป แผนกการงานสันทัด โดยผูที่เขารับการศึกษา 

จะตองเปนผูที่จบ ป.ป.การงานสันทัด เทานัน้ 

 พ.ศ.2498 เปดสอนหลักสูตร ป.ป. และ ป.ม. การงานสันทัดและเปดสอนฝกหัดครูหลักสูตรประกาศนยีบัตร

วชิาการศกึษา  (ป.กศ.)  2  ป โดยผูเขารับการศึกษาจะรับจากผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 และเริ่มคิดคะแนน

แบบหนวยกติแทนแบบรอยละ 

 พ.ศ.2500 เปดสอนฝกหัดครูหลักสูตร ป.กศ. รอบบายเพิ่มขึ้น โดยมีวัตถปุระสงคเพื่อแกไขปญหานักเรยีน

ที่สําเร็จการศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ไมมีที่เรียนตอ โดยกําหนดใหมีการรับนักเรียนฝกหัดครูชายขึ้นเปนครั้ง

แรก ในปนี้เองเริ่มมนีักเรยีนทัง้ประเภทอยูประจําและประเภทเดนิเรยีนเนื่องจากไมมหีอนอนเพยีงพอ 

 พ.ศ.2501 เปดสอนฝกหัดครูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.ช้ันสูง) โดยรับจาก

ผูสําเร็จการศกึษาระดับ ป.กศ. และในปนี้กระทรวงศกึษาธกิารไดอนุมัติใหยกฐานะโรงเรยีนสวนสุนันทาวิทยาลัยเปน

วทิยาลัยครูสวนสุนันทา 

 พ.ศ.2510 เปดสอนฝกหัดครูหลักสูตร ป.ป. แบบเรงรัดโดยรับนักเรยีนที่สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาป

ที่ 5 หรอืเทยีบเทามาเรยีนโดยใชเวลา 1 ป 

 พ.ศ.2511 เปดสอนภาคนอกเวลาหลักสูตร ป.กศ. ช้ันสูง โดยรับจากบุคคลซึ่งมีอาชีพตางๆกันและในป

ตอมาไดทําการเปดสอนภาคนอกเวลาหลักสูตร ป.กศ.  

 พ.ศ.2517 เปดสอนระดับปรญิญาตร ี2 ป โดยใชหลักสูตรของวทิยาลัยวชิาการศกึษา 

  พ .ศ .2518 กระทรวงศึกษาธิการไดอนุมัติ ใหวิทยาลัยครูสวนสุ นันทาเปนสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการผลิตครู 
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แบงสายงานการปฏิบัติราชการออกเปนสํานักงานอธิการ คณะวิชา และภาควิชา โดยคณะวิชาครุศาสตรเปน

หนวยงานหนึ่งของวทิยาลัยครูสวนสุนันทา มหัีวหนาคณะวชิาเปนผูบรหิารระดับคณะ  

 พ.ศ.2521 เปดสอนระดับปรญิญาตร ี2 ป ตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ 

ใชตัวยอวา อ.ค.ป. 

 พ.ศ.2523 เปดสอนระดับปรญิญาตร ี4 ป โดยรับนักเรียนที่สําเร็จช้ันมัธยมศกึษาปที่ 5 เขารับการศกึษา 

 พ.ศ.2525 เปดสอนนักศกึษา ป.กศ.ช้ันสูง ภาคตอเนื่องและภาคสมทบแทนภาคนอกเวลา 

 พ.ศ.2527 มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู เปนฉบับที่ 2 กําหนดใหวิทยาลัยครู เปดทําการสอน                     

ไดรวมสาขาวชิาและในปนี้เองที่สาขาวชิาการศกึษาไดเริ่มขึ้นอยางเปนทางการ  

 พ.ศ.2528 โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ อ.ค.ป ไดถูกยกเลิก และ

เปลี่ยนเปนโครงการศึกษาบุคลากรประจําการ(กศ.บป.) สอนทั้งในระดับอนุปริญญาและระดับ ปริญญาตรี 

สาขาวชิาการศกึษา 

 พ.ศ.2535 วทิยาลัยครูไดรับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนสถาบันราชภัฏ 

 พ.ศ.2538 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหวิทยาลัยครูเปนสถาบันราชภัฏ ตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 

2538 คณะวชิาครุศาสตร ไดปรับเปลี่ยนช่ือเปนคณะครุศาสตร ตัง้แตวันที่ 25 มกราคม 2538 ตําแหนงผูบริหาร

ระดับสูงของคณะเรียกวาคณบดีและสามารถเปดทําการสอนสาขาวิชาการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกวา

ได 

พ.ศ.2540 คณะครุศาสตร โดยภาควิชาพื้นฐานการศกึษาไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตร   ระดับปรญิญา

โท โปรแกรมวชิาภาวะผูนํา และในปตอมาไดพัฒนาเปนหลักสูตรการจัดการคุณภาพ 

 พ.ศ.2544 คณะครุศาสตรไดรับมอบหมายจากสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ ใหจัดทําหลักสูตรการผลิต

ครูการศกึษาขัน้พื้นฐานระดับปรญิญาตร ี(หลักสูตร 5 ป) 

 พ.ศ.2546 คณะครุศาสตรไดรับมอบหมายจากสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ ใหพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมครูประจําการสําหรับบุคลากรที่ไมมีวุฒิทางการศึกษา และในปนี้คณะครุศาสตรไดดําเนินการพัฒนา

หลักสูตรการผลติครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตร ี(หลักสูตร 5 ป) แลวเสร็จอยางสมบูรณ และเริ่มใชใน

ปการศกึษา 2547  

 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ไดรับการปรับสภาพเปน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา  

 พ.ศ.2547 คณะครุศาสตรเปดรับนักศึกษาทุน 5 ป เขาศึกษา จํานวน 43 คน ประกอบดวย    3 

สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาไทย ในปนี้ไดเปดสอนหลักสูตร

ประกาศนยีบัตรบัณฑติวชิาชีพครู รุนที่ 7 และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติการบรหิารการศกึษารุนที่ 1 

 พ.ศ.2548 คณะครุศาสตรไดเปดสอนหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี 

(หลักสูตร 5 ป) จํานวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษและ
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สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นอกจากนี้ยังไดเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุนที่ 8 และ

หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติการบรหิารการศกึษา รุนที่ 2 

 พ.ศ.2549 คณะครุศาสตรไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการกอสรางอาคารคณะครุศาสตรหลังใหม

เปนจํานวน 85 ลานบาท และในปการศึกษานี้มีนักศึกษาคณะครุศาสตร หลักสูตร4 ป เปนรุนสุดทายที่จะสําเร็จ

การศึกษา แตยังคงมีการเปดสอนหลักสูตร 4 ป ในสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งในปนี้ นักศึกษา

ทุนครูหลักสูตร 5 ป ช้ันปที่ 3 ไดเริ่มออกฝกประสบการณวิชาชีพครูเปนครั้งแรก (การปฏบิัตงิานวิชาชีพครู 1)   

 วันที่ 23 มถิุนายน 2549 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2549 โดยใหแบงสวนราชการในคณะครุศาสตร เปนสํานักงานคณบด ี 

 ในระหวางวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดจัดงาน  “ใตรมพระบารมี 

70 ป สวนสุนันทา” พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม

มกุฎราชกุมารไดเสด็จพระราชดําเนินมาทรงวางศิลาฤกษ “อาคารกรรณาภรณพิพัฒน” (อาคารคณะครุศาสตร

หลังใหม) ในวันที่ 9 พฤศจกิายน 2549 

 ปการศึกษา 2550 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 5 ป )                           

ช้ันปที่ 3 (รหัสนักศึกษา 48) ไดออกฝกประสบการณวิชาชีพครู ชุดวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 (Practicum1) 

และนักศึกษาช้ันปที่ 4 (รหัสนักศึกษา 47) ไดออกฝกประสบการณวิชาชีพครู ชุดวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3 

(Practicum3) ณ โรงเรยีนรวมพัฒนาวชิาชีพครู 

 ในปการศึกษา 2551 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร     5 ป) ได

สําเร็จการศึกษาและไดรับการบรรจุเขารับราชการในตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่ว

ประเทศ  

 ในวันที่ 15 มกราคม 2553 คณะครุศาสตรไดจัดพิธีเปดอาคารกรรณาภรณพิพัฒน (อาคารคณะครุ

ศาสตรหลังใหม) โดยม ีรศ.ดร.ชวงโชต ิพันธุเวช  อธกิารบด ีเปนประธานในพธิ ี

 ในปการศึกษา 2554 คณะครุศาสตรไดเปดการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัญฑิต (5 ป) สาขาวิชาสังคม

ศกึษา  

 ในปการศึกษา 2555 คณะครุศาสตรไดเปดการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัญฑิต (5 ป) สาขาวิชา

ภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาวิทยาศาสตร

ทั่วไป 

 ปจจุบันคณะครุศาสตรเปดสอนระดับปริญญาตรี (5 ป) จํานวน 7 หลักสูตร ประกอบดวย สาขาวิชา

สังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป และสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอรอีกทั้งยังเปดสอนหลักสูตร

ประกาศนยีบัตรบัณฑติวชิาชีพครู จํานวน 1 หลักสูตร 
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1.2 โครงสรางหนวยงาน 
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1.3 โครงสรางการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลการดาํเนินงานที่ผานมา  

 1.4.1 ขอมูลผลงานวจัิย 

จํานวน 

สาขาวชิา 

ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 

ผลงาน นําไปใช ผลงาน นําไปใช ผลงาน นําไปใช 

สาขาวชิาภาษาไทย 3 2 5 4 5 4 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 6 2 3 3 3 3 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร 6 6 7 7 5 5 

สาขาวชิาคณติศาสตร 8 4 6 6 6 5 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย 5 5 9 9 9 9 

สาขาวชิาสงัคมศกึษา 8 4 3 3 3 3 

สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 6 5 9 9 7 7 

รวมท้ังสิ้น 42 28 42 41 38 36 

 

1.4.2 ขอมูลการบรกิารวชิาการ 

สาขาวชิา 

จํานวนโครงการบรกิารวชิาการ 

ปงบประมาณ 

2562 

ปงบประมาณ  

2563 

ปงบประมาณ 

2564 

สาขาวชิาภาษาไทย 4 1 1 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 2 2 2 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร 8 3 5 

สาขาวชิาคณติศาสตร 5 2 2 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย 5 2 2 

สาขาวชิาสงัคมศกึษา 5 1 1 

สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 3 2 2 

รวมท้ังสิ้น 32 13 15 
 

1.4.3 ขอมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวชิา 

จํานวนโครงการทํานบุํารุงศลิปวัฒนธรรม 

ปงบประมาณ 

2562 

ปงบประมาณ  

2563 

ปงบประมาณ 

2564 

ฝายกจิการนักศกึษา 4 4 4 

รวมท้ังสิ้น 4 4 4 
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1.4.4 ขอมูลบุคลากร 

สายสนับสนุนวชิาการ 

หนวยงาน 
ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

บรหิารงานทั่วไป 3 1 - 4 3 1 - 4 3 1 - 4 

บรกิารการศกึษา 1 2 - 3 1 2 - 3 1 2 - 3 

คอมพวิเตอร 1 1 - 2 1 1 - 2 1 1 - 2 

กจิการนักศกึษา 2 - - 2 2 - - 2 2 - - 2 

พัสด ุ - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

การเงนิและบัญชี - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

แผนและประกันคุณภาพ 2 - - 2 2 - - 2 1 1 - 2 

วจัิยและบรกิารวชิาการ 2 - - 2 1 - - 1 1 - - 1 

รวมท้ังสิ้น 11 6 - 17 10 6 - 16 9 7 - 16 
 

สายวชิาการจําแนกตามตําแหนงวิชาการ 

หนวยงาน 
ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม 

สาขาวชิาภาษาไทย 7 1 - 8 7 1 - 8 7 1  - 8 

สาขาวชิาคณติศาสตร 10 - - 10 7 3 - 10 4 5  - 9 

สาขาวชิาวิทยาศาสตร 7 2 - 9 6 3 - 9 - 5  - 5 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 7 2 - 9 7 2 - 9 4 4  - 8 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย 4 3 1 8 4 3 2 9 3 4 1 8 

สาขาวชิาสงัคมศกึษา 7 - 2 9 7 - - 7 5 2 - 7 

สาขาวิชาเเทคโนโลยีดิจิทัล

การศึกษา 

7 1 - 8 6 1 - 7 5 1  - 6 

กลุมวชิาชีพครู - - - - - - -  - - -  - 

รวมท้ังสิ้น 49 9 3 61 44 13 2 59 28 22 1 51 
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สวนที่ 2 การวเิคราะหเชงิยทุธศาสตร คณะครุศาสตร 
 

2.1 การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกรเพื่อทราบถงึจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

