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บทที่ 1 
ความเป็นมา 

 

1. นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 - 2561  
สืบเนื่องจากปัจจุบันสังคมโลกรวมทั้งสังคมไทยได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมยุคดิจิตอลและระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ทำให้ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องมีการ  

เปล ี ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติที่เรียกว่าประเทศไทย 4.0 นโยบายประชารัฐ และการปฏิรปูการศึกษาให้เป็นการศึกษา 4.0 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จงึได้จัดการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์และก าหนดนโยบาย 

การบริหารมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อการขับเคลือ่นนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล เพือ่มอบให้มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบรหิารใช้เป็นเป้าหมายและแนวทางใน 
การบริหารการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสทิธิผล และใช้เป็นกรอบในการก ากับติดตามผล การประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และผูบ้รหิารอย่างเป็น  
รูปธรรม ทั้งนีม้ีสาระส าคัญของนโยบายสภามหาวิทยาลัยในช่วงปีพ.ศ. 2559-2561 ดังน ี้ 

นโยบายข้อท่ี 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน  
ทั้งระดบัชาติและนานาชาติ โดยสรรหา สนับสนุนให้คณาจารย์มีคุณวุฒิ ผลงานและตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ สง่เสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า 

ผลิตผลงานที่โดดเด่น ได้รับรางวัลและการยกย่องในระดับชาติและนานาชาติ และมีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาสองภาษา หรอืหลักสูตรนานาชาติเพิ่มอย่างน้อย 5  
หลักสูตร ใน พ.ศ. 2560 

นโยบายข้อท่ี 2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื  อการพัฒนาท้องถิน่ให้เป็นที  ยอมรับทั ้งในระดับชาติและนานาชาต ิ 
โดยบูรณาการงานพันธกจิสมัพันธ์ (University Engagement) ทั้งในส่วนของการผลิตบัณฑิตย การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบำรุง  

ศิลปวัฒนธรรม เร่งฝึกบัณฑิตให้มีความสามารถ มบีทบาท เข้าไปมีส่วนร่วม ในการพัฒนาทอ้งถ่ินและสังคมตามอัตลักษณ์อย างชัดเจน ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้่ 
ใหม ทีบู่รณาการศาสตร์แบบสหสาขา และตอบสนองความต้องการทั้งระดับประเทศชาติและท้องถ่ิน เพือ่สนบัสนุนการพฒันาประชารัฐ เร่งสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัต ิ
ทั้งภายในและภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถ่ินร่วมกัน มุง่พัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนอุดมปัญญาน เป็นแหลง่เรียนรู้และเวที 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู ้ปัญญาเชิงการปฏิบัตจิากการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
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นโยบายข้อท่ี 3 พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็นท่ียอมรับ  
ในด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถ่ิน และพร้อมทำงานในบรบิทของประชาคมอาเซียน โดยพัฒนา ปรบัปรุงหลักสูตร  นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณา 

การตามปรัชญาการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive Learning Philosophy) ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงผลิตภาพ                     
การคิดด้านคุณธรรม และความรับผิดชอบ และมีผลงานเชิงประจักษ์นาไปสู การสร้างนวัตกรรมหรือสร้างการเปลี่ยนแปลง และมีการคัดเลือก ยกย อง ส งเสรมิให้นักศึกษาที่ม ี
ความสามารถสูงพเิศษ (Talent) สร้างและนาเสนอผลงานทีส่ร้างช่ือเสียงให้แก มหาวิทยาลัย 

นโยบายข้อท่ี 4 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง  
ที่มีจานวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู อย างน้อย 12,000 คน โดยจัดให้มีการก าหนดกลยทุธ์ชัดเจน นาไปปฏิบัติไดจ้รงิในด้านการรบันักศึกษาการลงทุนด้านอาคาร 

สถานที่ห้องปฏิบัตกิาร ครุภัณฑ์ ความต้องการด้านอัตรากาลังและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการบริหารการเงิน 
นโยบายข้อท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างธรรมาภิบาล  
โดยเสริมสร้างความเป็นองค์การแห งการเรียนรู้ ให้มหาวิทยาลัยมีพลวัตรในการพัฒนา เรียนรูเ้ติบโตอย างต อเนือ่งด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพ เสริมสร้างขีดสมรรถนะ 

ของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยกีารสื่อสารและสารสนเทศ สร้างความเป็นนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การที่มีกายภาพและบรรยากาศทางวิชาการ สภาพการทางานที่ดี  
การมสีุนทรียะ และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว พัฒนามหาวิทยาลัยให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดึงดูดคนดีคนเก งเข้ามาร วมงานได้ ส งเสรมิการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
อาจารย ์บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งส งเสริมการน้อมน าแนวพระราชดาริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต และเตรียมการเพื่อ
รองรับการก้าวสู การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
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2. ความเชื่อมโยง 
 

2.1 ตารางแสดงความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการ 
  

นโยบายรัฐบาล 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

 รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

(พลเอกดาวพงษ์ 
รัตนสุวรรณ) 

 นโยบาย 
คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

 แผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 

(พ.ศ.2555-2559) 

 นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ 

แผนกลยุทธ ์  

ด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ 1 การ  นโยบายทั่วไป  นโยบายข้อที่ 1 การ มีประเด็นทิศทาง 9  ยุทธศาสตร์ 1  นโยบายข้อ 1 ยุทธศาสตร์ 1 การ  
ข้อ 4.1จัดให้มี เสริมสร้างและพัฒนา  ข้อ 7 ประสานความ  ลงทุนพัฒนาประเทศ ข้อ  เปลี่ยนระบบการน า  ยกระดับคุณภาพ พัฒนาการเรียนการสอน  
การปฎิรูปการศึกษา ศักยภาพทุนมนุษย์  ร่วมมือกับทุกภาคส วน  ผ่านสถาบันอุดมศึกษา 1. รอยต่อการศึกษา  องค์กรให้ขับเคลื่อน มาตรฐานการจัด และคุณภาพบัณฑิต  
แห่งการเรียนรู้ โดย    แนวทางการพัฒนา  ให้เข้ามามีส่วนร่วม   มีกลไกลการ ระดับอ่ืน  อุดมศึกษาแบบองค์  การศึกษาตามเกณฑ ์ กลยุทธ์  
ให้ความส าคัญท ั้ง 1. ปรับเปลี่ยน  ดำเนินการจัด  ด าเนินงานใน 3 2. การแก้ไขปัญหา  รวม  มาตรฐาน 1.1. พัฒนาปรับปรุง  
การศึกษาในระบบ ค่านิยมคนไทยให้มี  การศึกษาให้ครบวงจร  โครงการ ได้แก่ อุดมศึกษาปัจจุบัน     หลักสูตร กระบวนการ  
และการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม  เช่น ร่วมกำหนด  1.1 โครงการพัฒนา - การจัดสถาบัน  ยุทธศาสตร์2 พัฒนา  นโยบายข้อ3 จัดการเรียนรู้ที่เป็นการ  
ทางเลือกไปพร้อม จิตสาธารณะ และ  หลักสูตรการเรียนการ  สถาบันอุดมศึกษากล ุ ม อุดมศึกษา 4 กลุ่ม  อาจารย์ให้เป็นมือ  พัฒนาและผลิต เรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
กัน เพื่อสร้าง พฤติกรรมที่พึ่งประสงค์  สอนให้นักเรียน  ใหม่เพื่อให้ได้ 3. ธรรมาภิบาลและ  อาชีพและพัฒนา  บัณฑิตให้มีความ (Productive earning)  
คุณภาพของคนไทย 2. พัฒนาศักยภาพ  นักศึกษาเข้าทำงาน  มาตรฐานการ บริหารจัดการ  ระบบมืออาชีพให้เป  น  ความสามารถมีอัต ที่ได้มาตรฐานสากล  
ให้สามารถเรียนรู ้ ให้มีทักษะความรู้  ระหว่างกำลังศึกษา  อุดมศึกษาและเตรียม 4.การพัฒนาขีด  อาจารย์  ลักษณ์เด่นชัดเป  นที่ 1.2. พัฒนาสมรรถนะ  
และพัฒนาตนได้ ความสามารถในการ  และการรับเข้า  ความพร้อมสู่การเป็น ความสามารถในการ    ยอมรับ การจัดการเรียนรู้เชิง  
เต็มศักยภาพ ดำรงชีวิตอย่างมีค ุณค า  ทำงานเม่ือสำเร็จ  ประชาคมอาเซียน แข่งขันของประเทศ  ยุทธศาสตร์3   ผลิตภาพ (Productive  
ประกอบอาชีพและ 3. ยกระดับคุณภาพ  การศึกษา  1.2 โครงการ 5. การเงินอุดมศึกษา  ยกระดับคุณภาพ   learning)  
ด ารงชีวิตโดยมี การศึกษาและการ    ขับเคลื่อน 6.การพัฒนาบุคลากร  บัณฑิตอย่างก้าว   1.3. เตรียมความพร้อม  
ความใฝ่รู้และทัก       เรียนรู้ตลอดชีวิต  นโยบายเฉพาะด้าน  มหาวิทยาลัยสู่ ในอุดมศึกษา  กระโดด   ของนักศึกษาก่อนเข้า  
ที่เหมาะสม เป็นคน    แผนงานโครงการ  การอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยระดับ - การพัฒนา     เรียน พัฒน ักศึกษาให ้  
ดีมีคุณธรรม สร้าง 1. แผนงานการลงทุน  1. ก าหนดบทบาทการ  โลก มหาวิทยาลัยรัฐกลุ  ม     มีสมรรถนะด้านวิชาช ีพ  
เสริมคุณภาพการ พัฒนาเพิ่มศักยภาพ  ผลิตนักศึกษาให้  1.3 โครงการพัฒนา ใหม่     มีจิตสาธารณะเห็น  
เรียนรู้ โดยเน้นการ    ปฐมวัย  ชัดเจน ตามความถนัด  ศักยภาพของ 7 เครือข่ายอุดมศึกษา     คุณค่าของวิถีชีวิตแบบ  
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ฉบับที่ 12 

 รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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เรียนรู้เพื่อสร้าง   4. แผนการยกระดับ  และความเป็นเลิศของ  ทรัพยากรมนุษย์ใน  8 การพัฒนาใน 3     พอเพียงและสามารถ  
สัมมาชีพในพื้นท ี่  ศูนย์ฝึกอบรมแรงงาน  แต่ละสถาบัน  อุดมศึกษาเพื่อรองรับ  จังหวัดชายแดน     สื่อสารโดยใช้  
ลดความเหลื่อล้ า  เพื่อสนับสนุนการ  เพื่อลดความซ้ าซ้อน  การเปลี่ยนแปลงของ  ภาคใต้     ภาษาสากลได้  
และพัฒนากำลังคน  เรียนรู้ตลอดชีวิต  2. ก าหนดผลลัพธ์  บริบทโลก  9 โครงสร้างพื้นฐาน     1.4. พัฒนากิจกรรม  
ให้เป็นที่ต้องการ    (Outcome) ของ  นโยบายข้อ3 การ  การเรียนรู้     กระบวนการเรียนรู้ให ้  
เหมาะสมกับพื้นท ี่    สถาบันอุดมศึกษา  ประกันคุณภาพ       นักศึกษาเรียนรู้จาก  
ทั้งในด้านเกษตร    เช่น เป็นศูนย์วิจัย  การศึกษา และการ       ปฏิบัติผ่านการท างาน  
อุตสาหกรรม และ    คุณภาพมีการวิจัย  ส่งเสริม       ร่วมกับชุมชน  
ธุรกิจบริการ    พัฒนาจนเกิดเป็น  สถาบันอุดมศึกษาสู         1.5 สร้างเครือข่ายกับ  
ข้อ 4.4พัฒนาคน    นวัตกรรมจาก  ความเป็นเลิศ       หน่วยงาน ดำเนิน  
ทุกช่วงวัยโดย    ทรัพยากรในท้องถิ่น  ส่งเสริมสนับสนุนให ้       กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  
ส่งเสริมการเรียนร ู้    เพื่อเพิ่มมูลค่าการ  สถาบันอุดมศึกษาได ้       บัณฑิตทั้งในประเทศ  
ตลอดชีวิต เพื่อให้    ส่งออกของประเทศ  พัฒนาระบบประกัน       และต่างประเทศ  
สามารถมีความรู้    3. จัดให้สถาบันอุดม  คุณภาพภายในของ       ยุทธศาสตร์ 3 การ  
และทักษะใหม่ที่    ศึกษาในพื้นที่ทำ  ตนเอง ทั้งในระดับ       บริการวิชาการเพื่อการ  
สามารถประกอบ    หน้าที่เป็นพี่เลี้ยง  หลักสูตร คณะ       พัฒนาท้องถิ่น  
อาชีพได้หลากหลาย    ให้แก่สถานศึกษาใน  สถาบัน โดยมุ่งเน้น       กลยุทธ์  
ตามแนวโน้มการ    ท้องถิ่น เพื่อการ  การพัฒนาตาม       3.1 จัดตั้ง พัฒนาศูนย์  
จ้างงานในอนาคต    พัฒนาคุณภาพ  ศักยภาพและบริบท       เรียนรู้การปฏิรูป  
ปรับกระบวนการ    การศึกษาและการ  ของแต่ละกลุ่มสถาบ ัน       การศึกษาสร้าง  
เรียนรู้และหลักส ูตร    พัฒนาท้องถิ่น  นโยบายข้อ6 การ       เครือข่ายการพัฒนาคร ู  
ให้เชื่อมโยงกับภ ูมิ      ส่งเสริมเครือข่าย       ประจำการแบบ  
สังคม โดยบูรณา      มหาวิทยาลัย       Coaching และยกระดับ  
การความรู้และ               
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คุณธรรมเข้าด้วยก ัน     เป็นกลไกลส าคัญใน      ศูนย์ศึกษาพัฒนาคร ูเป็น 
เพื่อให้เอ้ือต่อ     การขับเคลื่อน      ศูนย์พัฒนาครูและ 
พัฒนาผู้เรียนท ั้งใน     นโยบายไปสู่การ      บุคลากรทางการศึกษา 
ด้านความรู้ ทักษะ     ปฏิบัติหรือด าเนิน      ประจำจังหวัด 
การใฝ่เรียนรู้ การ     ตามโจทย์ในการ      3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์ 
แก้ปัญหาการรับฟ ัง     พัฒนาประเทศและ      ศึกษานิเวศชานเมือง 
ความเห็นผู้อ่ืน     เครือข่ายผลักดัน      และศูนย์เรียนรู้โครง 
มีคุณธรรม     ประเด็นที่สถาบัน      ตามแนวพระราชด าร ิ
จริยธรรม และ     อุดมศึกษาต้องการให ้      และหลักปรัชญา 
ความเป็นพลเมืองด ี     ส่วนกลางเข้าไปช่วย      เศรษฐกิจพอเพียง 
โดยเน้นความ     สนับสนุนโดยเครือข  าย      พร้อมทั้งฝึกอบรมสร้าง 
ร่วมมือระหว่าง     เป็นกลไกลในการ      เครือข่ายการพัฒนา 
ผู้เก่ียวข้องทั้งใน     เชื่อมโยงการศึกษาท ุก      แก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่น 
และนอกโรงเรียน     ระดับและภาคส่วน      ในพื้นที่มหาวิทยาล ัย 
ข้อ 4.6พัฒนา     ต่างๆ ในพื้นที่ และ      ตามแนวทาง 
ระบบการผลิตและ     ประเทศ      University 
พัฒนาครูที่มี     นโยบายข้อ 8 การ      Engagement 
คุณภาพและมีจิต     ผลิต พัฒนาครู และ      3.4 จัดตั้งศูนย์พัฒนา 
วิญญาณของความ     ผู้บริหารการศึกษา      บุคลากรท้องถิ่นและ 
เป็นครู เน้น     การผลิตครูที่มีคุณภาพ      สนับสนุนการพัฒนาข ีด 
ครูผู้สอนให้มีว ุฒิ     และสอดคล้องกับ      ความสามารถให้องค์กร 
ตรงตามวิชาที่สอน     ความต้องการของ      ปกครองส่วนท้องถิ่น 
นำเทคโนโลยี     ประเทศทั้งในเชิง      การบริหารงานพัฒนา 
สารสนเทศและ     ปริมาณและคุณภาพ       
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เครื่องมือที่     โดยหลักสำคัญ คือ      ท้องถิ่นรองรับการ  
เหมาะสมมาใช้ใน     พัฒนาวิธีการผลิตครู      กระจายอำนาจ  
การเรียนการสอน     ตั้งแต่กระบวนการ        
เพื่อเป็นเครื่อง     รับเข้า กระบวนการ      ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ  
ช่วยครูหรือเพื่อ     ผลิตครูขั้นตอนที่      บริหารการพัฒนา  
เรียนรู้ด้วยตนเอง     ส าเร็จการศึกษา      มหาวิทยาลัยเพื่อความ  
เช่น การเรียน     ติดตามดูแลครูเพื่อ      เป็นเลิศสู่สากล  
ทางไกล การเรียน     ไปช่วยเหลือโรงเรียนท ี่      กลยุทธ์  
โดยระบบ     บัณฑิตไปทำงานด้วย      5.6 บริหารจัดการ  
อิเล็กทรอนิกส์ เป็น     นอกจากน้ี ยังมี      โรงเรียนสาธิต เพื่อให ้ได้  
ต้น รวมทั้งปรับ     แนวนโยบายที่จะเสนอ      มาตรฐานสากล  
ระบบการประเมิน     รัฐบาลให้ใช้เครือข  าย        
สมรรถนะที่สะท้อน     อุดมศึกษา 9        
ประสิทธิภาพการ     เครือข่าย เป็นพี่เล ี้ยง        
จัดการเรียนการ     ในการพัฒนาโรงเรียน        
สอนและการพัฒนา     ต่อไป        
คุณภาพผู้เรียนเป็น             
ส าคัญ             

  ยุทธศาสตร์ 2 การ  จุดเน้นของนโยบาย     ยุทธศาสตร์ 4 ปฏิรูป นโยบายข้อ 2 ยุทธศาสตร์ การ1  
 สร้างความเป็นธรรม  เช่น การแปลงกระแส     การเงินอุดมศึกษาเพ ิ่อ สร้างผลงานเชิง พัฒนาการเรียนการสอน  
 แนวทางการพัฒนา  พระราชดำรัสของ     ขับเคลื่อนสถาบัน  ประจักษ์ในการเป็น และคุณภาพบัณฑิต  
 2. การกระจายการ  พระบาทสมเด็จพระ     อย่างก้าวกระโดด  สถาบันอุดมศึกษา กลยุทธ์  
 ให้บริการภาครัฐทั้งด้าน เจ้าอยู่หัวที่เก่ียวข้อง       เพื่อการพัฒนา 1.4. พัฒนากิจกรรม  
 การศึกษา สาธารณสุข กับการปฏิรูป        กระบวนการเรียนรู้ให ้  
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 และสวัสดิการที่มี  การศึกษาไปสู่การ      ท้องถิ่นให้เป็นท ี่ นักศึกษาเรียนรู้จาก  
 คุณภาพให้ครอบคลุม  ปฏิบัติ การปฏิรูป      ยอมรับ ปฏิบัติผ่านการทำงาน  
 และทั่วถึง  การศึกษา การลด       ร่วมกับชุมชน  
 3. การเสริมสร้าง  ความเหลื่อมล้ า         
 ศักยภาพชุมชน การ  ทางการศึกษา การ       ยุทธศาสตร์ 3 การ  
 พัฒนาเศรษฐกิจและ  จัดการเรียนการสอน       บริการวิชาการเพื่อการ  
 ชุมชน และการสร้าง  ทวิภาคีร่วมกับสถาน       พัฒนาท้องถิ่น  
 ความเข้มแข็งการเงิน  ประกอบการ การผลิต       กลยุทธ์  
 ฐานรากตามหลัก  การศึกษาตามความ       3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์  
 ปรัชญาของเศรษฐกิจ  ถนัดและความเป็น       ศึกษานิเวศชานเมือง  
 พอเพียงให้ชุมชน  เลิศของแต่ละสถาบัน       และศูนย์เรียนรู้โครง  
 สามารถพึ่งพาตนเองได ้  การก าหนดเป้าหมาย       ตามแนวพระราชด าร ิ  
 มีสิทธิในการจัดการ  ผลผลิตทางการศึกษา       และหลักปรัชญา  
 ที่ดินและทรัพยากร  เพื่อให้เกิดนวัตกรรม       เศรษฐกิจพอเพียง  
 ภายในชุมชน  จากทรัพยากรท้องถ ิ่น       พร้อมทั้งฝึกอบรม สร้าง  
 แผนงานโครงการ  การส่งเสริมการเรียน       เครือข่ายการพัฒนา  
 3. โครงการบริหาร  ตลอดชีวิต       แก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่น  
 จัดการงบประมาณ         ในพื้นที่มหาวิทยาล ัย  
 ด้านการศึกษาแบบ         ตามแนวทาง  
 มุ่งเน้นสัมฤทธ์ิ         University  
 4. โครงการสนับสนุน         Engagement  
 การพัฒนาเศรษฐกิจ           
 ชุมชนฐานรากและ           
 ชุมชนเข้มแข็ง           
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(พลเอกดาวพงษ์ 
รัตนสุวรรณ 

 นโยบาย 
คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

แผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 

(พ.ศ.2555-2559) 

 นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ 

แผนกลยุทธ ์  

          3.3 สร้างเครือข าย  
          ชุมชนนักปฏิบัติจาก  
          ภายในและภายนอกเพื่อ  
          ร วมกันศึกษาแก้ไข  
          ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น  
          และเสริมพลังให้ชุมชน  
          ท้องถิ่นสามารถด ารง  
          ได้อย างยั่งยืน  
          ยุทธศาสตร์ 5 การ  
          บริหารการพัฒนา  
          มหาวิทยาลัยเพื่อความ  
          เป็นเลิศสู สากล  
          กลยุทธ์  
          5.2 ปรับปรุงกฎหมาย  
          ระเบียบ ข้อบังคับ  
          จัดการฝึกอบรมและ  
          พัฒนาที่มุ่งเน้นการ  
          ปฏิบัติการเสริมสร้าง  
          ธรรมมาภิบาลและเป็น  
          มหาวิทยาลัยสีเขียว  
            
            
            
            



10  แผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

          
  

นโยบายรัฐบาล 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 
 

 รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

(พลเอกดาวพงษ์ 
รัตนสุวรรณ) 

นโยบายคณะกรรม 
การการอุดมศึกษา 

 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

 

แผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 - 2559) 

 นโยบายสภามหา 
วิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ 

 

แผนกลยุทธ ์
 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ       นโยบายข้อ 2 ยุทธศาสตร์ 3 การ  
 เติบโตที่เปน็มิตรก ับ       สร้างผลงานเชิง บริการวิชาการเพื่อ  
 สิ่งแวดล้อม เพื่อการ       ประจักษ์ในการเป็น พัฒนาท้องถิ่น  
 พัฒนาที่ย่ังยืน       สถาบันอุดมศึกษา กลยุทธ์  
 แนวทางการพัฒนา       เพื่อการพัฒนา 3.2 จัดตั้งศูนย์ศึกษา  
  1. การรักษาฟื้นฟู       ท้องถิ่นให้เป็นท ี่ นิเวศชานเมือง และศูนย์  
 ทรัพยากรธรรมชาติ       ยอมรับ เรียนรู้โครงการตามแนว  
 สร้างสมดุลของการ        พระราชดำริและหลัก  
 อนุรักษ์และใช้        ปรัชญาเศรษฐกิจ  
 ประโยชน์อย่างยั่งย ืน        พอเพียงพร้อมฝึกอบรบ  
 และเป็นธรรม        สร้างเครือข่ายการ  
 5. สนับสนุนการลด        พัฒนา แก้ปัญหาชุมชน  
 การปล่อยก๊าซเรือน        ท้องถิ่น ในพื้นที่  
 กระจก และเพิ่มขีด        มหาวิทยาลัยตาม  
 ความสามารถในการ        แนวทาง University  
 ปรับตัวต่อการ        Engagement  
 เปลี่ยนแปลงสภาพ          
 ภูมิอากาศ          
 แผนงานโครงการ          
 5. โครงการเมืองสี          
 เขียว          
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และสังคมแห่งชาติ 
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 รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

(พลเอกดาวพงษ์ 
รัตนสุวรรณ) 

นโยบายคณะกรรม 
การการอุดมศึกษา 

 กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

 

แผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 - 2559) 

 นโยบายสภามหา 
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แผนกลยุทธ ์
 

 

 6. แผนงานด้านการ           
 ลดก๊าชเรื่องกระจก ท ี่           
 เหมาะสมกับประเทศ           
 (NAMA Roadmap)           
 และแผนงานด้านการ           
 ปรับตัวเพื่อรองรับ           
 เปลี่ยนแปลง           
 ยุทธศาสตร์ 6 การ   นโยบายข้อ 2การ     นโยบายข้อ4 ยุทธศาสตร์ 5 การ  
 บริหารจัดการใน   ปรับปรุงเกณฑ์     พัฒนามหาวิทยาลัย บริหารการพัฒนา  
 ภาครัฐ การป้องกัน   มาตรฐาน     ขนาดกลาง มหาวิทยาลัยเพื่อความ  
 การทุจริตประพฤติม ิ   เพื่อปรับเกณฑ์      เป็นเลิศสู่สากล  
 ชอบและธรรมาภิบาล   มาตรฐานทั้งหลักสูตร     นโยบายข้อ5 กลยุทธ์  
 แนวทางการพัฒนา   อาจารย์ บัณฑิตและ     พัฒนาการบริหาร 5.2 ปรับปรุงกฎหมาย  
 1. ปรับปรุงโครงสร้าง   นักศึกษา ให้มีความ     จัดการใน ระเบียบ ข้อบังคับ  
 หน่วยงาน บทบาท   หลากหลาย ครอบคลุม     มหาวิทยาลัย จัดการฝึกอบรมและ  
 ภารกิจ และคุณภาพ   ทั้งสายวิชาการ สาย      พัฒนาที่มุ่งเน้นการ  
 บุคลากรภาครัฐ ให้ม ี   วิชาชีพและปฏิบัติ      ปฏิบัติ   การเสริมสร้าง  
 ความโปร่งใส ทันสมัย   เพื่อผลิตนักวิจัย/      ธรรมาภิบาลและเป็น  
 คล่องตัว มีขนาด   นักวิชาการ      มหาวิทยาลัยที่  
 เหมาะสม เกิดความ   (Academic) นัก      รับผิดชอบต่อสังคม  
 คุ้มค่า   วิชาชีพชั้นสูง      5.3 พัฒนามหาวิทยาลัย  
 2. ปรับปรุงกระบวน   (Professional) และ      ให้เป็นมหาวิทยาลัยส ี  
 การงบประมาณ และ   นักเทคนิค/นักปฏิบ ัติ      เขียวที่มีสุนทรียะ การ  
 สร้างกลไกลในการ   (Technical/Practice)      อนามัยสุขาภิบาล และ  
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รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