ภัยคุกคามของคณะครุศาสตรโดยใชหลักการวเิคราะห SWOT (SWOT Analysis) 

2.1.1  การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่ อ นํ าผลการวิ เ คราะห ไป ใช ใ นการระบุ จุ ดแ ข็ ง  (Strengths) และ จุดอ อน  (Weaknesses)  

ของคณะครุศาสตรโดยอาศัยกรอบการวิเคราะหปจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey ซึ่ง

สามารถสรุปแนวทางการวเิคราะหได ดังนี้ 

o Structure (โครงสราง) มีโครงสรางการทํางาน หรือโครงสรางการจัดองคกรในระดับตางๆ 

เหมาะสมดหีรอืไม 

o Strategy (กลยุทธ) มีการกําหนดกลยุทธหรือยุทธศาสตรที่ไดกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว

หรอืไม 

o System (ระบบ) ระบบการทํางานเปนอยางไร มจุีดออนหรอืจุดแข็งอะไรบาง 

o Skill (ความชํานาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือชํานาญมากนอยเพียงใด มีทักษะในการ

ปฏบิัตงิานเปนที่ยอมรับหรอืไม 

o Staff (บุคลากร) บุคลากรของมคีวามพรอมมากนอยเพยีงใด และมจํีานวนเพยีงพอหรอืไม 

o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบรหิารเปนที่ยอมรับและมปีระสทิธภิาพหรอืไม 

o Shared Value (คานิยมรวม) บุคลากรและองคกรมีคานิยมรวมหรือไม อะไรบางที่ทําใหองคกร

เขมแข็งหรอืออนแอ 
 

2.1.2 การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment Analysis) 

เพื่อนําผลการวิเคราะหไปใชในการระบุสถานการณที่เปนโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 

(Threats) ของคณะครุศาสตรโดยอาศัยกรอบการวิเคราะหปจจัยภายนอกตามหลักการ PEST Model ซึ่งสามารถ

สรุปแนวทางการวเิคราะหไดดังนี้ 

o P-Politics เปนการวิเคราะหสภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มี

ผลกระทบกับคณะครุศาสตร 

o E-Economics เ ป นก ารว ิเ คร าะห สภาพการณ และแนว โน มทาง เ ศรษฐก ิจที ่ม ีผลต อ 

คณะครุศาสตร 

o S-Social เปนการวเิคราะหสภาพการณและกระแสสังคมที่มตีอคณะครุศาสตร 

o T-Technology เปนการวิ เคราะหแนวโนมของการพัฒนาดานเทคโนโลยีที่ เกี่ยวของกับ 

คณะครุศาสตร 
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2.2 ประเด็นปจจัยที่มผีลกระทบตอการดําเนินงานของคณะครุศาสตร 

คณะครุศาสตร ไดสํารวจความคิดเห็นจากผูบริหารภายในหนวยงาน คณาจารย เจาหนาที่ บัณฑิต ผูใช

บัณฑิต และนักศึกษา เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของคณะครุศาสตร โดยสามารถสรุป

ประเด็นปจจัยในแตละดาน ดังนี้ 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)(20 ประเด็น) ดังตอไปน้ี 

1. คณะครุศาสตรมแีผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป และประจําปที่ชัดเจน 

2. คณะครุศาสตรมช่ืีอเสยีงดานการผลิตครู เปนที่สนใจของนักเรยีน นักศกึษาและประชาชนทั่วไป 

3. คณะครุศาสตรมีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและ

ตลาดแรงงาน 

4. คณะครุศาสตรมีการบูรณาการองคความรูดานการเรียนการสอน วิจัย และการบริการวิชาการแก

สังคมอยางเปนระบบ กอใหเกดิประโยชนกับนักศกึษาและผูบรหิารอยางเปนรูปธรรมและชัดเจน 

5. คณะครุศาสตรมีการพัฒนาอาจารยเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

6. คณะครุศาสตรมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริการและการตัดสินใจที่ผูบริหารสามารถตรวจสอบผล

การดําเนนิงานไดทุกเวลา 

7. คณะครุศาสตรมีชองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทําใหบุคลากรสามารถทราบขาวและความ

เคลื่อนไหวไดรวดเร็วและถูกตอง 

8. คณะครุศาสตรมีกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหกับอาจารย นักศึกษา บุคลากรไดเขา

รวมอยางตอเนื่อง/สมํ่าเสมอ 

9. คณะครุศาสตรมีอาจารยที่มีความเขาใจในธรรมชาติความตองการของผูเรียน ทําใหการจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรยีนไดรับความสนใจเปนอยางมาก 

10. คณะครุศาสตรมีความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศทําให

เกดิการแลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองคกร 

11. คณะครุศาสตรมีกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ และคุณภาพบัณฑิตที่พึง

ประสงค สงผลใหบัณฑติมงีานทําภายใน 1 ป และผูใชบัณฑติมคีวามพงึพอใจมากขึ้น 

12. คณะครุศาสตรมีสภาพแวดลอม และภูมทิัศนที่ด ี

13. ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ทาทายตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และรวมรับผิดชอบในการผลักดันการ

ดําเนนิงานของมหาวทิยาลัยอยางจรงิจัง 

14. คณะครุศาสตรมีการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยและบุคลากรไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับที่

สูงขึ้น และมกีารพัฒนาตนเองในดานตางๆ ทําใหยกระดับคุณภาพการปฏบิัตงิานดขีึ้น 

15. คณะครุศาสตรมรีะบบและกลไกการพัฒนาและสงเสรมิการพัฒนาตนเองเพื่อเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น 

16. คณะครุศาสตรมเีครอืขายโรงเรียนฝกประสบการณวชิาชีพครูทัง้รัฐบาลและเอกชน ทําใหนักศกึษาได

แลกเปลี่ยนเรยีนรูและไดมุมมองทางการศกึษามากขึ้น 
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17. บุคลากรมีศักยภาพในการทํางานวิจัย สงผลใหมีผลงานวิจัย งานสรางสรรคที่มีการนําเสนอในเวที

วชิาการในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

18. คณะครุศาสตรมศูีนยพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยที่สามารถใชเปนหองปฏบิัตกิารสอน 

19. อาจารยประจํามตํีาแหนงทางวิชาการและวุฒปิรญิญาเอกที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน สป.อว. 

20. คณะครุศาสตรมีนักศึกษาที่มีความเปนรู ความสามารถทางวิชาการ และกลาแสดงออกในเชิง

สรางสรรค 

2.2.2 ประเด็นจุดออน (Weaknesses: W) (11 ประเด็น) ดังตอไปน้ี 

 1. หองปฏบิัตกิารคอมพวิเตอรไมเพยีงพอตอความตองการในการจัดการเรยีนการสอน 

 2. บุคลากรมทีักษะการใชภาษาอังกฤษอยูในระดับนอย 

 3. ผลงานวจัิยของอาจารยที่ไดรับการตพีมิพ เผยแพร ในระดับชาต ินานาชาตยิังมจํีานวนนอยในแตละป 

 4. กจิกรรมที่ดําเนนิตอศษิยเกายังมนีอยถงึปานกลาง 

 5. ขาดอุปกรณทางวทิยาศาสตรที่มคีวามทันสมัยตอการจัดการเรยีนการสอนสายวทิยาศาสตร 

 6. จํานวนหองเรยีนไมเพยีงพอกับจํานวนนักศกึษา ทําใหไมสามารถบรกิารไดอยางเต็มที ่

 7. การนําผลงานวจัิยไปใชประโยชนยังมนีอย การเผยแพรผลงานวจัิยสูชุมชน ยังไมเปนรูปธรรม 

 8. กจิกรรมที่มตีอเครอืขายภายนอกทัง้ในและตางประเทศยังมีนอย 

 9. คณะครุศาสตรมสีาขาวิชาในการตัดสนิใจเขาศึกษายังมนีอย 

10. คณะครุศาสตรมีการระดมทุน พัฒนาจากภายนอกนอย ทําใหการพัฒนางานบางอยางชะลอตัวและ

การมสีวนรวมจากภายนอกมนีอย 

11. ระบบบรหิารจัดการบุคลากรสายสนับสนุนดานความกาวหนาในอาชีพยังไมเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

     2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities: O) (16 ประเด็น) ดังตอไปน้ี 

 1. รัฐบาลมนีโยบายสงเสรมิพัฒนาคุณภาพการศกึษาของประเทศเปนวาระแหงชาต ิ

 2. ความกาวหนาทางเทคโนโลย ีสงเสรมิการเรยีนรูที่หลากหลาย 

 3. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การสื่อสาร On-line ที่ทันสมัยขึ้น ชวยลดความซับซอน และขั้นตอน

ในการทํางาน สงผลใหบุคลากรทํางานไดอยางรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

 4. นโยบายเขาสูประชาคมอาเซียน เปดโอกาสใหมีการพัฒนาการศึกษาและรวมมือทางการศึกษามาก

ขึ้น 

 5. ภาครัฐใหการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปญญาของชาติมีแหลงทุนวิจัยที่รัฐบาลสนับสนุน

ผานสถาบัน/หนวยงานสงเสรมิการวจัิย (เชน สวพ ) และแหลงทุนอื่นๆ อยางหลากหลาย 

 6. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความตองการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนที่จะรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยฯ ชวยใหเกิดบูรณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และบัณฑิตรูปแบบใหม 

ที่ตรงความตองการของตลาดแรงงานจริง ลดปญญาการวางงานและขาดแคลนแรงงาน 
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 7. กฎหมายที่เกี่ยวของเอื้อตอการปฏบิัตงิาน ทําใหคณะฯมกีารบรหิารจัดการที่ยดืหยุน และคลองตัว 

 8. สภาวะทางเศรษฐกจิในปจจุบัน มผีลใหนักศกึษาอาจเลอืกเรยีนในมหาวทิยาลัยทีม่คีาใชจายที่ตํ่ากวา 

 9. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบใหทุนกูยืมเพื่อการศึกษาเปนการสรางโอกาสและความเสมอภาค

ใหกับผูเรยีน 

10. นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ทําใหรายไดของบุคลากรเพิ่มขึ้น สงผลใหบุคลากรมคีุณภาพ

ชีวติที่ดขีึ้น 

11. ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรดานการสงเสริมใหบุคลากรเผยแพรผลงานวิจัยมีโอกาสในการสราง

เครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายในและตางประเทศเกิดความชัดเจนในการทํางานในระดับ

สากลมากขึ้น 

12. การปฏิรูปการศึกษา สงเสริมอาชีพครู ทําใหอาชีพครูไดรับความสนใจ คานิยมในการประกอบอาชีพ

ครูเปลี่ยนไป ทําใหมผูีสนใจสมัครเขาศกึษาเพิ่มขึ้น 

13. มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยูในแหลงชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ทําใหนักศึกษาเดินทางมาเรียน

อยางสะดวก 

14. ความเปนมหาวทิยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ทําใหมช่ืีอเสยีงเปนที่ยอมรับ  

15. ภาครัฐเนนการขับเคลื่อนประเทศไทยสูยุค 4.0 ทําใหมชีองทางในการจัดทําหลักสูตร 

16. การยกระดับวชิาชีพครูและอัตราการบรรจุขาราชการครูเพิ่มขึ้น 

2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats: T) (8 ประเด็น) ดังตอไปน้ี 

1. การดําเนนิงานและการแจงกําหนดการตางๆ ของ สป.อว. มกีารเปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิอยูตลอดเวลา 

2. สถาบันการศกึษามสีาขาวชิา หลกัสูตรที่คลายคลงึกัน 

3. สภาวะทางเศรษฐกจิที่ตกตํ่าสงผลตอการตัดสนิใจของผูปกครองและผูเรียนในการเลอืกสถานศึกษาให

ผูเรยีน 

4. ตลาดแรงงานมอีัตราและความตองการแรงงานนอยลง 

5. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาทําใหบุคลากรไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ผลงานที่ไดไมมี

คุณภาพ 

6. แนวโนมจํานวนประชาการวัยอุดมศึกษาลดลง ทําใหอัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียน

ลดลง และอัตราผูสูงอายุเพิ่มขึ้น 

7. การจํากัดจํานวนการรับนักศกึษา 

8. นโยบายการผลติครูของรัฐบาลมกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จงึสงผลกระทบตอการผลติครูของคณะ

ครุศาสตร 
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2.3 ผลการวเิคราะหตําแหนงยุทธศาสตรของคณะครุศาสตร 

2.3.1 ตําแหนงยุทธศาสตรของคณะครุศาสตรในปจจุบัน 

คณะครุศาสตรไดวิเคราะหตําแหนงยุทธศาสตรในปจจุบัน โดยใชโปรแกรม  Excel ของวิทยากรที่ปรึกษา

จากจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ปรากฏผลวา คระครุศาสตรอยูในตําแหนง“ปองกันตัว”     ดังภาพขางลางนี้ 

 
 

2.3.1 ตําแหนงยุทธศาสตรที่ปรับปรุงแลว 

คณะครุศาสตร ลด/ขจัด ประเด็นที่เปนจุดออน (ระดับในการมุงม่ันปรับปรุง (ระดับ 4)=สูง (ระดับ 5) = 

สูงมาก) ดังนี้ 

• จํานวนหองเรยีนไมเพยีงพอกับจํานวนนักศกึษา ทําใหไมสามารถบรกิารไดอยางเต็มที่   (ระดับ 5) 

• กจิกรรมที่ดําเนนิกับศษิยเกายังมนีอย (ระดับ 4) 

คณะครุศาสตรพลิกวิกฤติเปนโอกาสในประเด็นที่เปนภัยคุกคาม (ระดับในการมุงม่ันปรับปรุง (ระดับ4)= 

สูง (ระดับ 5) = สูงมาก) ดังนี้ 

• ภาวะทางเศรษฐกจิที่ตกตํ่าสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกสถานศึกษาใหผูเรยีน 

(ระดับ 5) 

 

 

 

 

 

 

1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโล  172     

2 ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภ   120     

 3 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒ 114      

 รวม 574     

รวม % 18.64   

1 จํานวนห้องเรียนไม่เพียงพอกับ  203       ชื�อ: 1 คณะครุศาสตร์มีกิจกรรมด้านทํานุบ   244      

2 กิจกรรมที�ดําเนินต่อศิษย์เก่ายั 165       2 คณะครุศาสตร์มีศูนย์พัฒนาศักยภา 178      

3 การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโย 140       3 คณะครุศาสตร์มีกระบวนการผลิตบั      166      

รวม 844 จํานวนผู้ประเมิน = 56   รวม 1,302

รวม % 27.40     รวม % 42.27    

 1 สภาวะทางเศษฐกิจที�ตกตํ�า 100     ลั
2 สถาบันการศึกษาทั�งในและ 88        

 3 แนวโน้มจํานวนประชาการว    65        
รวม 360

รวม % 11.69   

: WT

: 1.00

20/7/2020 0:00

2.46                   

SO

มรฏ.สวนสุนันทา

SO : WT
2.46         : 1.00

ใช้พันธมิตร

ปรับปรุง

ถอย

อดทน

หลบเลี�ยง

ป้องกันตัว

เร่งขยายงาน

รุกดําเนินการเอง
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จากการแกไขปรับปรุงขางตน คณะครุศาสตร จะสามารถปรับไปอยูในตําแหนง  “รุกดําเนนิการเอง” ดัง

แสดงไดจากภาพดานลางนี้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ช้อน-->ความก้าวหน้าทางเท  5.58%

2 ช้อน-->ความเป็นมหาวิทยา   3.90%

 3 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒ 3.70%  
 รวม ลั

รวม

1 จํานวนห้องเรียนไม่เพียงพอกับ  6.59% มรฏ.สวนสุนันทา 1 ใช-้->คณะครุศาสตร์มีกิจกรรมด้าน   7.92%

2 กิจกรรมที�ดําเนินต่อศิษย์เก่ายั 5.36% 2 ใช-้->คณะครุศาสตร์มีศูนย์พัฒนาศั 5.78%

3 การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโย 4.55% 3 คณะครุศาสตร์มีกระบวนการผลิตบั      5.39%

รวม จํานวนผู้ประเมิน = 56   รวม

รวม รวม

 1 สภาวะทางเศษฐกิจที�ตกตํ�า 3.25%

2 สถาบันการศึกษาทั�งในและ 2.86%  

 3 แนวโน้มจํานวนประชาการว    2.11%  
รวม

รวม

SO

28.12

ชื�อ:

574           

844

27.40

4.91         
1,302

360

55.97

11.69

20/7/2020 0:00

: 1.00
: WT

ใช้พันธมิตร

ปรับปรุง

ถอย

อดทน

หลบเลี�ยง

ป้องกันตัว

เร่งขยายงาน

รุกดําเนินการเอง
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2.4 แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 -2569) ของมหาวทิยาลัย  

วสิัยทัศน (Vision) 
 

มหาวทิยาลัยเอตทัคคะที่มอีัตลักษณ (Niche Guru University) 

ความสําเร็จตามวิสัยทัศน : สาขาวิชาไมนอยกวา 2 สาขา ที่ เปนเลิศอยู ในกลุม 10 อันดับแรก 

ของมหาวทิยาลัยไทย 
 

จุดประสงค (Purpose)  
 

1) บัณฑติที่เนนองคความรูเปนเอตทัคคะ  

2) การวจัิยทางวชิาการทีอุ่ดมไปดวยความคดิสรางสรรค  

3) ผลงานวชิาการที่ตอบและแกปญหาของสังคม  

4) ศลิปะและวัฒนธรรมไทยตามแมแบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา  
 

พันธกิจ (Mission) 
  

 1) ใหการศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เนนองคความรูเปนเอตทัคคะ ฝกหัดครู ปลูกฝง

ประชาชนใหสามารถเรยีนรูในระดับสูง มคีวามเปนมนุษยที่รับผิดชอบตออนาคตของโลกที่มแีนวโนมเปนนานาชาติ 

มจีติวญิญาณในการทาทาย โดยไมกลัวลมเหลว 

2) วิ จัย (To conduct research)  มุ ง ม่ันในการลงทุนทางการศึกษาวิ จัยในศาสตรที่ เปน เอตทัคคะ  

ที่สามารถนําไปใชใหเกิดผลประโยชนไดเพื่อความสงบสุข และความเจริญรุงเรือง ผานการแสวงหาดวยการวิจัย

ทางวชิาการที่อุดมไปดวยความคดิสรางสรรค 

3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การสงมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ 

ที่ตอบและแกปญหาของสังคม โดยการมสีวนรวมกับชุมชนทองถิ่น และสังคม 

4) ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การสงเสริมและสนับสนุนศิลปะ 

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสรางแมแบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาใหเปนที่ยกยองและช่ืนชม 

ของมนุษยชาต ิ
 

ภารกจิหลัก (Key result area) 
 

1) ผลติบัณฑติที่มคีุณภาพระดับแนวหนา  

2) ใหบรกิารวชิาการและถายทอดเทคโนโลยแีกชุมชนและสังคม  

3) อนุรักษ พัฒนาใหบรกิารเปนศูนยกลางทางดานศลิปวัฒนธรรม และธํารงรักษา สืบสานความเปนไทย  

4) วจัิย สรางนวัตกรรมและองคความรู  

5) เปนมหาวทิยาลัยที่มคีวามคลองตัวในการบรหิารจัดการ และเนนใหเครอืขายมีสวนรวม  
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เสาหลัก (Pillar) 
 

1) ทุนความรู (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครอืขาย (Partnership)  

4) ความเปนมอือาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา “ความเปนแบบอยางที่ดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร”   
 

วัฒนธรรม (Culture) 
 

ความดงีามและการปฏบิัตตินในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอาวุโส 
 

อัตลักษณ (Identity) 
 

เปนนักปฏบิัต ิถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคดิ มจีติสาธารณะ 

นยิามของคําสําคัญอัตลักษณ 

เปนนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถดานวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุงม่ันใน

การปฏิบัติงาน สามารถใชหลักวิชาการดวยความชํานาญ มีคุณธรรม ใฝศึกษาเรียนรู และพัฒนาตนเองใหมี

ความกาวหนาอยางตอเนื่อง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห สามารถสื่อสารและ

ถายทอดความรูความชํานาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใชระบบเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู

ชุมชนและสังคม 

มจีติสาธารณะ หมายถึง บัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม รูจักแบงปน ชวยเหลอืผูอื่น มุงทําความดทีี่เปน

ประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
 

 

เอกลักษณ (Uniqueness) 
 

เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยดึม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรยีนรูสูสากล 

นยิามของคําสําคัญเอกลักษณ 

เน นความเปนวั ง  หมายถึ ง  เป นมหาวิ ทยาลั ยที่ เ น นภาพลั กษณ  ทั กษะ และบุ คลิ กภาพ   

ที่สะทอนความเปนวังสวนสุนันทา และเผยแพรแหลงเรียนรูขอมูลศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสนิทร 

เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายทันสมัย

สามารถแขงขันไดในระดับชาตแิละนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรยีนรูของผูรับบริการไดอยางทั่วถงึและมี

ประสทิธภิาพ 
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คานิยมหลัก (Core Values) 
 

มหาวทิยาลัยฯ จะยดึม่ันในคานยิมหลักสี่ประการในการนําพามหาวทิยาลัยสูความสําเร็จในอนาคต ดังนี้ 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปญญาและความคดิสรางสรรค  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดใีนองคกร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรวมมอื  

4) P (Professionalism) : ความเปนมอือาชีพ 

การยึดม่ันในคานิยมหลักที่เรียกวา WHIP ขางตน จะเปนสิ่งที่ใชเปนแนวทางการสงเสริมการดําเนินการของ

มหาวิทยาลัยและการดําเนิน ชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่ งประเด็นคุณคาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทาใหความสําคัญและยดึถอื และมีการแสดงออกเปนวิถชีีวติของสมาชิกทุกคนในมหาวทิยาลัยแหงนี้ ซึ่ง

จะสรางความเขมแข็งใหกับวัฒนธรรมองคการที่ทุกคนประพฤตปิฏิบัตเิปนประจําวัน กลาวคอื มหาวทิยาลัยแหงนี้

มบีรรยากาศที่สงเสรมิความคดิสรางสรรค ความสุข ความรักและภักดีตอมหาวิทยาลัย มกีารทํางานเปนทมี และ

ค ว า ม เ ป น มื อ อ า ชี พ  ซึ่ ง เ ป น วั ฒ น ธ ร ร ม ที่ ทุ ก ค น ป ร ะ จั ก ษ  แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง ป รั ช ญ า 

นําทางของมหาวทิยาลัยที่ยดึถอื “ความรูคูคุณธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรนี้ 
 

นโยบายในการบรหิารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2565 – 2569) 
 

มหาวิทยาลัยฯ มีกําหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อใหการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรไปสูความสําเร็จที่กําหนดไว ดังนี้  

       1.  นโยบายดานการบรหิารจัดการ 

1.) เรงรัดและสรางกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทุกคนใหกาว

ไปสูความสําเร็จสูงสุดในเสนทางวชิาชีพ 

2.) รักษาเอกลักษณ อัตลักษณของความเปนสวนสุนันทาที่มีอดีตอันนาภูมิใจ เพื่อนําไปสู

ความผาสุกและคุณภาพชีวติการทํางานของบุคลากรในองคกร 

3.) สงเสรมิและสนับสนุนการใชหลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองคกรในทุกมติิ 

4.) จัดสภาพแวดลอมที่ดีดานการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งอุปกรณ 

บรรยากาศที่เอื้อตอการเรยีนรูและเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

5.) สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยไดพัฒนาในเสนทางวิชาชีพทั้งในดานวุฒิการศึกษา

และผลงานวชิาการ รวมทัง้ความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและนําไปใชในชีวติประจําวันได 
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         2.  นโยบายดานการผลติบัณฑิต 

1.) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสูความเปนเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันทัง้ในระดับประเทศและระดับสากล 

2.) ประสานเครือขายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผูใชบัณฑติเพื่อการมสีวนรวมในการ

จัดการเรยีนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3.) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือขายกับสถาบันการศึกษาใน

ตางประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองคความรูและบุคลากร 

4.) มุงเนนผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่มีความรูลึกซึ่งในศาสตรที่สําเร็จการศึกษา มีคุณธรรม 

จรยิธรรม มจีติสาธารณะ และเปนเพื่อนรวมงานที่ด ี

5.) พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีและการใช

ภาษาอังกฤษอยูในระดับที่ด ีสามารถนําไปใชในชีวติประจําวันได 

6.) พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีพรสวรรคและความสามารถพิเศษที่โดดเดนนอกจาก

ศาสตรที่ศกึษา 

          3.  นโยบายดานการวจัิย 

1.) มุงเนนผลิตงานวิจัยที่เปนการสรางองคความรูใหมและพัฒนาเปนนวัตกรรมที่สามารถ

นําไปใชประโยชนไดจรงิ 

2.) สงเสรมิและสนับสนุนใหมกีารบูรณาการวิจัยใหเปนสวนหนึ่งของการเรยีนการสอน 

3.) สรางใหนักศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในดานการ

วจัิยและสรางผลงานที่เปนยอมรับของสังคมได 

          4.  นโยบายดานการบรกิารวชิาการ 

1.) สงเสริมใหมีการบริการวิชาการที่เช่ือมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการ

เรยีนการสอน 

2.) สรางเครือขายกับองคกรภาครัฐและเอกชนในการใหบริการวิชาการ เพื่อแกไขปญหา

และพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง ยั่งยนื นําไปสูการพึ่งพาตนเองได 