(พลเอกดาวพงษ์ 
รัตนสุวรรณ) 

นโยบายคณะกรรม 
การการอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
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แผนกลยุทธ ์
 

 

 
ติดตามตรวจสอบ 
การเงิน การคลังภาคร ัฐ  

ให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของประเทศ    

การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ 
ดี และมีความพร้อมด้าน 

 5. ป้องกันและ  รวมทั้งสามารถแข่งขัน    อาคารสถานที่ 
 ปราบปรามการทุจริต  ได้ในอาเซียน    5.4 จัดหาและพัฒนา 
 และประพฤติมิชอบ      ทรัพยากรสนับสนุน 
 6. ปฏิรูปกฎหมายและ      การเรียนรู้ เทคโนโลย ี 
 กระบวนการยุติธรรมใน      สารสนเทศ สิ่งอำนวย 
 มีความทันสมัย เป็น      ความสะดวก และ 
 ธรรม และสอดคล้อง      บริการขั้นพื้นฐานภายใน 
 กับ ข้อบังคับสากลหรือ      มหาวิทยาลัยให้พร้อม 
 ข้อตกลงระหว่าง      ต่อการเป็นSemi 
 ประเทศ      residential University 
 แผนงานโครงการ        

 
2. การปฏิรูปการ 
พัฒนาข้าราชการ        

 

3.การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพและ 
คุณภาพการบริหารงาน 
แห งรัฐ        

 

4.การปรับปรุง 
กฎหมายเพื่อวางระบบ 
การบริหารจัดการ 
งบประมาณเชิงพื้นที        



แผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  13  
    

นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 
 

รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

(พลเอกดาวพงษ์ 
รัตนสุวรรณ) 

นโยบายคณะกรรม 
การการอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 
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 5. การบูรณาการ       
 โครงสร้างพื้นฐานกลาง       
 ด้านเทคโนโลยี       
 สารสนเทศการสื่อสาร       
 (Information and       
 communication       
 Technology / ICT)       
 สำหรับภาครัฐ       
 (Government       
 Shared       
 Infrastructure)       

 

9.การสร้างกลไกล 
“ยับยั้ง” และ “สร้าง 
ความตระหนักรู้” เพื่อ 
ป้องกันการทุจริต       

 

10.การพัฒนา 
กระบวนการจัดท านโยบาย
สาธารณะ รวมถึงกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ให้มีคุณภาพ 
และมีส วนร วมจากทุก ภาค
ส วน 
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 ยุทธศาสตร์ 8 การ     นโยบายข้อ2 ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย 
 พัฒนาวิทยาศาสตร์     สร้างผลงานเชิง และสะสมองค์ความรู้ 
 แนวทางการพัฒนา     ประจักษ์ในการเป็น     เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 1. เร่งส่งเสริมการ     สถาบันอุดมศึกษา   
 ลงทุนวิจัยและพัฒนา     เพื่อการพัฒนา   
 ผลักดันสู่การใช้     ท้องถิ่นให้เป็นท ี่   
 ประโยชน์ในเชิงพณิชย์     ยอมรับ   
 และเชิงสังคม        

 

2. พัฒนาผู้ประกอบการ
ให้เป็นผู้ประกอบการทาง 
เทคโนโลยี 
(Technopreneur        

 

3. พัฒนาสภาวะ 
แวดล้อมของการพัฒนา 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม        
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 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การ       นโยบายข้อ 2 ยุทธศาสตร์ 1 การ  
 พัฒนาภาคเมืองและ       สร้างผลงงานเชิง พัฒนาการเรียนการสอน  
 พื้นที่เศรษฐกิจ       ประจักษ์ในการเป็น และคุณภาพบัณฑิต  
 แนวทางการพัฒนา       สถาบันอุดมศึกษา กลยุทธ์  
 1. การพัฒนาภาคเพื่อ       เพื่อการพัฒนา 1.1. พัฒนาปรับปรุง  
 สร้างโอกาสเศรษฐกิจ       ท้องถิ่น ให้เป็น หลักสูตร กระบวนการ  
 ให้กระจายตัวอย่าง       ยอมรับ จัดการเรียนรู้ที่ก  
 ทั่วถึง        เรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
 1.1 ภาคเหนือ:พัฒนา       นโยบายข้อ 1 (Productive learning)  
 ให้เป็นฐานเศรษฐกิจ       ยกระดับคุณภาพ ที่ได้มาตรฐานสากล  
 มูลค่าส ูง       มาตรฐานการศึกษา 1.2. พัฒนาสมรรถนะ  
 1.1.4 พัฒนาระบบ       ตามเกณฑ์มาตรฐาน การจัดการเรียนรู้เชิง  
 การดูแลผู้สูงอายุรองรับ        ผลิตภาพ (Productive  
 การเปลี่ยนแปลงเข้าส ู         learning)  
 สังคมอายุของ        1.3. เตรียมความพร้อม  
 ภาคเหนือที่เร็วกว่า        ของนักศึกษาก่อนเข้า  
 ระดับประเทศ 10 ป ี        เรียน พัฒนานักศึกษาให้  
 2. พัฒนาเมือง        มีสมรรถนะด้านวิชาช ีพ  
 2.1 แนวทางการ        มีจิตสาธารณะเห็น  
 พัฒนาหลัก        คุณค่าของวิถีชีวิต  
 2.1.2 ส่งเสริมการ        พอเพียงและสามารถ  
 จัดการสิ่งแวดล้อมเมือง        สื่อสารโดยใช้  
 อย่างมีบูรณาการ        ภาษาสากลได้  
 ภายใต้การมีส่วนร่วม          
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 ของส่วนกลาง ส่วน        1.4 พัฒนากิจกรรม  
 ท้องถิ่น ภาคประชา        กระบวนการเรียนรู้ให ้  
 สังคม และภาคเอกชน        นักศึกษาเรียนรู้จาก  
 2.2 แนวทางการ        ปฏิบัติผ่านการทำงาน  
 พัฒนาเมืองสำคัญ        ร่วมกับชุมชน  
 2.1.2 พัฒนาเมือง          
 ปริมณฑล        ยุทธศาสตร์2 การวิจัย  
 (สมุทรปราการ นนทบุรี        และสะสมองค์ความรู้  
 ปทุมธานี นครปฐม        เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
 และสมุทรสาคร) ให้        กลยุทธ์  
 เป็นเมืองศูนย์กลางการ        2.3. สร้างผลงานวิจัยท ี่  
 บริการธุรกิจและการ        เป็นองค์ความรู้ใหม่  
 พาณิชย์ศูนย์กลางการ        ตอบโจทย์  
 ขนส่งและโลจิสติกส์        ระดับประเทศชาติ และ  
 ศูนย์บริการด้านสุขภาพ        ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน  
 และการศึกษาและเมือง        การพัฒนา ประชารัฐ  
 ที่อยู่อาศัย        ลดความเหลื่อมล้ า  
 3. การพัฒนาพื้นที        สร้างความม่ังคั่ง และ  
 เศรษฐกิจ        ยั่งยืนของท้องถิ่น  
 3.2 พื้นที่เศรษฐกิจ        ประเทศชาติ  
 พิเศษชายแดน          
 3.2.1ส่งเสริมและ          
 อำนวยความสะดวก          
 การลงทุนในพื้นที่เขต          
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 พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ        ยุทธศาสตร์ 3 การ  
 ชายแดน        บริการวิชาการเพื่อการ  
 แผนงานโครงการ        พัฒนาท้องถิ่น  
 12. โครงการพัฒนา        กลยุทธ์  
 นิคมอุตสาหกรรมใน        3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์  
 เขตพัฒนาเศรษฐกิจ        ศึกษานิเวศชานเมือง  
 พิเศษสระแก้ว ตาก        และศูนย์เรียนรู้โครงการ  
 สงขลา และ หนองคาย        ตามแนวพระราชด าร ิ  
         และหลักปรัชญา  
         เศรษฐกิจพอเพียง  
         พร้อมทั้งฝึกอบรม สร้าง  
         เครือข่ายการพัฒนา  
         แก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่น  
         ในพื้นที่มหาวิทยาล ัย  
         ตามแนวทาง  
         University  
         Engagement  
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ข้อ 4.8อนุรักษ์          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ  
ฟื้นฟู และเผยแพร่           ท านุบ ารุง สืบสาน  
มรดกทาง          ศิลปวัฒนธรรมท้องถ ิ่น  
วัฒนธรรม          และชาติ  
ภาษาไทยและ          กลยุทธ์  
ภาษาถิ่น ภูมิปัญญา          4.1. บริหารจัดการงาน  
ท้องถิ่นรวมทั้งความ           รุศิท านุบ ารุงศิลปะและ  
หลากหลายของ          วัฒนธรรม ทั้งการ  
ศิลปวัฒนธรรมไทย          อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน  
เพื่อการเรียนรู้          เผยแพร่วัฒนธรรมไทย  
ความภาคภูมิใจใน          4.2. ส่งเสริม สนับสนุน  
ประวัติศาสตร์และ          การบูรณาการการ  
ความเป็นไทย นำ          จัดการเรียนการสอน  
ไปสู่การสร้าง          การวิจัย การบริการ  
ความสัมพันธ์อันดี          วิชาการ กับการจัด  
ในระดับประชาชน          กิจกรรมนักศึกษาด้าน  
ระดับชาติ ระดับ          ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ  
ภูมิภาค และระดับ          ปัญญาท้องถิ่น  
นานาชาติ ตลอดจน          4.3. สร้างเครือข่ายและ  
เพิ่มมูลค่าทาง          แลกเปลี่ยนด้าน  
เศรษฐกิจให้แก่          ศิลปวัฒนธรรมและภูม ิ  
ประเทศ          ปัญญาท้องถิ่น ในระดับ  

          ท้องถิ่น ระดับชาติ และ  
          ระดับสากล  
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3. ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
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                      4. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก (SWOT) คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

  

จุดแข็ง (S-Strengths) 

 

    จุดอ่อน (W-Weakness) 

 

      โอกาส (O-Opportunities) 

 

      ภัยคุกคาม (T-Threats) 

 

ผู้มี
ส่ว

นไ
ด้ส

่วน
เส

ีย 

S1 บัณฑิตส วนใหญ มีคุณภาพตรงตามเอกลักษณ์
ของ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 
 

W1 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะ IT 
ทักษะวิจัย ทักษะเทคโนโลยี ทักษะชีวิต 

 

O1 ข้อก าหนดของคุรุสภาในการรับ
นักศึกษา 

 

T1 คู แข งด้านหลักสูตรในลักษณะ
ใกล้เคียงกัน 
 

S2 มีโรงเรียนสาธิตที่เป็นแหล งฝึกประสบการณ์

ครบถ้วนทุกระดับชั้น 

 
 

W2 นักศึกษาใหม ขาดการเตรียมความ

พร้อมในการเข้าเรียนไม สามารถปรับตัว

เข้ากับสถานศึกษาได้ 
 

O2 ท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมีความ

เหมาะสม 

 
 

T2 ค านิยมของนักศึกษาที่ไปเลือกคู แข ง

มากกว ารวมถึงผู้ใช้บัณฑิตก ไปเลือก

คู แข งมากกว า 
 

S3 มีศูนย์ครู มีสถานที่ฝึกอบรมบุคลากรส าหรับ

พัฒนาครู 

 

 

 

W3 คุณภาพการสอนยังไม ได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติ 
 
 
 

 

O3 ผู้ใช้บัณฑิตมีความเชื่อม่ันในการ ใช้
บัณฑิต 
 
 
 

 

T3 ขาดการร วมมือระหว างคณะและ
ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยอย างเป็น
รูปธรรม 
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จุดแข็ง (S-Strengths) 

 

    จุดอ่อน (W-Weakness) 

 

      โอกาส (O-Opportunities) 

 

      ภัยคุกคาม (T-Threats) 

 
ผู้มี

ส่ว
นไ

ด้ส
่วน

เส
ีย 

S4 ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีงานท า 100% 

 

 
 
 
 
 

W4 ขาดกิจกรรมความร วมมือทางวิชาการ
กับเครือข ายต างประเทศ 
 
 
 
 
 
 

O4 มีเครือข ายในการพัฒนางานด้าน
วิชาการ และวิชาชีพครู 
 
 
 
 
 
 

T4 นโนบายทางการศึกษามีการ
เปลี่ยนแปลงตามสภาพการเมือง 
 
 
 
 
 
 

S5 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต อบัณฑิต 

 

W5 สภาพห้องเรียนไม เอื้อต อการ
เรียนการสอน 
 

O5 มีโอกาสในการคัดเลือกนักศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัย 
  

S6 ค านิยมผู้ปกครองที่มีต อวิชาชีพคร ู
  

O6 มีทุนสนบัสนุนงานวิจัยจาก
ภายนอก  
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จุดแข็ง (S-Strengths) 

 

    จุดอ่อน (W-Weakness) 

 

      โอกาส (O-Opportunities) 

 

      ภัยคุกคาม (T-Threats) 

 

กร
ะบ

วน
กา

รภ
าย

ใน
 

 

S1 มีหลกัสูตรทีห่ลากหลายทั้งหลักสูตร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

W1 ขาดกระบวนการพฒันา
ภาษาอังกฤษให้นักศึกษา/บุคลากร 

O1 หลักสูตรเอกคู มีโอกาสสอบบรรจุ
ได้มากกว า 2 ช องทาง 

T1 ข้อก าหนดของคุรุสภา TQF 
 

S2 ระดับปรญิญาตรมีีกจิกรรมพฒันาคุณ
ลักษณ์บัณฑิตครบถ้วนปรากฏ
ในทรานสคริปกจิกรรม   

T2 หลกัสูตรไม สอดคล้องกับความ
ต้องการตลาด 
 

S3 มีวัฒนธรรมรุ นพี่ดูแลรุ นน้องส าหรับ
บุคลากร  ที่เป็นทัง้อาจารย์ เจ้าหน้าที่และ
นักศึกษา   

T3 ระบบการประกันคุณภาพมีการ
เปลี่ยนแปลงบ อย 
 

S4 มีระบบการนิเทศอาจารย์ใหม และ
อาจารยเ์ก า    
S5 มีระบบการประเมินอาจารย์ที่ชัดเจน    
S6 มีระบบการรบันักศึกษาทีเ่หมาะสม    
S7 มีระบบการควบคุมการเบิกจาก 3 มิติ    
S8 การสนบัสนุนระหว างโครงการ (กรณี
โครงการเร งด วนไม ได้ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการ 
คณะมีการ Support งบประมาณในการ
บรหิารจัดการ)    
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จุดแข็ง (S-Strengths) 

 

    จุดอ่อน (W-Weakness) 

 

      โอกาส (O-Opportunities) 

 

      ภัยคุกคาม (T-Threats) 

 
คว

าม
รู้&

บุค
ลา

กร
 

 
S1 อาจารยม์ีคุณวุฒิตรงตามสาขาทีเ่ปิดสอน 
 

W1 อาจารยผ์ลิตผลงานวิจัย/
ผลงานทางวิชาการได้น้อย  

T1 อัตราการปิดสอบบรรจุ
ข้าราชการน้อย 

S2 มีอาจารย์ก าลงัศึกษาต อในระดบัปริญญาเอก
ตรงตามสาขา 
 

W2 จ านวนบุคลากรฝ่าย
สนับสนุนมจี านวนน้อยไม 
เพียงพอกับภาระงานทีเ่พิ่มข้ึน   

S3 อาจารย์และบุคลากรมีความสามัคคี มีความ
มุ งมั่นในการท างานเป็นทีม มีความเสียสละ 
 

W3 ภาระหน้าทีท่ี่รบัผิดชอบ
มากจนไม มีเวลาในการพฒันา
ตนเอง   

 

W4 แนวโน้มอาจารย์ไม 
เพียงพอเนื่องจากเกษียณอายุ
ราชการ   

 

W5 ต าแหน งวิชาการและวุฒิ
ปริญญาเอก มีอัตราน้อยลง
เนื่องจากอาจารย์เกษียณอายุ
ราชการ   

กา
รเง

ิน 
 

S1 การใช้งบประมาณคุ้มค า 
 
 
 

W1 ได้รับงบประมาณจัดสรร
น้อยไม เพียงพอต อการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
และบริหารจัดการ 

O1 ได้รับงบประมาณแผ นดินจาก
รัฐบาลระหว างปงีบประมาณ(กรณี
เฉพาะกิจเร งด วน) 
 

T1 การได้รับจัดสรรงบประมาณ
แนวโน้มลดลง เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกจิ 
 

 

W2 การใช้งบประมาณบาง
โครงการไม ตรงตามแผนปฏิบัติ
การ   
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การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ ์ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายใน (Internal Strategic Factors Summary : IFAS) 

 
 
 

Internal Factors Weight 
(0.0-1.0) 

Rating 
(1-5) 

Weighted 
Score 

Comments 

จุดแข็ง (S-Strengths)     
S1 บัณฑิตส วนใหญ มีคุณภาพตรงตามเอกลกัษณ์ของ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 0.05 4 0.20  
S2 มีโรงเรียนสาธิตท่ีเป็นแหล งฝึกประสบการณ์ครบถ้วนทุกระดับช้ัน 0.04 5 0.20  

S3 มีศูนย์ครู มีสถานท่ีฝึกอบรมบุคลากรส าหรับพัฒนาครู 0.05 4 0.20  

S4 ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีงานท า 100% 0.05 4 0.20  

S5 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต อบัณฑิต 0.04 4 0.16  

S6 ค านิยมของผู้ปกครองท่ีมีต อวิชาชีพครู 0.04 4 0.16  

S7 มีหลักสูตรท่ีหลากหลายท้ังหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 0.04 4 0.16  

S8 ระดับปริญญาตรีมีกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบณัฑิตครบถ้วนปรากฏในทรานสคริปกิจกรรม 0.05 4 0.20  

S9 มีวัฒนธรรมรุ นพี่ดูแลรุ นน้อง ส าหรับบุคลากร ท่ีเป็นท้ังอาจารยื เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษา 0.04 4 0.16  