3.) สงเสรมิใหมกีารจัดแหลงเรยีนรูเพื่อสรางโอกาสเรยีนรูใหแกทุกคนทุกกลุมวัย 

          5.  นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.) สงเสรมิและสบืสานศลิปวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนสวนสุนันทา 

2.) สงเสรมิและสนับสนุนการวจัิย คนควา เพื่อเปนศูนยกลางแหงการเรยีนรูทางวัฒนธรรม 

3.) สนับสนุนใหมีการสรางเครือขายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษและเผยแพร 

ทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ 
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เปาหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณเปลี่ยน เราก็ตองปรับเปลี่ยน เพื่อใหเกิดความสามารถในการแขงขันและทันตอโลก

อนาคต แตสําหรับสิ่งที่ดีและมีคุณคา เราตองธํารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดรูปแบบของการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุงเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไมถึง

จุดหมายปลายทางและเปาหมายที่ ตั้งไว ตอยอดทุนความรูและทุนสังคมที่มีอยู  ติดตามอยางตอเนื่อง  

เพื่อกํากับติดตามระบบการทํางานเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อนําไปสูความเปน “ตนแบบ” ตามวิสัยทัศน  

15 ป เพราะนี่คอืสิ่งที่ทรงคุณคาที่จะตองดูแลรักษาเอาไว สามารถแสดงไดดังภาพที่ 5 
 

 
ภาพท่ี 5 SSRU “KEEP” Model 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดวย SSRU “KEEP” Model 

มหาวทิยาลัยไดกําหนดเปาหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสูเปาหมายที่กําหนดไว รายละเอียด

ดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวทิยาลัยแหงความยั่งยนืที่พรอมจะเตบิโตกับสังคมยุคใหม 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุงสูการเปนมหาวทิยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 

มหาวทิยาลัยที่ยดึม่ันในความซื่อสัตยในเชิงการบรหิารงานและวิชาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

มหาวทิยาลัยที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การทํางานอยางเต็มกําลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแตละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวทิยาลัยแหงความผาสุกที่ลอมรอบดวยบรรยากาศของนักวชิาการ 
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ทัง้นี้ สามารถแสดงเปาหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 6 

 
 

ภาพท่ี 6 SSRU “SWITCH” 

ยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเปนมืออาชีพ (Develop and 

enhance SSRU to become niche-guru university and produce professional graduates) 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางงานวจัิยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

อยางยั่งยนื (Create research works and innovation at national and international levels for better and sustainable 

quality of life, economy and society) 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธกับเครือขายและขยายการยกยองระดับนานาชาติ (Construct the 

network cooperation and elevate the recognition to the international level) 
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ยุทธศาสตร 

จํานวน 

เปา 

ประสงค 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ 

โครงการ/

กจิกรรม 

1) พัฒนามหาวทิยาลัยใหเปนเอตทคัคะและผลติบัณฑติใหเปนมอือาชพี 8 33 29 33 

2) สรางงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกจิและสังคมอยางย่ังยืน 

9 22 17 19 

3) สรางความสัมพันธกับเครือขายและขยายการยกยองระดับนานาชาติ 7 9 8 8 

รวมท้ังส้ิน 24 64 54 60 

ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนเปาประสงค ตัวช้ีวดั แผนงาน/กลยุทธ และโครงการ/กจิกรรมของแผน

ยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) ในแตละยุทธศาสตร 
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สวนที่ 3 สาระสําคญัของแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 - 2569) 
 

3.1 วสิัยทัศน (Vision) 

แมแบบสถาบันผลติครู 

3.2  พันธกิจ (Mission) 

ผลิตและพัฒนาครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา วิ จัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

3.3  ภารกจิหลัก (Key Result Area) 

1. ผลติบัณฑิตตามอัตลักษณ และพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝกหัดครูสู

อาเซยีน 

2. บริการวิชาการคุณภาพตามความตองการของผูรับบริการ เพื่อพัฒนาความแข็งแกรงทางวิชาชีพครู 

คณาจารย และบุคลากรทางการศกึษา 

3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อ

ประโยชนในการจัดการเรยีนรู 

4. วจัิยสรางนวัตกรรมและองคความรู เพื่อเผยแพร และถายทอดใหกับนักศกึษา 

3.4 เสาหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู (Knowledge Capital) 

 2. คุณธรรม (Morality) 

 3. เครอืขาย (Partnership) 

 4. ความเปนมอือาชีพ (Professionalism) 

 5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา “ความเปนแบบอยางที่ดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร” 

3.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 เปนกัลยาณมติร อุทศิตนเพื่อหนวยงาน 

3.6  อัตลักษณ (Identity) 

 เปนนักปฏบิัต ิถนัดวชิาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคดิ มจีติสาธารณะ 
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3.7 เอกลักษณ (Uniqueness) 

   สบืสานความเปนวัง ปลูกฝงความเปนครู มุงเรยีนรูสูสากล 

3.8 คานิยมหลัก (Core Values) 

 ยดึม่ันในคุณธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

3.9 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยใหเปนเอตทัคคะและผลติบัณฑติใหเปนมอือาชีพ 

 ยุทธศาสตรที่ 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาตเิพื่อคุณภาพชีวติ เศรษฐกจิและ

สังคมอยางยั่งยนื 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธกับเครอืขายและขยายการยกยองระดับนานาชาติ 
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตรของ คณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569  

วสิัยทัศน :แมแบบสถาบันผลติครู

ประเด็น

ยุทธศาสตร
พัฒนาคณะครุศาสตรใหเปนเอตทัคคะและผลิต

บัณฑติใหเปนมอือาชพี

ยุทธศาสตรท่ี 1

สรางงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาตแิละนานาชาติ

เพ่ือคุณภาพชวิีต เศรษฐกจิและสังคมอยางย่ังยืน

สรางความสัมพันธกับเครือขายและขยายการยกยอง

ระดับนานาชาติ

พันธกิจ : ผลติและพัฒนาครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา วจัิย บริการวชิาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม           

คณะครุศาสตรเอตทัคคะท่ีมคีวามยั่งยนื และไดรับการ

ยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ

1.บัณฑติมคีุณภาพตามอัตลกัษณของคณะครุศาสตรเปนท่ี

ยอมรับของผูใชบัณฑติและสังคม และมทัีกษะท่ีจําเปนใน

ศตวรรษท่ี 21 

1.คณะครุศาสตรมกีารสงเสรมิและสนับสนุนในการสราง

คุณลักษณะบัณฑติท่ีพงึประสงค ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษ

ท่ี 21 หรอืความสามารถพเิศษใหกับนักศกึษาสอดคลอง

ตามอัตลักษณของมหาวทิยาลัย 2.หลักสูตรมมีาตรฐานเปน

ท่ียอมรับท้ังในระดับชาตแิละนานาชาต ิ                                                         

1.บุคลากรทุกระดับมคีวามรูทักษะและทัศนคตใินการ

ปฏบัิตงิาน ตลอดจนมคีวามกาวหนาในสายอาชีพ2.คณะครุ

ศาสตรผานเกณฑการประเมนิคณุธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ:ITA3.บุคลากรทุกระดบั

รับรูและมสีวนรวมในการขับเคลือ่นคณะครุศาสตรตาม

ทิศทางท่ีกําหนดไว4.คณะครศุาสตรมกีารบรหิารจัดการ

อาคารสถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีรองรับการ

ดําเนนิการตามพันธกิจไดอยางครบถวนและเกิดความ

ประหยัดงบประมาณ  5.คณะครุศาสตรสามารถบรหิาร

จัดการทรัพยสนิ สนิทรัพยเพื่อใชในการปฏบัิตติามภารกิจ

1.ผลงานวชิาการ วจิัยและงานสรางสรรค ไดรับการตพีมิพ 

เผยแพรในระดับชาต ิหรอืนานาชาติ2.ผลงานวจิยั งานนวัตกรรม

งานสรางสรรคหรอืงานวชิาการไดรับการนาํไปใชประโยชนและ

ใหชุมชนสามารถพึง่พาตนเองได

1.คณะครุศาสตรเปนศูนยกลางแหงการเรยีนรู และบรกิาร

วชิาการแกชุมชน โรงเรยีน วสิาหกิจชุมชน กลุมอาชีพ 

ผูประกอบการใหมและทองถ่ินใหมคีวามเขมแข็งอยางยั่งยนืตาม

ศาสตรพระราชา 2.คณะครุศาสตรมงีานวจิัยท่ีตอบสนองตอ

ความตองการของแหลงทุน

 

 วารสารวชิาการท่ีไดรับการยอมรบัในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ                                                         

 

 

คณะครุศาสตรมกีระบวนการบรกิารวชิาการ ท่ีไดมาตรฐานสอด

รับกับความตองการของทองถ่ินและสังคม

1.คณะครุศาสตรเปนท่ียอมรบัในระดบัชาตแิละนานาชาติ 

2.เครอืขายมสีวนรวมในการพัฒนาและเกิดความสัมพนัธท่ี

ดกัีบคณะครุศาสตร

ความมช่ืีอเสยีงของคณะครศุาสตรโดยมนีกัเรยีนเลอืก

ศกึษาตอในคณะครุศาสตร 

คณะครุศาสตรมกีารดําเนนิการจดักิจกรรมความรวมมอื

กับเครอืขายในประเทศและทองถ่ิน

คณะครุศาสตรมกีารดําเนนิการจดักิจกรรมความรวมมอื

กับเครอืขายตางประเทศ

เปาประสงค

เชงิประสิทธิผล

เปาประสงค

เชงิคุณภาพ

บริการ

เปาประสงคเชงิ

ประสิทธิภาพ

เปาประสงค

เชงิการพัฒนา

องคการ

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรท่ี 3
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สวนที่ 4 แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) 

 

ป 2564

ป 2561 ป 2562 ป 2563 (รอบ 9 เดือน) ป 2565  

1.1.1 รอยละของผูจางงานที่พอใจอยางยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต รอยละ 94.39 95.32 98.95 98.19 93.00 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)

1.1.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป รอยละ  -  -  -  - 96.10 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร (งบแผนดิน )

1.1.3 อัตราการคงอยูของผูเรียน รอยละ  -  -  -  - 92.50 ที่ดินและสิ่งกอสรางจบในป (งบแผนดิน )

1.1.4 จํานวนผูเรียนสาขาวิชาที่เปนความตองการของประเทศ คน  -  -  -  - 250

1.2.1 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ /หรือนานาชาติ รอยละ 0.57 0.78 0.72 0.74 0.50 1.2.1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาสงผลงานทางวิชาการ งานวิจัย 

และงานสรางสรรคเขาประกวดในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการสงเสริมผลงานนักศึกษาสูการประกวดในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

           รองคณบดี         

      ฝายกิจการนักศึกษา

1.2.2 รอยละนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะทางดานเทคโนโลยีและภาษาตางประเทศที่

สอดคลองกับสาขาเฉพาะทางที่จําเปนในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล

รอยละ  -  -  -  - 100.00 1.2.2.1 สงเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาดานเทคโนโลยีและภาษาตางประเทศ

ในศาสตรที่ตนศึกษา

โครงการเพิ่มทักษะนักศึกษาดานเทคโนโลยีและภาษาตางประเทศ รองคณบดีฝายวิชาการ

1.2.3 รอยละนักศึกษาที่มีความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรคที่ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะหรือ

ความสามารถเพิ่มขึ้น (1)

รอยละ  -  -  -  - 20.00 1.2.3.1 สงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง (Talent) 

และทักษะอื่นๆ นอกเหนือจากศาสตรที่ตนศึกษาอยู

โครงการสงเสริมนักศึกษาที่มีพรสวรรคหรือพัฒนานักศึกษาใหมี

ความสามารถพิเศษ  (A)1

         รองคณบดี        

ฝายกิจการนักศึกษา

1.2.4 จํานวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของนักศึกษา

ของหนวยงานไปนาเสนอ /ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน  -  -  -  - 5 1.2.4.1 สงเสริมและสนับสนุนการนาเสนอ ประกวดผลงานวิจัยงานสรางสรรค

และสิ่งประดิษฐของนักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการสงเสริมการนําเสนอหรือประกวดผลงานวิชาการของนักศึกษา

ในระดับชาติหรือนานาชาติ

รองคณบดีฝายวิจัย

1.2.6 จํานวนอาจารยที่สรางนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค หรือ

สิ่งประดิษฐ

คน  -  -  -  - 5

1.2.7 จํานวนนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค หรือสิ่งประดิษฐ (3) คน  -  -  -  - 5

1.2.8 รอยละนักศึกษาที่สอบผานมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ตั้งแตระดับ B1 ขึ้นไป รอยละ  -  -  - 97.78 25.00 1.2.8.1 พัฒนาความรูและทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา โครงการพัฒนาความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา รองคณบดีฝายวิชาการ