S10 มีระบบการนิเทศอาจารย์ใหม และอาจารย์เก า 0.05 4 0.20  

S11 มีระบบการประเมินอาจารย์ท่ีชัดเจน 0.05 4 0.20  

S12 มีระบบการรับนักศึกษาท่ีเหมาะสม 0.04 4 0.16  
S13 มีระบบการควบคุมการเบิกจาก 3 มิติ 0.05 5 0.25  
S14 การสนับสนุนระหว างโครงการ (กรณีโครงการเร งด วนไม ได้ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการคณะมีการ 
Support งบประมารในการบริหารจัดการ) 

0.04 4 0.16  
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         การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายใน (Internal Strategic Factors Summary : IFAS) 
 
 
  

Internal Factors Weight 
(0.0-1.0) 

Rating 
(1-5) 

Weighted 
Score 

Comments 

S15 อาจารย์มีคุณวุฒิตรงตามสาขาที่เปิดสอน 0.04 4 0.16  
S16 มีอาจารย์ก าลังศึกษาต อในระดับปริญญาเอกตรงตามสาขา 0.04 4 0.16  
S17 อาจารย์และบุคลากรมีความสามัคคี มีความมุ งม่ันในการท างานเป็นทีม มีความเสียสละ  0.04 4 0.16  
S18 การใช้งบประมาณคุ้มค า 0.05 5 0.25  

รวม 0.80  3.34  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

26 แผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ ์ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายใน (Internal Strategic Factors Summary : IFAS) 
 

Internal Factors Weight 
(0.0-1.0) 

Rating 
(1-5) 

Weighted 
Score 

Comments 

จุดอ่อน (W-Weakness)     
W1 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะ IT ทักษะวิจัย ทักษะเทคโนโลยี ทักษะชีวิติ 0.020 3 0.060  

W2 นักศึกษาใหม ขาดการเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนไม สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานศึกษาได้ 

0.015 3 0.045  

W3 คุณภาพการสอนยังไม ได้รับการยอมรับในระดับชาติ 0.018 3 0.054  

W4 ขาดกิจกรรมความร วมมือทางวิชาการกับเครือข ายต างประเทศ 0.017 3 0.051  

W5 สภาพห้องเรียนไม เอ้ือต อการเรียนการสอน 0.010 3 0.030  

W6 ขาดกระบวนการพัฒนาภาษาอังกฤษให้นักศึกษา/บุคลากร 0.015 3 0.045  

W7 อาจารยืผลิตผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการได้น้อย 0.010 3 0.030  
W8 จ านวนบุคลากรฝ่ายสายสนับสนุนมีจ านวนน้อยไม เพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น 0.015 3 0.045  
W9 ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบมากจนไม มีเวลาในการพัฒนาตนเอง 0.015 4 0.060  
W10 แนวโน้มอาจารย์ไม เพียงพอเนื่องจากเกษียณอายุราชการ  0.015 3 0.045  
W11 ต าแหน งวชิาการและวุฒิปริญญาเอก มีอัตราน้อยลงเนื่องจากอาจารย์เกษียณอายุราชการ 0.020 3 0.060  
W12 ได้งบประมาณได้รับจัดสรรน้อยไม เพียงพอต อการด าเนินการจัดการเรียนการสอนและบริหาร
จัดการ 

0.015 3 0.045  

W13 การใช้งบประมาณบางโครงการไม ตรงตามแผนปฏิบัติการ 0.015 3 0.045  
รวม 0.20  0.615  
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     การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายนอก (External Strategic Factors Summary : EFAS) 
 

External Factors Weight 
(0.0-1.0) 

Rating 
(1-5) 

Weighted 
Score 

Comments 

โอกาส (O-Opportunities)     
O1 ข้อก าหนดของคุรุสภาในการรับนกัศึกษา 0.10 4 0.40  
O2 ท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม 0.10 4 0.40  
O3 ผู้ใช้บัณฑิตมีความเช่ือมั่นในการใช้บัณฑิต 0.10 4 0.40  
O4 มีเครือข ายในการพฒันางานด้านวิชาการ และวิชาชีพคร ู 0.10 4 0.40  
O5 มีโอกาสในการคัดเลือกนักศึกษาในระดบัมหาวิทยาลัย 0.10 4 0.40  
O6 มีทุนสนบัสนุนงานวิจัยจากภายนอก 0.10 4 0.40  
O7 หลักสูตรเอกคู มีโอกาสสอบบรรจุได้มากกว า 2 ช องทาง 0.10 5 0.50  
O8 ได้รับงบประมาณแผ นดินจากรัฐบาลระหว างปีงบประมาณ (กรณีเฉพาะกจิเร งด วน) 0.10 4 0.40  

รวม 0.80  3.30  
ภัยคุกคาม (T-Threats)     
T1 คู แข งด้านหลักสูตรในลักษณะใกล้เคียงกัน 0.03 3 0.09  
T2 ค านิยมของนักศึกษาที่ไปเลอืกคู แข งมากกว ารวมถึงผู้ใช้บัณฑิตก ไปเลือกคู แข งมากกว า 0.03 4 0.12  
T3 ขาดการร วมมือระหว างคณะและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยอย างเป็นรูปธรรม 0.03 3 0.09  
T4 นโยบายทางการศึกษามกีารเปลี่ยนแปลงตามสภาพการเมือง 0.03 4 0.12  
T5 ข้อก าหนดของคุรุสภา TQF 0.02 2 0.04  
T6 หลักสูตรไม สอดคล้องกับความต้องการตลาด 0.02 2 0.04  
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หมายเหต ุ   Rating 
มีค าความเป็นจริงยอมรบัได้มากทีสุ่ด เท ากับ 5 
มีค าความเป็นจริงยอมรบัได้มาก เท ากับ 4 
มีค าความเป็นจริงยอมรบัได้ปานกลาง เท ากับ 3 
มีค าความเป็นจริงยอมรบัได้น้อย เท ากับ 2 
มีค าความเป็นจริงยอมรบัได้น้อยทีสุ่ด เท ากับ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

External Factors Weight 
(0.0-1.0) 

Rating 
(1-5) 

Weighted 
Score 

Comments 

T7 ระบบการประกันคุณภาพมีการเปลี่ยนแปลงบ อย 0.01 2 0.02  
T8 อัตราการเปิดสอบบรรจุข้าราชการนอ้ย 0.01 2 0.02  
T9 การได้รบัจัดสรรงบประมาณแนวโน้มลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกจิ 0.02 2 0.04  

รวม 0.20  0.58  
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5. แผนที่ยุทธศาสตร ์คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
แผนที่ยุทธศาสตร ์Strategy Map  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ประเด นยุทธศาสตร์ที่ 1    
การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เปน็สถาบันผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาชั้นน าเพ่ือพัฒนาทอ้งถิ่นในอุษาคเนย์ 

วิสัยทัศน์ 

ประเด นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

ประเด นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา

ท้องถ่ิน 
 
 

ประเด นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การท านุบ ารุง สืบสานศลิปะวัฒนธรรมท้องถ่ินและชาติ 

 
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ จิตสาธารณะและสามารถสื่อสารภาษาสากล สร้างเครือข ายพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

มิต
ิกร

ะบ
วน

กา
ร พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ พัฒนาการเรียนรู้จากการปฏิบติงานร วมกับชุมชน 

สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองคค์วามรู้ใหม ที่ตอบโจทย์ ระดับประเทศ 

บริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 

บูรณาการ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ กับการจัดกิจกรรมนักศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม 

พัฒนามหาวิทยาลยัสีเขียว 

พัฒนาองค์กรแห งการเรียนรู้ 

มิต
ิคน

แล
ะค

วา
มร

ู้ 

สรรหา และพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล 

จัดหางบประมาณสนับสนุนด้านวิจัย และการผลิตต าราการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ 

ประเด นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาการบรหิาร 

 

แสวงหาพันธมิตรจัดหา สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 

ปรับปรุงกฎหมาย และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

สร้างเครือข ายชุมชนนักปฏิบัต ิ พัฒนาสมรรถนะการผลิตและการเผยแพร ผลงานวิจัยสู สากล ปฏิรปูการศึกษาและสรา้งเครือข ายการพัฒนาครูประจ าการ จัดต้ังพัฒนาศูนยศ์ึกษานิเวศชานเมือง และศนูย์เรียรู้ในโครงการตามแนวพระราชด าร ิ

จัดตั้งศูนย์พัฒนบุคลากรท้องถ่ิน สร้างเครือข ายดา้นศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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บทที่ 2  
แผนปฏิบตักิาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยพิจารณาจากเป้าประสงค์ของคณะครุศาสตร์ฯ และนโยบายของคณะครุศาสตร์ รวมท้ังน าผลการประเมินปัจจัย 
ทางยุทธศาสตร์จากสภาพแวดล้อมภายนอกมาเป็นกรอบในการด าเนินการโดยมีจุดมุ งหมายในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ 
พัฒนาและเพิ่มบทบาทในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานานาชาติ ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
เป็นท่ียอมรับ พัฒนาการวิจัยและการให้บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาท้องถ่ิน  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข งขันประเทศ  
สร้างงานวิจัยท่ีมีผลกระทบเชิงบวกต อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม และน าไปสู การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
เพื่อสนองตอบต อการพัฒนาพื้นท่ีบนฐานทรัพยากรที่มีอยู  อันน าไปสู การพัฒนาอย างยั่งยืน 

 
ปรัชญา 
 

“คุณธรรมเด น  เน้นวิชาการ  สานท้องถ่ินพัฒนา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี” 
 

อัตลักษณ์ 
 

บัณฑิตจิตอาสา  พัฒนาท้องถ่ิน 
 

เอกลักษณ์ 
 

เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
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ค่านิยม 
 

“ VALAYA ”     

V : Visionary = เป็นผู้รอบรู ้
A : Activeness = ทำงานเชิงรุก รเิริ่มสร้างสรรค์ 
L : Like to learn = สนใจใฝเ่รยีนรู้อย่างต่อเนื่อง 
A : Adaptive = ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลีย่นแปลง 
Y : Yields = ผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
A : Acceptance and  Friendliness = เป็นที่ยอมรบัในการเป็นกัลยาณมิตร 

 
 
วิสัยทัศน์ 
     คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันผลิตและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ช้ันน าเพื่อพฒันาท้องถ่ินในอุษาคเนย์ 

 
พันธกิจ  

     คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีภารกิจหลกัส าคัญคือ เป็นสถาบันผลติและพัฒนา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นองค์กรแห งการเรียนรู้ วิจัย และพฒันาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา ให้การบรกิารทางวิชาการแก สังคม  
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ินและของชาติ บนพืน้ฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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เป้าประสงค์ 
1.  สร้างสรรค์งานผลิตบัณฑิต  ที่มีคุณภาพ  ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
2.  พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล งการเรียนรู้ที่ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
     ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยสร้างเครือข ายพันธมิตรกับองค์กรภายนอกและศิษย์เก า 
3.  สร้างเสริมขีดสมรรถนะในการวิจัย  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม   และน าผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาทางด้านการศึกษา แก ชุมชนและท้องถ่ิน 
4.  เป็นแหล งส าคัญในการให้บริการทางวิชาการแก สังคม  ในฐานะที่เป็นผู้น าทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาของท้องถ่ิน 
5. เป็นแหล งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาที่ส าคัญของท้องถ่ิน ตลอดจนเป็นองค์กรแห งความพอเพียงมีการบริหารจัดการ 
   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล        

 
 

  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าประสงค์ท่ี  1  :  สร้างสรรค์งานผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
1.  จ านวนหลักสูตรที่ได้รบัการปรับปรงุและพฒันาเพิ่มข้ึนตามความต้องการของท้องถ่ิน 
2.  จ านวนหลักสูตรทีเ่ปิดรับเพิ่มข้ึน  สอดคลอ้งกบัความต้องการของท้องถ่ิน 
3.  จ านวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ.  และคุรุสภา 
4.  ร้อยละของจ านวนนักศึกษาครูทีเ่พิ่มข้ึนตามแผนการรับนักศึกษา 
5.  จ านวนบัณฑิตที่จบการศึกษาตามกรอบของเวลาและไดง้านท าตรงสาขา ภายใน 1 ป ี
6.  ผลงานการพัฒนาวิชาการ งานวิจัย ต ารา บทความ สิ่งประดิษฐ์ ที่เผยแพร ได้ตรงตามเกณฑ์ของประกาศ กพอ. 
7.  ร้อยละของบัณฑิตครู ที่มีคุณภาพด้านสาระความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมและสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
8.  จ านวนโครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาครูและอาจารย์ 
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เป้าประสงค์ท่ี  2  :  พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนครู และบุคลากร 
                         ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยสรา้งเครือข่ายพันธมิตรกับองค์กรภายนอก และศิษย์เก่า 
1.  จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มข้ึน สอดคล้องกับความต้องการของหน วยงานทางการศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
2.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และตามความต้องการของหน วยงาน 
3.  ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพฒันาศักยภาพ 
4.  ระดับความพึงพอใจของหน วยงานทางการศึกษาทีม่ีต อกระบวนการและผลผลิตของการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

          5.  จ านวนองค์กรภายนอกและศิษยเ์ก าทีเ่ป็นเครือข ายพันธมิตร 
 
         เป้าประสงค์ท่ี  3  :  สร้างเสริมขีดสมรรถนะในการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และน าผลการวิจัยไปใชแ้ก้ปัญหาทางด้านการศึกษาแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

1.  จ านวนอาจารย์ในคณะครุศาสตรท์ี่ได้รับการอนมุัติให้ไดร้ับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย หรอืหน วยงานอื่น ๆ นอกมหาวิทยาลัย 
  2.  จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่แล้วเสร จ 
  3.  จ านวนโครงการวิจัยในแต ละหลักสูตร 

4.  จ านวนผลงานวิจัย/โครงการวิจัยของนักศึกษาครู  ครูประจ าการและบุคลากร ทางการศึกษา 
  5.  ระดับความพึงพอใจของหน วยงานทางการศึกษา  ที่มีต อผลงานวิจัยของนักศึกษาครู ครูประจ าการและบุคลากรทางการศึกษา 

6.  ระดับความพึงพอใจของหน วยงานทางการศึกษา หรือหน วยงานอื่นที่มีต อผลงานวิจัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์ 
  7.  ร้อยละของงานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาการศึกษาของท้องถ่ิน  
               และประเทศชาติได้ 

8.  ร้อยละของการตอบรับให้ตีพิมพ์หรือเผยแพร งานวิจัย ของอาจารย์ นักศึกษา ครูประจ าการและบุคลากรทางการศึกษา 
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เป้าประสงค์ท่ี  4  :  เป็นแหล่งส าคัญในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในฐานะท่ีเป็นผู้น าทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาของท้องถิ่น 
  1.  จ านวนหน วยงานทางการศึกษาที่เข้ารบับริการทางวิชาการ 
  2.  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารบับริการทางวิชาการ 
  3.  จ านวนโรงเรียน/สถานศึกษาครือข ายที่ได้รับการพฒันาศักยภาพ 
  4.  จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม 
  5.  จ านวนโครงการอบรมปฏิบัตกิารพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  6.  ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ข้ารับบรกิารทางวิชาการ 
  7.  ระดับความพึงพอใจของหน วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา ที่เข้ารับบริการทางวิชาการ 
  8.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ข้ารบับริการ น าความรู้และประสบการณ์ไปใช้พัฒนางานและหน วยงานของตน  
 
 

เป้าประสงค์ท่ี  5  :  เป็นแหล่งอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมไทย  และภูมิปัญญาท่ีส าคัญของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นองค์กรแห่งความพอเพียงมีการบริหารจัดการ 
                        โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 1. จ านวนกิจกรรม/โครงการพฒันาจิตส านึก และค านิยมของอาจารย์  นักศึกษา  และ บุคลากรของคณะครุศาสตร์ ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และ 
              ภูมิปัญญาทีส่ าคัญของท้องถ่ิน 

2  จ านวนโครงการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต และกระบวนการท างานโดยยึดหลักความพอเพียงส าหรับอาจารย์ และนักศึกษาตลอดจนบุคลากรในคณะ 
3. จ านวนโครงการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต และกระบวนการท างานโดยยึดหลักความพอเพียงส าหรับครูประจ าการและบุคลากรทางการศึกษา 

 4.  ผลการประเมินจาก กพร. และ สมศ. 
5. ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง และหน วยงานทางการศึกษา ตลอดจนหน วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีต อระบบการบริหารจัดการของคณะ 
6. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยให้ลาศึกษาต อ และก้าวเข้าสู ต าแหน งทางวิชาการ 
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คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์  คณะครุศาสตร์ มีเป้าหมาย ดังนี ้
  1. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู สามารถคิดวิเคราะห์อย างมีเหตุผล ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถน าความรู้และ 
                        ทักษะไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 

2. มีทักษะทางด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะทางคอมพิวเตอร์ได้อย างมีประสิทธิภาพ สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย    
   ตนเองจากแหล งเรียนรู้ต าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

           3.  ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบการงานอาชีพด้วยใจรัก ด ารงชีวิตได้อย าง 
                        เหมาะสมและมีความสุข 
           4.  มีความรักผูกพันต อท้องถ่ิน  ภาคภูมิใจในคุณค าของความเป็นไทย  ภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
           5.  มีสุขภาพอนามัยแข งแรง สมบูรณ์ ทั้งร างกายและจิตใจ ยึดมั่นในประชาธิปไตยและห างไกลจากยาเสพติด 
 

นโยบายคณะครุศาสตร์ 
1. นโยบายดานการผลิตบัณฑิต   
   1.1  พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและมีความยืดหยุนสูง เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ สังคมโลก 