1.3 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัด

การเรียนการสอนดวยระบบดิจิทัล

1.3.2 รอยละของอาจารยที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนผสมผสานตออาจารยทั้งหมด รอยละ 100 1.3.2.1 พัฒนาและปรับระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนของ

อาจารยใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอนักศึกษา

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน SSRU NEXT รองคณบดีฝายวิชาการ

1.4.1 จํานวนหลักสูตร Top 10 Thailand (4) หลักสูตร  -  -  -  - 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาเอตทัคคะใหสามารถแขงขันในระดับชาติ

หรือนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะ  (A)4 รองคณบดีฝายวิชาการ

1.4.2 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรูตามมาตรฐานระดับชาติและ

นานาชาติ

รอยละ  - 11 1 1 50.00 1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับใน

ระดับชาติ โดยมุงเนนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตดาน Soft Skills 

และ Critical thinking

โครงการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ รองคณบดีฝายแผนงาน

1.4.3 จํานวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร  -  -  -  - 1 1.4.3.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ โดยมุงเนนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตดาน Soft Skills 

และ Critical thinking

โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ รองคณบดี

ฝายวิชาการ

1.4.7 หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร Non-Degree (6) หลักสูตร  -  -  -  - 1 1.4.7.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) ใหเปนที่ยอมรับและสามารถ

บริการวิชาการจัดหารายได

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) (A)6 รองคณบดีฝายวิชาการ

1.4.8 จํานวนศิษยเกาหรือบุคคลภายนอกที่ไดรับการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

คน  -  -  -  - 7

1.4.9 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนรวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการ หลักสูตร  -  -  -  - 1

1.4.10 จํานวนอาจารยและนักศึกษาที่จัดการเรียนรูและปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสถาน

ประกอบการ (8)

คน  -  -  -  - 250 1.4.10.1 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและอาจารยปฏิบัติงานจริงใน

หนวยงานหรือสถานประกอบการ ใหมีความเชี่ยวชาญและเปนมืออาชีพ

โครงการจัดการเรียนรูผานการปฏิบัติงานจริง (A)8 รองคณบดีฝายวิชาการ

1.5.1 รอยละของผูสอนที่มีคุณภาพสูง (ตาแหนงทางวิชาการ ) (9) รอยละ  -  -  -  - 35.00 1.5.1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวิชาการ โครงการเพิ่มตําแหนงทางวิชาการ (A)9 รองคณบดีฝายบริหาร

1.5.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น คน  -  -  -  - 1 1.5.2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขาสูตําแหนงที่

สูงขึ้น

โครงการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รองคณบดีฝายบริหาร

1.5.3 รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย รอยละ  -  -  -  - 72.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหกับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของบุคลากร รองคณบดีฝายบริหาร

1.6.1 รอยละการเปดเผยขอมุลสาธารณะ (OIT) ผานหนาเว็บไซตของหนวยงาน รอยละ  -  -  -  - 100.00

1.6.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ : ITA คะแนน  -  -  -  - 91.50

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรูและมีสวนรวมใน

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามทิศทางที่

กําหนดไว

1.7.1 รอยละความสาเร็จของการถายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (10) รอยละ  -  -  -  - 100 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกํากับองคกรโดยประยุกตใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

ใหมีความยืดหยุนและคลองตัว

โครงการกํากับองคการที่ดี (A)10 รองคณบดีฝายบริหาร

1.8.1 รอยละความสําเร็จของการจัดการขอรองเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความ

สะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

รอยละ  -  -  -  - ≥90.00 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ และภูมิทัศนที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมใหพรอมสําหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจอื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศนและสื่งอํานวยความสะดวก

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

รองคณบดีฝายบริหาร

1.8.2 รอยละของการประหยัดงบประมาณจากการใชไฟฟาและน้ําเมื่อเทียบกับปที่ผานมา รอยละ  -  -  -  - 10.00 1.8.2.1 สงเสริมใหหนวยงานดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อใหมี

งบประมาณสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

โครงการประหยัดพลังงาน รองคณบดีฝายบริหาร

1.8.4 จํานวนของคณะ/วิทยาลัยที่จัดตั้งหองปฏิบัติการจริงหรือหองปฏิบัติการเสมือนจริงหรือใช

โปรแกรมซอฟแวร (Software)

หนวยงาน  -  -  -  - 1 1.8.4.1 พัฒนาและปรับปรุงหองปฏิบัติการจริงหรือหองปฏิบัติการเสมือนจริง 

หรือการนาโปรแกรมซอฟแวร (Soft ware) มาใชสาหรับการจัดการเรียนการสอน

โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการจริงหรือหองปฏิบัติการเสมือนจริง รองคณบดีฝายบริหาร

รองคณบดีฝายบริหาร

1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคาร

สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่รองรับ

การดําเนินการตามพันธกิจไดอยางครบถวน

และเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมี

การบริหารจัดการดัวยระบบดิจิทัล

ผลการดําเนินงาน คาเปาหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม

1.4.8.1 จัดหลักสูตรเพื่อบริการองคความรูในการพัฒนาทักษะหรือวิชาชีพกับศิษย

เกา บุคคลทั่วไป ใหสามารถนาไปใชในการทางานจริงได

โครงการเพิ่มทักษะหรือวิชาชีพสาหรับศิษยเกาและบุคคลทั่วไป

1.6 มหาวิทยาลัยผานเกณฑการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามเกณฑการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

1.4 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร เอตะทัคคะ และ

หลักสูตรที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรู

ไดตลอดชีวิต รวมทั้งเกิดทักษะเพื่ออนาคต 

(Reskill, Upskill)

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ทั้งความรู ทักษะ

และทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ความกาวหนาในสายอาชีพ

รองคณบดีฝายวิชาการ

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทาง

เปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม รวมทั้ง

ไดงานตรงความตองการของประเทศ

1.1.1.1 สงเสริมการบูรณาการการสอนดวยนวัตกรรมรวมสมัยอยางมี

ประสิทธิภาพในการสรางคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ใหกับ

นักศึกษา

รองคณบดีฝายวิชาการ

1.2 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมและสนับสนุน

ใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

 มีทักษะที่จําเปนในรูปแบบมหาวิทยาลัย

ดิจิทัล มีความสามารถเฉพาะทาง และเปน

ที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

1.2.6.1 สงเสริมใหอาจารยและนักศึกษารวมสรางผลงาน ใหเกิดทักษะและความ

เชี่ยวชาญในศาสตรที่ศึกษา

โครงการสรางผลงานดวยอาจารยรวมกับนักศึกษา (A)3 รองคณบดีฝายวิจัย

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเปนมืออาชีพ

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ ผูกํากับดูแล
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ป 2564

ป 2561 ป 2562 ป 2563 (รอบ 9 เดือน) ป 2565

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสรางสรรค  ไดรับการ

ตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.1.1 รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ 

เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจาและนักวิจัย (12)

รอยละ 65.42 54.51 87.24 52.07 55.00 2.1.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัย หรืองาน

สรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยใหไดรับการตีพิมพ

เผยแพร ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการสงเสริมการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารย

ประจําและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ  (A)12

รองคณบดี

ฝายวิจัย

2.2.1 จํานวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองานวิชาการที่

นําไปใชประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือสรางรายไดลดรายจาย 

หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน

ผลงาน  -  -  - 1 2 2.2.1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหถายทอดองคความรูจากงานวิจัย 

งานนวัตกรรม งานสรางสรรค หรืองานวิชาการ ใหเกิดประโยชนกับ

ชุมชน

โครงการถายทอดองคความรูที่ไดจากการวิจัย นวัตกรรมและ

งานวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน

รองคณบดีฝายวิจัย

2.2.2 จํานวนผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร ผลงาน  -  -  -  - 2 2.2.2.1 สงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรือ

งานสรางสรรคใหไดรับการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

โครงการสงเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร รองคณบดีฝายวิจัย

2.3 มหาวิทยาลัยมีศูนยการเรียนรูดานศิลปะและ

วัฒนธรรม และมีการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ

2.3.1 จํานวนโครงการ /กิจกรรมที่เผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นและของชาติ 

หรือสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือใหบริการ

วิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการ  -  -  -  - 2 2.3.1.1 สงเสริมและเผยแพรเอกลักษณของมหาวิทยาลัยใหกับ

ประชาคมและบุคลากรทั่วไปไดรับรู

โครงการบริการแหลงเรียนรูและกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม รองคณบดีฝายกิจการฯ

2.4.1 จํานวนประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไปเขาเยี่ยมชมศูนยการ

เรียนรู/แหลงเรียนรู

คน  -  -  -  - 150.00 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก รองคณบดีฝายวิจัย

2.4.4 จํานวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการมหาวิทยาลัย โรงเรียน  -  -  -  - 20 โครงการยกระดับการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเครือขาย

โรงเรียนขนาดเล็ก

รองคณบดีฝายวิจัย

2.4.5 จํานวนผูประกอบการใหมและผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดรายยอยที่ไดรับการพัฒนา

ราย  -  -  -  - 50 2.4.5.1 สงเสริมการใหบริการวิชาการ โดยเนนการสรางความ

เขมแข็งอยางยั่งยืนใหกับนผูประกอบการใหมและผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายยอย

โครงการถายทอดองคกรความรูใหกับผูประกอบการ รองคณบดีฝายวิจัย

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตออาจารยประจําและนักวิจัย 243,596.64 282,322.17 27921.88 15,087.72

 - กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

2.6.1 เงินรายไดจากการบริการวิชาการ เปนที่ปรึกษาตออาจารยประจํา บาท/คน  -  -  -  -             25,000 2.6.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดหารายไดของหนวยงานตางๆ 

อยางเปนระบบ

โครงการจัดหารายไดดวยการบริการวิชาการ (A)14 รองคณบดีฝายวิจัย/ศูนยฯ

2.6.3 จํานวนเงินบริจาคเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ลานบาท 0.50 2.6.3.1 สรางเครือขายและชองทางในการระดมทุน เพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา

โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา  (A)15 รองคณบดีฝายกิจการฯ

2.7 วารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

2.7.1 จํานวนวารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร  - 1 1 1 1 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการใหไดคุณภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสูมาตรฐาน

และคุณภาพทั้งระบบ

รองคณบดีฝายวิจัย

2.8.1 รอยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการ

เรียนการสอนหรือการวิจัย

รอยละ  -  -  -  - 95.00 โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ รองคณบดีฝายวิจัย

2.8.2 รอยละอาจารยประจําที่ทํางานบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น รอยละ  -  -  -  - 91.00

2.8.3 จํานวนชุมชน /ทองถิ่นที่ อววน. เขาไปชวยพัฒนา ชุมชน  -  -  -  - 1 รองคณบดีฝายวิจัย

2.9 อาจารยและนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่ม

สรางสรรค งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ

อยางมีประสิทธิภาพ

2.9.1 จํานวนชุดโครงการวิจัยที่เกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย ชุมชนและ

สังคม 

ชุดโครงการ  -  -  -  - 1 2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือนักวิจัยใหมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย รองคณบดีฝายวิจัย

โครงการจัดหาแหลงทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือขาย รองคณบดีฝายวิจัย

2.6 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพยสิน 

สินทรัพย และระดมทุน  เพื่อใชในการปฏิบัติตามภารกิจ

2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ  ที่ได

มาตรฐาน สอดรับกับความตองการของทองถิ่นและสังคม

2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการที่สอดคลองกับ

ความตองการ และเปนประโยชนตอทองถิ่นและสังคม

บาท/คน ≥25,000

2.4 มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และ

บริการทางวิชาการแกชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน 

กลุมอาชีพ ผูประกอบการใหม และทองถิ่นใหมีความ

เขมแข็งอยางยั่งยืนตามศาสตรพระราชา

2.5 มหาวิทยาลัยมีแหลงทุนในการสนับสนุนการ

ทํางานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค

2.5.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหลงทุนงานวิจัย 

นวัตกรรม โดยอาศัยเครือขายจากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ

ภาคบริการ

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคที่ยื่นจด

อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชน

พัฒนาชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองได รวมทั้ง

นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

ผลการดําเนินงาน คาเปาหมาย
เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ แผนงาน/ กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน

ผูกํากับดูแล
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ป 2564

ป 2561 ป 2562 ป 2563 (รอบ 9 เดือน) ป 2565

3.1.1 รอยละความสําเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  -  - 100 50.00

(1) ดานวิชาการและการเรียนการสอน

(2) ดานวิจัยและบริการวิชาการ

(3) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ

(4) ดานกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ

3.2 เครือขายมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธที่ดีกับมหาวิทยาลัย

3.2.1 รอยละของเครือขายที่มีผลผลิตรวมกันและเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย รอยละ 99.25 98.47 100 100 90.00 3.2.1.1 สนับสนุนการใหเครือขายและทองถิ่นมีสวนรวม

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต 

การวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมีสวนรวมของเครือขายและทองถิ่นในการพัฒนามหาวิทยาลัย รองคณบดี

ฝายกิจการนักศึกษา

3.3.1 รอยละของนักเรียนที่เขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยตอแผนรับนักศึกษา

ประจําป

รอยละ  -  -  -  - 85.00

3.3.2 จํานวนการประชาสัมพันธผลงานที่สะทอนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย เรื่อง 2.00

3.4 นักศึกษาชาวตางชาติเขาศึกษาตอหรือมีการ

แลกเปลี่ยนในสาขาวิชา

3.4.1 จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติหรือนักศึกษาแลกเปลี่ยน คน 3.4.1.1 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาวตางชาติ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ ผูอํานวยการศูนยวิชาชีพทาง

การศึกษา

3.5 อาจารยชาวตางชาติที่ปฏิบัติงานหรือมีการ

แลกเปลี่ยนในสาขาวิชา

3.5.1 จํานวนอาจารยชาวตางชาติหรืออาจารยแลกเปลี่ยน /วิทยากร/บรรยายพิเศษ คน  -  -  -  - 2 3.5.1.1 จัดจางหรือแลกเปลี่ยนอาจารยชาวตางชาติ โครงการจัดจางหรือแลกเปลี่ยนอาจารยชาวตางชาติ รองคณบดีบริหาร

3.6.1 รอยละของเครือขายความรวมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมรวมกัน รอยละ 100 100 100 100 100 3.6.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความรวมมือกับเครือขายภายในประเทศ

เพื่อกอใหเกิดประโยชนกับมหาวิทยาลัย

โครงการความรวมมือกับเครือขายภายในประเทศ รองคณบดี

ฝายกิจการนักศึกษาฯ

3.6.2 รอยละขอตกลงความรวมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง รอยละ  -  -  -  - 80.00 3.6.1.2 สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามขอตกลง

ความรวมมือของเครือขายและทองถิ่น

โครงการจัดกิจกรรมตามขอตกลงความรวมมือภายในประเทศ รองคณบดี

ฝายกิจการนักศึกษาฯ

3.7  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดกิจกรรม

ความรวมมือกับเครือขายตางประเทศ

3.7.1 รอยละของเครือขายความรวมมือตางประเทศที่มีการจัดกิจกรรมรวมกัน รอยละ  -  - 100  - 80.00 3.7.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความรวมมือกับเครือขายตางประเทศ

เพื่อกอใหเกิดประโยชนกับมหาวิทยาลัยและเครือขาย

โครงการความรวมมือกับเครือขายตางประเทศ (A)17 ผูอํานวยการศูนยวิชาชีพทาง

การศึกษา

รองคณบดีฝายวิจัย / รองคณบดี

ฝายวิชาการ

3.3 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมี

นักเรียนเลือกศึกษาตอในมหาวิทยาลัย

3.3.1.1 ดําเนินการประชาสัมพันธที่หลากหลาย และบริการให

ตรงตามกลุมเปาหมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก รองคณบดีบริหาร/

รองคณบดีฝายวิชาการ

3.1.1.1 สนับสนุนการสรางผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

3.6 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดกิจกรรม

ความรวมมือกับเครือขายในประเทศและทองถิ่น

ผลการดําเนินงาน

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)16

ผูกํากับดูแล

3.1 มหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ

รอยละ 80

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธกับเครือขายและขยายการยกยองระดับนานาชาติ

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ
คาเปาหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม
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5 แผนปฏบิัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร

 

ป 2564

(รอบ 9 เดือน) ป 2565  

1.1.1 รอยละของผูจางงานที่พอใจอยางยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต รอยละ 98.19 93.00 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)                          6,450,000.00

1.1.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป รอยละ  - 96.10 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร (งบแผนดิน )                             922,700.00

1.1.3 อัตราการคงอยูของผูเรียน รอยละ  - 92.50 ที่ดินและสิ่งกอสรางจบในป (งบแผนดิน )                           1,481,700.00

1.1.4 จํานวนผูเรียนสาขาวิชาที่เปนความตองการของประเทศ คน  - 250

1.2.1 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ /หรือนานาชาติ รอยละ 0.74 0.50 1.2.1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาสงผลงานทางวิชาการ งานวิจัย 

และงานสรางสรรคเขาประกวดในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการสงเสริมผลงานนักศึกษาสูการประกวดในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

                              50,000.00            รองคณบดี         

      ฝายกิจการนักศึกษา

1.2.2 รอยละนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะทางดานเทคโนโลยีและภาษาตางประเทศที่

สอดคลองกับสาขาเฉพาะทางที่จําเปนในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล

รอยละ  - 100.00 1.2.2.1 สงเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาดานเทคโนโลยีและภาษาตางประเทศ

ในศาสตรที่ตนศึกษา

โครงการเพิ่มทักษะนักศึกษาดานเทคโนโลยีและภาษาตางประเทศ                              150,000.00 รองคณบดีฝายวิชาการ

1.2.3 รอยละนักศึกษาที่มีความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรคที่ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะหรือ

ความสามารถเพิ่มขึ้น (1)

รอยละ  - 20.00 1.2.3.1 สงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง (Talent) 

และทักษะอื่นๆ นอกเหนือจากศาสตรที่ตนศึกษาอยู

โครงการสงเสริมนักศึกษาที่มีพรสวรรคหรือพัฒนานักศึกษาใหมี

ความสามารถพิเศษ  (A)1

                            300,000.00          รองคณบดี        

ฝายกิจการนักศึกษา

1.2.4 จํานวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของนักศึกษา

ของหนวยงานไปนาเสนอ /ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน  - 5 1.2.4.1 สงเสริมและสนับสนุนการนาเสนอ ประกวดผลงานวิจัยงานสรางสรรค

และสิ่งประดิษฐของนักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการสงเสริมการนําเสนอหรือประกวดผลงานวิชาการของนักศึกษา

ในระดับชาติหรือนานาชาติ

                              50,000.00 รองคณบดีฝายวิจัย

1.2.6 จํานวนอาจารยที่สรางนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค หรือ

สิ่งประดิษฐ

คน  - 5                             320,000.00

1.2.7 จํานวนนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค หรือสิ่งประดิษฐ (3) คน  - 5

1.2.8 รอยละนักศึกษาที่สอบผานมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ตั้งแตระดับ B1 ขึ้นไป รอยละ 97.78 25.00 1.2.8.1 พัฒนาความรูและทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา โครงการพัฒนาความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา  - รองคณบดีฝายวิชาการ

1.3 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัด

การเรียนการสอนดวยระบบดิจิทัล

1.3.2 รอยละของอาจารยที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนผสมผสานตออาจารยทั้งหมด รอยละ 100 1.3.2.1 พัฒนาและปรับระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนของ

อาจารยใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอนักศึกษา

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน SSRU NEXT                              100,000.00 รองคณบดีฝายวิชาการ

1.4.1 จํานวนหลักสูตร Top 10 Thailand (4) หลักสูตร  - 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาเอตทัคคะใหสามารถแขงขันในระดับชาติ

หรือนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะ  (A)4                               50,000.00 รองคณบดีฝายวิชาการ

1.4.2 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรูตามมาตรฐานระดับชาติและ

นานาชาติ

รอยละ 1 50.00 1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับใน

ระดับชาติ โดยมุงเนนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตดาน Soft Skills 

และ Critical thinking

โครงการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ                             250,000.00 รองคณบดีฝายแผนงาน

1.4.3 จํานวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร  - 1 1.4.3.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ โดยมุงเนนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตดาน Soft Skills 

และ Critical thinking

โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ                               30,000.00 รองคณบดี

ฝายวิชาการ

1.4.7 หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร Non-Degree (6) หลักสูตร  - 1 1.4.7.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) ใหเปนที่ยอมรับและสามารถ

บริการวิชาการจัดหารายได

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) (A)6                               30,000.00 รองคณบดีฝายวิชาการ

1.4.8 จํานวนศิษยเกาหรือบุคคลภายนอกที่ไดรับการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

คน  - 7

1.4.9 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนรวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการ หลักสูตร  - 1

1.4.10 จํานวนอาจารยและนักศึกษาที่จัดการเรียนรูและปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสถาน

ประกอบการ (8)

คน  - 250 1.4.10.1 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและอาจารยปฏิบัติงานจริงใน

หนวยงานหรือสถานประกอบการ ใหมีความเชี่ยวชาญและเปนมืออาชีพ

โครงการจัดการเรียนรูผานการปฏิบัติงานจริง (A)8                             200,000.00 รองคณบดีฝายวิชาการ

1.5.1 รอยละของผูสอนที่มีคุณภาพสูง (ตาแหนงทางวิชาการ ) (9) รอยละ  - 35.00 1.5.1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวิชาการ โครงการเพิ่มตําแหนงทางวิชาการ (A)9                              100,000.00 รองคณบดีฝายบริหาร

1.5.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น คน  - 1 1.5.2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขาสูตําแหนงที่

สูงขึ้น

โครงการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ                               30,000.00 รองคณบดีฝายบริหาร

1.5.3 รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย รอยละ  - 72.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหกับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของบุคลากร                               50,000.00 รองคณบดีฝายบริหาร

1.6.1 รอยละการเปดเผยขอมุลสาธารณะ (OIT) ผานหนาเว็บไซตของหนวยงาน รอยละ  - 100.00

1.6.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ : ITA คะแนน  - 91.50

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรูและมีสวนรวมใน

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามทิศทางที่

กําหนดไว

1.7.1 รอยละความสาเร็จของการถายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (10) รอยละ  - 100 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกํากับองคกรโดยประยุกตใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

ใหมีความยืดหยุนและคลองตัว

โครงการกํากับองคการที่ดี (A)10                          11,401,960.00 รองคณบดีฝายบริหาร

1.8.1 รอยละความสําเร็จของการจัดการขอรองเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความ

สะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

รอยละ  - ≥90.00 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ และภูมิทัศนที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมใหพรอมสําหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจอื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศนและสื่งอํานวยความสะดวก

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

                             100,000.00 รองคณบดีฝายบริหาร

1.8.2 รอยละของการประหยัดงบประมาณจากการใชไฟฟาและน้ําเมื่อเทียบกับปที่ผานมา รอยละ  - 10.00 1.8.2.1 สงเสริมใหหนวยงานดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อใหมี

งบประมาณสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

โครงการประหยัดพลังงาน   - รองคณบดีฝายบริหาร

1.8.4 จํานวนของคณะ/วิทยาลัยที่จัดตั้งหองปฏิบัติการจริงหรือหองปฏิบัติการเสมือนจริงหรือใช

โปรแกรมซอฟแวร (Software)

หนวยงาน  - 1 1.8.4.1 พัฒนาและปรับปรุงหองปฏิบัติการจริงหรือหองปฏิบัติการเสมือนจริง 

หรือการนาโปรแกรมซอฟแวร (Soft ware) มาใชสาหรับการจัดการเรียนการสอน

โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการจริงหรือหองปฏิบัติการเสมือนจริง   - รองคณบดีฝายบริหาร

1.6 มหาวิทยาลัยผานเกณฑการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามเกณฑการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส   - รองคณบดีฝายบริหาร

1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคาร

สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่รองรับ

การดําเนินการตามพันธกิจไดอยางครบถวน

และเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมี

การบริหารจัดการดัวยระบบดิจิทัล

1.4 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร เอตะทัคคะ และ

หลักสูตรที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรู

ไดตลอดชีวิต รวมทั้งเกิดทักษะเพื่ออนาคต 

(Reskill, Upskill)

1.4.8.1 จัดหลักสูตรเพื่อบริการองคความรูในการพัฒนาทักษะหรือวิชาชีพกับศิษย

เกา บุคคลทั่วไป ใหสามารถนาไปใชในการทางานจริงได

โครงการเพิ่มทักษะหรือวิชาชีพสาหรับศิษยเกาและบุคคลทั่วไป                               30,000.00 รองคณบดีฝายวิชาการ

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ทั้งความรู ทักษะ

และทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ความกาวหนาในสายอาชีพ

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทาง

เปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม รวมทั้ง

ไดงานตรงความตองการของประเทศ

1.1.1.1 สงเสริมการบูรณาการการสอนดวยนวัตกรรมรวมสมัยอยางมี

ประสิทธิภาพในการสรางคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ใหกับ

นักศึกษา

รองคณบดีฝายวิชาการ

1.2 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมและสนับสนุน

ใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

 มีทักษะที่จําเปนในรูปแบบมหาวิทยาลัย

ดิจิทัล มีความสามารถเฉพาะทาง และเปน

ที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

1.2.6.1 สงเสริมใหอาจารยและนักศึกษารวมสรางผลงาน ใหเกิดทักษะและความ

เชี่ยวชาญในศาสตรที่ศึกษา

โครงการสรางผลงานดวยอาจารยรวมกับนักศึกษา (A)3 รองคณบดีฝายวิจัย

จํานวนเงิน ผูกํากับดูแล

คาเปาหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเปนมืออาชีพ

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ



 

 

28 

 

 

ป 2564

(รอบ 9 เดือน) ป 2565

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสรางสรรค  ไดรับการ

ตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.1.1 รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ 

เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจาและนักวิจัย (12)

รอยละ 52.07 55.00 2.1.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัย หรืองาน

สรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยใหไดรับการตีพิมพ

เผยแพร ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการสงเสริมการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารย

ประจําและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ  (A)12

                                420,000.00 รองคณบดี

ฝายวิจัย

2.2.1 จํานวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองานวิชาการที่

นําไปใชประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือสรางรายไดลดรายจาย 

หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน

ผลงาน 1 2 2.2.1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหถายทอดองคความรูจากงานวิจัย 

งานนวัตกรรม งานสรางสรรค หรืองานวิชาการ ใหเกิดประโยชนกับ

ชุมชน

โครงการถายทอดองคความรูที่ไดจากการวิจัย นวัตกรรมและ

งานวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน

                                  20,000.00 รองคณบดีฝายวิจัย

2.2.2 จํานวนผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร ผลงาน  - 2 2.2.2.1 สงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรือ

งานสรางสรรคใหไดรับการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

โครงการสงเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  - รองคณบดีฝายวิจัย

2.3 มหาวิทยาลัยมีศูนยการเรียนรูดานศิลปะและ

วัฒนธรรม และมีการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ

2.3.1 จํานวนโครงการ /กิจกรรมที่เผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นและของชาติ 

หรือสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือใหบริการ

วิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการ  - 2 2.3.1.1 สงเสริมและเผยแพรเอกลักษณของมหาวิทยาลัยใหกับ

ประชาคมและบุคลากรทั่วไปไดรับรู

โครงการบริการแหลงเรียนรูและกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม                                   30,000.00 รองคณบดีฝายกิจการฯ

2.4.1 จํานวนประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไปเขาเยี่ยมชมศูนยการ

เรียนรู/แหลงเรียนรู

คน  - 150.00 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  - รองคณบดีฝายวิจัย

2.4.4 จํานวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการมหาวิทยาลัย โรงเรียน  - 20 โครงการยกระดับการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเครือขาย

โรงเรียนขนาดเล็ก

  - รองคณบดีฝายวิจัย

2.4.5 จํานวนผูประกอบการใหมและผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดรายยอยที่ไดรับการพัฒนา

ราย  - 50 2.4.5.1 สงเสริมการใหบริการวิชาการ โดยเนนการสรางความ

เขมแข็งอยางยั่งยืนใหกับนผูประกอบการใหมและผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายยอย

โครงการถายทอดองคกรความรูใหกับผูประกอบการ   - รองคณบดีฝายวิจัย

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตออาจารยประจําและนักวิจัย 15,087.72

 - กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

2.6.1 เงินรายไดจากการบริการวิชาการ เปนที่ปรึกษาตออาจารยประจํา บาท/คน  -             25,000 2.6.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดหารายไดของหนวยงานตางๆ 

อยางเปนระบบ

โครงการจัดหารายไดดวยการบริการวิชาการ (A)14                                   50,000.00 รองคณบดีฝายวิจัย/ศูนยฯ

2.6.3 จํานวนเงินบริจาคเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ลานบาท 0.50 2.6.3.1 สรางเครือขายและชองทางในการระดมทุน เพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา

โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา  (A)15                                   20,000.00 รองคณบดีฝายกิจการฯ

2.7 วารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

2.7.1 จํานวนวารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 1 1 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการใหไดคุณภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสูมาตรฐาน

และคุณภาพทั้งระบบ

                                100,000.00 รองคณบดีฝายวิจัย

2.8.1 รอยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการ

เรียนการสอนหรือการวิจัย

รอยละ  - 95.00 โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ   - รองคณบดีฝายวิจัย

2.8.2 รอยละอาจารยประจําที่ทํางานบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น รอยละ  - 91.00

2.8.3 จํานวนชุมชน /ทองถิ่นที่ อววน. เขาไปชวยพัฒนา ชุมชน  - 1   - รองคณบดีฝายวิจัย

2.9 อาจารยและนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่ม

สรางสรรค งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ

อยางมีประสิทธิภาพ

2.9.1 จํานวนชุดโครงการวิจัยที่เกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย ชุมชนและ

สังคม 

ชุดโครงการ  - 1 2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือนักวิจัยใหมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย                                 350,000.00 รองคณบดีฝายวิจัย

2.6 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพยสิน 

สินทรัพย และระดมทุน  เพื่อใชในการปฏิบัติตามภารกิจ

2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ  ที่ได

มาตรฐาน สอดรับกับความตองการของทองถิ่นและสังคม

2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการที่สอดคลองกับ

ความตองการ และเปนประโยชนตอทองถิ่นและสังคม

โครงการจัดหาแหลงทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือขาย                                   20,000.00 รองคณบดีฝายวิจัย

บาท/คน ≥25,000

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคที่ยื่นจด

อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชน

พัฒนาชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองได รวมทั้ง

นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

2.4 มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และ

บริการทางวิชาการแกชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน 

กลุมอาชีพ ผูประกอบการใหม และทองถิ่นใหมีความ

เขมแข็งอยางยั่งยืนตามศาสตรพระราชา

2.5 มหาวิทยาลัยมีแหลงทุนในการสนับสนุนการ

ทํางานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค

2.5.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหลงทุนงานวิจัย 

นวัตกรรม โดยอาศัยเครือขายจากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ

ภาคบริการ

จํานวนเงิน ผูกํากับดูแล
คาเปาหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ
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ป 2564

(รอบ 9 เดือน) ป 2565

3.1.1 รอยละความสําเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 50.00                                    5,000.00

(1) ดานวิชาการและการเรียนการสอน

(2) ดานวิจัยและบริการวิชาการ

(3) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ

(4) ดานกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ

3.2 เครือขายมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธที่ดีกับมหาวิทยาลัย

3.2.1 รอยละของเครือขายที่มีผลผลิตรวมกันและเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย รอยละ 100 90.00 3.2.1.1 สนับสนุนการใหเครือขายและทองถิ่นมีสวนรวม

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต 

การวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมีสวนรวมของเครือขายและทองถิ่นในการพัฒนามหาวิทยาลัย                                  30,000.00 รองคณบดี

ฝายกิจการนักศึกษา

3.3.1 รอยละของนักเรียนที่เขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยตอแผนรับนักศึกษา

ประจําป

รอยละ  - 85.00

3.3.2 จํานวนการประชาสัมพันธผลงานที่สะทอนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย เรื่อง 2.00

3.4 นักศึกษาชาวตางชาติเขาศึกษาตอหรือมีการ

แลกเปลี่ยนในสาขาวิชา

3.4.1 จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติหรือนักศึกษาแลกเปลี่ยน คน 3.4.1.1 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาวตางชาติ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ                                200,000.00 ผูอํานวยการศูนยวิชาชีพทาง

การศึกษา

3.5 อาจารยชาวตางชาติที่ปฏิบัติงานหรือมีการ

แลกเปลี่ยนในสาขาวิชา

3.5.1 จํานวนอาจารยชาวตางชาติหรืออาจารยแลกเปลี่ยน /วิทยากร/บรรยายพิเศษ คน  - 2 3.5.1.1 จัดจางหรือแลกเปลี่ยนอาจารยชาวตางชาติ โครงการจัดจางหรือแลกเปลี่ยนอาจารยชาวตางชาติ   - รองคณบดีบริหาร

3.6.1 รอยละของเครือขายความรวมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมรวมกัน รอยละ 100 100 3.6.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความรวมมือกับเครือขายภายในประเทศ

เพื่อกอใหเกิดประโยชนกับมหาวิทยาลัย

โครงการความรวมมือกับเครือขายภายในประเทศ                                  40,000.00 รองคณบดี

ฝายกิจการนักศึกษาฯ

3.6.2 รอยละขอตกลงความรวมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง รอยละ  - 80.00 3.6.1.2 สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามขอตกลง

ความรวมมือของเครือขายและทองถิ่น

โครงการจัดกิจกรรมตามขอตกลงความรวมมือภายในประเทศ                                   15,000.00 รองคณบดี

ฝายกิจการนักศึกษาฯ

3.7  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดกิจกรรม

ความรวมมือกับเครือขายตางประเทศ

3.7.1 รอยละของเครือขายความรวมมือตางประเทศที่มีการจัดกิจกรรมรวมกัน รอยละ  - 80.00 3.7.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความรวมมือกับเครือขายตางประเทศ

เพื่อกอใหเกิดประโยชนกับมหาวิทยาลัยและเครือขาย

โครงการความรวมมือกับเครือขายตางประเทศ (A)17                                200,000.00 ผูอํานวยการศูนยวิชาชีพทาง

การศึกษา

3.6 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดกิจกรรม

ความรวมมือกับเครือขายในประเทศและทองถิ่น

3.3 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมี

นักเรียนเลือกศึกษาตอในมหาวิทยาลัย

3.3.1.1 ดําเนินการประชาสัมพันธที่หลากหลาย และบริการให

ตรงตามกลุมเปาหมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก                                200,000.00 รองคณบดีบริหาร/

รองคณบดีฝายวิชาการ

3.1.1.1 สนับสนุนการสรางผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)16 รองคณบดีฝายวิจัย / รองคณบดี

ฝายวิชาการ

3.1 มหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ

รอยละ 80

จํานวนเงิน ผูกํากับดูแล
คาเปาหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธกับเครือขายและขยายการยกยองระดับนานาชาติ

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ
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สวนที่ 6 แนวทางการนําแผนสูการปฏบัิติและการติดตามประเมนิผล 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2565– 2569 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไปสูการปฏิบัติจําเปนตองใหความสําคัญตอการบริหารจัดการ เพ่ือใหเกิดการประสานความรวมมือในการแปลง

ยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการจัดทําแผนงานและโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการพัฒนาระบบขอมูลและ

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมซ่ึงได

กําหนดวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสรางความรู และความเขาใจรวมกันของบุคลากรภายใน คณะครุศาสตร ในเรื่องแนวคิดและ

สาระสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวทิยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการใหสามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร 

แผนปฏบิัตกิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสูการปฏบิัตไิดอยางมปีระสทิธภิาพ 

3. เพื่อใหมกีารตดิตามประเมนิผลอยางเปนระบบ โดยมกีารกําหนดตัวช้ีวัดเปนเครื่องมอื 
 

เปาหมาย 

1. ผูบริหารและบุคลากรของคณะครุศาสตร มีความรูความเขาใจใน แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติ

การ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมสีวนรวมในกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏบิัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทําแผนงานและ

โครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของที่สอดคลองกับเปาหมายและตัวช้ีวัด 

3. กําหนดเครื่องช้ีวัดผลสําเร็จของแผนยุทธศาสตร และแผนปฏบิัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ไดอยางเปนรูปธรรม 
 

แนวทางการดําเนินการ 

เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาว จึงวางมาตรการและกําหนดแนวทางการแปลง 

แผนยุทธศาสตร และแผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสูการปฏิบัต ิและการติดตามประเมินผล 

ดังนี้ 

1. เสริมสรางความเขาใจในแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

พรอมกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันของ

องคกรที่เกี่ยวของทั้งภายใน และภายนอกใหมคีวามพรอมและมีสวนรวมในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติไดอยาง

เปนรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สรางความเขาใจรวมกันเกี่ ยวกับแนวคิดและสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรและ 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดเวทีสรางความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย  

และยุทธศาสตรการพัฒนา ใหกับบุคลากร ใหทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏบิัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ใหเกดิผลในทางปฏบิัต ิ
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1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางของ

แผนงานและโครงการในแตละยุทธศาสตร โดยเนนผลลัพธของการดําเนนิงานเปนหลัก 

1.3 สงเสริมใหสาขาวิชาตางๆ ของคณะครุศาสตรจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256 5 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเช่ือมโยง 

และประเมนิผลงานของหนวยงานตามที่กําหนดไว 

1.4 จัดใหมีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสรางพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตรทั่วองคกร 

ทั้งระบบ พรอมทั้งเช่ือมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 สูการประเมนิผลงาน 

1.5 สงเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธและการสรางบรรยากาศยุทธศาสตรอยางตอเนื่องผาน

สื่อภายในคณะครุศาสตรผานกิจกรรมตางๆ เพื่อกระตุน ปลุกเรา และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร  

และแผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. พัฒนากระบวนการจัดทําแผนงาน/โครงการของหนวยงานที่ เกี่ยวของในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเปนเครื่องมอืในการประสานแผนไปสูการปฏบิัต ิโดยมแีนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดทําแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหวาง

หนวยงานภายในคณะครุศาสตรที่เกี่ยวของกับภารกจิและยุทธศาสตรการพัฒนา อาทเิชน 

(1) แผนพัฒนาสาขาวชิาสูเอตทัคคะ 

(2) แผนปฏบิัตกิารดานการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

(3) แผนปฏบิัตกิารดานการสรางความสัมพันธกับเครอืขาย 

(4) แผนปฏบิัตกิารดานการวจัิย 

(5) แผนปฏบิัติการดานการบรกิารวชิาการ 

(6) แผนปฏบิัตกิารดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ 

(7) แผนปฏบิัตกิารดานการจัดหารายได 

(8) แผนปฏบิัตกิารดานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

(9) แผนพัฒนาบุคลากร 

(10) แผนบรหิารทรัพยากรบุคคล 

(11) แผนกลยุทธทางการเงนิ 

(12) แผนการจัดการความรู 

(13) แผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(14) แผนปฏบิัตกิารดานการจัดซื้อจัดจาง 

(15) แผนปฏบิัตกิารดานการปรับปรุงภูมทิัศนและสิง่แวดลอม 

(16) การดานการประชาสัมพันธเชิงรุก 

(17) แผนปฏบิัตกิารดานการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 
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2.2 กําหนดขั้นตอนของกระบวนการดําเนินงานตามแผนงานโครงการใหชัดเจน มุงเนนที่การสราง

กระบวนทัศนคติใหม (Paradigm Shift) แกผูปฏิบัติ มีการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่มุงผลสัมฤทธิ์ 

กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุดในการดําเนนิงาน 

2.3 ตดิตาม ตรวจสอบผลที่ไดจากการดําเนนิแผนงานโครงการวาสามารถตอบสนองตอยุทธศาสตร

การพัฒนา รวมทัง้สามารถตดิตามและประเมนิผลไดอยางเปนรูปธรรมทันสมัยดวยเทคโนโลย ี
 

 การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัตินั้นเปนขัน้ตอนที่มีความสําคัญมากที่จะผลักดันการทํางานของกลไก

ทั้งหมดใหสามารถบรรลุผลลัพธตามที่ตั้งเปาหมายไว เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของมีความรูสึกเปนเจาของและมีสวน

รวม รวมทัง้ตองอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกําลังในหลายมติิในการประสานแผนงาน แผนเงนิ และแผน

คน ในการขับเคลื่อนองคกรรวมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุงสูจุดมุงหมายสูงสุดขององคกรคือวสิัยทัศน

ทีต่ัง้ไว ความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรใหประสบผลสําเร็จ จงึประกอบดวยสวนสําคัญ ดังนี้ 

1. ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารทุกระดับเปนผูรวบรวมพลังขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และ

สื่อสารทศิทางองคกรใหแกบุคลากรทุกระดับไดมคีวามเขาใจ 

2. ถายทอดแผนยุทธศาสตรออกมาเปนแผนปฏิบัติการ โดยนํากลยุทธและแนวทางการดําเนินงานมา

แปลงเปนแผนงาน/ โครงการที่ปฏบิัตไิดอยางเปนรูปธรรม 

3. การถายทอดแผนยุทธศาสตรไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรไปสู

การปฏบิัตอิยางชัดเจน รวมทัง้ตองมรีะบบในการจูงใจใหทุกคนมุงเนนการทํางานเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหวางหนวยงานภายในคณะครุศาสตรในการขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการของ

แตละหนวยงานใหมีความกาวหนา เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล จัดเก็บขอมูล เผยแพรขอมูล และถายทอดความรู

ซึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมนิผลความกาวหนาของการดําเนนิการในทุกระดับ 
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การตดิตามและประเมนิผล 

เมื่อมกีารแปลงแผนไปสูการปฏบิัตทิี่เกี่ยวของกับทุกหนวยงานภายในคณะครุศาสตรแลวคณะครุศาสตร 

จะตองวางระบบที่จะวัดความสําเร็จในการบรรลุเปาประสงคในระดับตางๆ จําเปนตองมีการติดตามและ

ประเมินผล เพื่อชวยใหทราบถึงความกาวหนา ปญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะชวยใหผูรับผิดชอบ

พิจารณาหาแนวทางแกไขตอไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะตองอาศัยดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ในหลายมติ ิและหลายระดับ เพื่อใหสอดคลองกับการบรหิารจัดการแนวใหม ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร พรอมทั้งสรุป

บทเรียนและขอเสนอแนะสําหรับนําไปใชในการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนเชิงยุทธศาสตรขององคกรใหมี

ประสทิธภิาพตอไป 

2. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  โดยการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานเปนประจําทุกเดอืน และจัดทํารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความกาวหนา และปญหาอุปสรรค

ตางๆ ใหผูบริหารทุกระดับทราบและดําเนินการแกไขเพื่อใหการดําเนินการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว รวมถึงการ

จัดทํารายงานผลงานประจําปเผยแพรสูสาธารณะ 

3. การติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจาง และการเบกิจายเงนิงบประมาณ 

เพื่อเรงรัดการดําเนนิงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

4. การติดตามผลตามคํารับรองการปฏิบัติการประจําปที่กําหนดไวแลว โดยมีการกําหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมนิผลตนเองในรอบ 6 เดอืน 9 เดอืน และ 12 เดอืน 

5. ควรมีกลไกเช่ือมโยงการประเมนิผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเช่ือมโยงกับ

ผลงานในระดับมหาวทิยาลัย เพื่อแสดงถงึผลสําเร็จของการถายทอดแผนยุทธศาสตรสูระดับหนวยงานและระดับ

บุคคล 
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ภาคผนวก 1 
คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 - 2569)  

และจัดทําแผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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ภาคผนวก 2 
ผลการวเิคราะหเชงิยุทธศาสตร 
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ผลการวเิคราะหตําแหนงยุทธศาสตรของคณะครุศาสตร 

ตําแหนงยุทธศาสตรของคณะครุศาสตรในปจจุบัน 

คณะครุศาสตรไดวิเคราะหตําแหนงยุทธศาสตรในปจจุบัน โดยใชโปรแกรม  Excel ของวิทยากรที่ปรึกษา

จากจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ปรากฏผลวา คระครุศาสตรอยูในตําแหนง“ปองกันตัว”     ดังภาพขางลางนี้ 

 
 

ตําแหนงยุทธศาสตรที่ปรับปรุงแลว 

คณะครุศาสตร ลด/ขจัด ประเด็นที่เปนจุดออน (ระดับในการมุงม่ันปรับปรุง (ระดับ 4)=สูง (ระดับ 5) = 

สูงมาก) ดังนี้ 

• จํานวนหองเรยีนไมเพยีงพอกับจํานวนนักศกึษา ทําใหไมสามารถบรกิารไดอยางเต็มที่   (ระดับ 5) 

• กจิกรรมที่ดําเนนิกับศษิยเกายังมนีอย (ระดับ 4) 

คณะครุศาสตรพลิกวิกฤติเปนโอกาสในประเด็นที่เปนภัยคุกคาม (ระดับในการมุงม่ันปรับปรุง (ระดับ4)= 

สูง (ระดับ 5) = สูงมาก) ดังนี้ 

• ภาวะทางเศรษฐกจิที่ตกตํ่าสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกสถานศึกษาใหผูเรยีน 

(ระดับ 5) 

 

 

 

 

 

1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโล  172     

2 ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภ   120     

 3 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒ 114      

 รวม 574     

รวม % 18.64   

1 จํานวนห้องเรียนไม่เพียงพอกับ  203       ชื�อ: 1 คณะครุศาสตร์มีกิจกรรมด้านทํานุบ   244      

2 กิจกรรมที�ดําเนินต่อศิษย์เก่ายั 165       2 คณะครุศาสตร์มีศูนย์พัฒนาศักยภา 178      

3 การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโย 140       3 คณะครุศาสตร์มีกระบวนการผลิตบั      166      

รวม 844 จํานวนผู้ประเมิน = 56   รวม 1,302

รวม % 27.40     รวม % 42.27    

 1 สภาวะทางเศษฐกิจที�ตกตํ�า 100     ลั
2 สถาบันการศึกษาทั�งในและ 88        

 3 แนวโน้มจํานวนประชาการว    65        
รวม 360

รวม % 11.69   

: WT

: 1.00

20/7/2020 0:00

2.46                   

SO

มรฏ.สวนสุนันทา

SO : WT
2.46         : 1.00

ใช้พันธมิตร

ปรับปรุง

ถอย

อดทน

หลบเลี�ยง

ป้องกันตัว

เร่งขยายงาน

รุกดําเนินการเอง
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 จากการแกไขปรับปรุงขางตน คณะครุศาสตร จะสามารถปรับไปอยูในตําแหนง  “รุกดําเนนิการเอง” ดัง

แสดงไดจากภาพดานลางนี้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 ช้อน-->ความก้าวหน้าทางเท  5.58%

2 ช้อน-->ความเป็นมหาวิทยา   3.90%

 3 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒ 3.70%  
 รวม ลั

รวม

1 จํานวนห้องเรียนไม่เพียงพอกับ  6.59% มรฏ.สวนสุนันทา 1 ใช-้->คณะครุศาสตร์มีกิจกรรมด้าน   7.92%

2 กิจกรรมที�ดําเนินต่อศิษย์เก่ายั 5.36% 2 ใช-้->คณะครุศาสตร์มีศูนย์พัฒนาศั 5.78%

3 การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโย 4.55% 3 คณะครุศาสตร์มีกระบวนการผลิตบั      5.39%

รวม จํานวนผู้ประเมิน = 56   รวม

รวม รวม

 1 สภาวะทางเศษฐกิจที�ตกตํ�า 3.25%

2 สถาบันการศึกษาทั�งในและ 2.86%  

 3 แนวโน้มจํานวนประชาการว    2.11%  
รวม

รวม

SO

28.12

ชื�อ:

574           

844

27.40

4.91         
1,302

360

55.97

11.69

20/7/2020 0:00

: 1.00
: WT

ใช้พันธมิตร

ปรับปรุง

ถอย

อดทน

หลบเลี�ยง

ป้องกันตัว

เร่งขยายงาน

รุกดําเนินการเอง
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ภาคผนวก 3 
ประมวลภาพกจิกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 - 2569)  

และจัดทําแผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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ภาคผนวก 4 
รายชื่อผูบรหิารและบุคลากรท่ีมสีวนรวมในการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 - 2569)  

และจัดทําแผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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คณะผูจัดทํา 

การทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 - 2569) และ 

จัดทําแผนปฏบิัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรรณกิาร ภริมยรัตน  คณบดี 

2. ผูชวยศาสตราจารยภาวณิ ีโฆมานะสนิ รองคณบดฝีายแผนงานและประกันคุณภาพ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนยี  เศรษพงษ รองคณบดฝีายวชิาการ 

4. อาจารย ดร.ธรีาภรณ พลายเล็ก           รองคณบดฝีายวจัิยและบรกิารวชิาการ 

5. ผูชวยศาสตราจารยสงกรานณ ขุนทพิยทอง   รองคณบดฝีายกจิการนักศึกษา 

6. อาจารย ดร. ดร.ศิลปชัย  พูลคลาย             รองคณบดฝีายบรหิาร 

7. นางรวนิันท พระยานอย     หัวหนาสํานักงาน 

8. นางสาวภัทรพร หัสดี    รักษาการหัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

9. นางสาวพจนา  พัดใย     นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

10. นางกฤตตกิา ไกรแกว   บุคลากร 

11. นางสาวจิรัตนสริ ิจันทรเพ็ญ                     นักวชิาการเงนิและบัญชี 

12. นางสาวกัลยา  สายประสทิธิ์                    นักวชิาการพัสดุ 

13. นายอําไพ  เพชรวาว                               นักวชิาการคอมพวิเตอร 

14. นายพรีพล  เช่ือมแกว   นักวชิาการคอมพวิเตอร 

15. นางสาวสมฤด ี แสงสุรยีกุลกจิ                  นักประชาสัมพันธ 

16. นางสาวกาญจนา ดพีรม   นักวชิาการศกึษา 

17. นางสาวไสวรนิทร มูลจันทรหอม                นักวชิาการศกึษา 

18. นางสาวยุพนิ  เพชรอําไพ   นักวชิาการศกึษา 

19. นายหัสถชัย นวนประสงค   นักวชิาการศกึษา 

20. นางสาวอรดี หอมวงศ   นักวชิาการศกึษา 

21. นางสาวมณเีนตร รวมภักด ี   นักวชิาการศกึษา 
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