           1.2  พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรใหเปนตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 
   1.3  สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการ และศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนทั้งภายในและภายนอกประเทศ พรอมทั้งสงเสริมและ 
          สนับสนุนการไปศึกษาดูงาน การฝกอบรม เขารวมประชุมสัมมนา เพื่อใหคณาจารยและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
   1.4  สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยแ์ละบุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   1.5  พัฒนาสื่อการสอน เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหเพียงพอและมีคุณภาพ 
   1.6  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน 
         โดยเนนการมีสวนรวมจากบุคคล สถาบัน และชุมชนภายนอก 
   1.7  พัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 

 
 
 



 
แผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 37 

 
 

2. นโยบายดานการพัฒนานักศึกษา 
    2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติอยางนอย 5 ดาน 
         ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ดานทักษะ  
         การวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    2.2 สนับสนุนใหนักศึกษาเขาฝกประสบการณในสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกอ. และ สมศ. 
    2.3 สงเสริมกิจกรรมที่ใหนักศึกษาพัฒนาความคิดสรางสรรค การท างานเป็นทีม การสรางนิสัยรักการอาน และมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดี  
         ตลอดจนพัฒนาเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
    2.4 จัดใหมีระบบการใหความชวยเหลือทางวิชาการส าหรับนักศึกษาเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียน 
 

          3. นโยบายดานงานวิจัย 
   3.1  พัฒนา ระบบและกลไกและโครงสรางพื้นฐานส าหรับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค์ 
   3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยท างานวิจัย  เพื่อน ามาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และลงสู ชุมชน 
   3.3 แสวงหาแหลงทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
   3.4 สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายวิจัยทั้งภายในและภายนอก 
   3.5 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อน าไปใช้พัฒนาช้ันเรียนและลงสู ท้องถ่ิน 
   3.6 พัฒนาระบบฐานขอมูลนักวิจัยและผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ 
 
4. นโยบายดานการบริการทางวิชาการแกสังคมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   4.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 
   4.2 สงเสริมและสนับสนุนใหการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   4.3 สนับสนุนใหมีความรวมมือดานบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข งของชุมชน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
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5. นโยบายดานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
         5.1  สงเสริมใหมีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบตาง ๆ 
                5.2  สงเสริมใหมีการบูรณาการงานดานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

  5.3  สงเสริมใหมีการเผยแพรหรือการบริการ  ดานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ สาธารณชน 
 

6. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารและการจัดการภายในองค์กร   
             6.1  พัฒนาระบบงานและโครงสรางองคกรที่เหมาะสมกับสถานการณ 
               6.2  จัดท าแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะ 
              6.3  ยึดหลักการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดเสีย 
               6.4  พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการปองกันความเสี่ยงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
                6.5  สงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

   6.6  สงเสริมสนับในการจัดท าแผนกลยุทธทางการเงิน และวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบไดรวม  
                             ทั้งมีการจัดท างบประมาณที่สอดคลองกับพันธกิจ ทุกพันธกิจและมีการจัดท ารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ 
               6.7  พัฒนาองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 

7. นโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ 
       7.1  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ และสามารถน ามาใชในการด าเนินการ 

ดานการประกันคุณภาพ 
       7.2  สนับสนุนใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชสารสนเทศเพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินการ 
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8. นโยบายการบริหารสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 
      8.1  พัฒนาคณะตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี  โดยเนนการจัดกจิกรรมการเรียนรใูน 3 ดาน  ไดแก ดานการสงเสริมประชาธิปไตย   
                               ดานการสงเสรมิใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย และดานการสงเสรมิภูมิคมุกันภัยดานยาเสพตดิ 
      8.2  สงเสริมใหคณาจารยมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานตามนโยบาย 3 ดี  ไดอยางมีคุณภาพ 
      8.3  สงเสริมและสนบัสนุนใหเกิดความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกในการด าเนินกจิกรรมที่สอดคลองกับนโยบาย 3 ดี 

 

9. นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
9.1 ก าหนดแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย       
      และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9.2  สนับสนุนกิจกรรมการใหความรู ความเขาใจและตระหนักในการด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับคณาจารย     
      บุคลากร และนักศึกษา 

      9.3  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการด าเนินการประกันคุณภาพอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
      9.4  สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาทุกคนน าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการท างาน 
      9.5  สงเสริมใหมีการวิจัยดานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อน าไปใชประโยชนในการพัฒนาคณะและหนวยงานอื่น 
        9.6  สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อรองรับการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาและวิเคราะหขอมูล 
                              เพื่อใชในการบริหารงาน 
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ความเป็นมาในการก าหนดประเดน็ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ในการด าเนินงานของคณะครศุาสตร์ 

 
ประเด็นท้าท้ายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจากภายนอก 
1. การรวมเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  การพัฒนามหาวิทยาลัย คณะให้มีความนานาชาติ (เครือข าย หลกัสูตร, บคุลากร,  สิ่งอ านวยบรกิาร) 
2. การขยายจ านวนของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน  การแสวงหาความร วมมือ พันธมิตรในการจัดการศึกษา (ระหว างมหาวิทยาลัยรัฐเอกชน หน วยงานของรัฐ) 
3. การพัฒนาเศรษฐกจิแบบคู ขนานระหว างศก.พอเพียง และศก.สร้างสรรค์  การพฒันาหลักสูตร การสร้างผลงานวิชาการที่ตอบสนองต อทิศทางของระบบ

เศรษฐกจิแบบคู ขนาน (หลักสูตร ต ารา งานวิจัย โครงการบริการวิชาการ) 
4. การถูกเรียกร้อง การถูกตรวจสอบ การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การสร้างตราสินค้า การสร้างความแตกต าง 
5. ความก้าวหน้า มีราคาที่ถูกลง และเข้าถึงได้ง ายข้ึนของ ICT  การลงทุน การใช้ประโยชน์ ICT. อย างถูกต้อง เหมาะสม  

 
ประเด็นท้าท้ายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจากภายใน 
1. การเสียสมดุลระหว างผลประโยชนส์ วนบุคคลกบัผลประโยชน์องค์การ และการขาดเอกภาพทางความคิดในวิสัยทัศนร์ วมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. ตราสินค้า ภาพลักษณ์ขององค์กร รวมทั้งผลผลิต(บัณฑิต) ยังขาดเอกลักษณ์ปราศจากความโดดเด น เป็นที่ยอมรบัของสงัคมภายนอก 
3. การท างานแบบแยกส วน และขาดการวางแผนงานในเชิงบรูณาการ 
4. การขาดแคลนบุคลากรในเชิงคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานจากภายนอก 
5. การบริหารทรัพยากรทางการเงินและสินทรัพย์อื่น ๆ อย างดอ้ยประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
6. การจัดการระบบคุณภาพเพื่อท าตามหน้าทีม่ิใช เป็นวัฒนธรรมการท างาน 
7. การลดลงของจ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
8. การจัดกจิกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงพระชนมายุครบรอบพรรษา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนยุทธศาสตร์ จัดท าร างแผนการปฏิบัติการและร างแผนกลยุทธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ได้มีการประชุมระดมความคิดเห นและแลกเปลี่ยนทัศนะ เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ   
ผลจากการประชุมดังกล าว สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2559 - 2561  ยุทธศาสตร์   
แผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ และโครงการส าคัญ ตัวชี้วัด  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 
และบุคลากร น านโยบายจากสภามหาวิทยาลัยมาจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
ประเดน็ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
     ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การพฒันาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

กลยุทธ ์ 
1.1. พัฒนาปรบัปรุงหลกัสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ทีก่ารเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ที่ได้มาตรฐานสากล  
1.2. พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)  
1.3. เตรียมความพร้อมของนกัศึกษาก อนเข้าเรียน พัฒนานกัศึกษาให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพมีจิตสาธารณะเห นคุณค าของวิถีชีวิตแบบพอเพียงและสามารถสื่อสาร 
      โดยใช้ภาษาสากลได้  
1.4. พัฒนากิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ให้นกัศึกษาเรยีนรูจ้ากการปฏิบัติผ านการทางานร วมกบัชุมชน  
1.5. สร้างเครือข ายกบัหน วยงาน ดาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทั้งในประเทศ และต างประเทศ  

      
     ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทอ้งถ่ิน  

กลยุทธ ์ 
2.1. พัฒนานักศึกษา นักวิจัยภายในให้มีสมรรถนะในการผลติและการเผยแพร ผลงานวิจัยสู สากล  
2.2. จัดหา สนับสนุนงบประมาณ ทุนการวิจัยและการผลิตตารา การจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบนิเวศแบบชานเมือง และการดาเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญา 
     เศรษฐกิจพอเพียง  
2.3. สร้างผลงานวิจัยทีเ่ป็นองค์ความรู้ใหม ที่ตอบโจทย์ ระดบัประเทศชาติ และทอ้งถ่ิน เพื่อสนับสนุน การพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้า สร้างความมัง่ค่ัง  
      และยั่งยืนของทอ้งถ่ิน ประเทศชาติ  
2.4. แสวงหาพันธมิตรจัดหา สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้จากการวิจัยและการใช้ประโยชน์ สร้างมูลค าเพิ่มจากผลงานวิจัย  
2.5. พัฒนาองค์กรแห งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการเพือ่การพฒันาทอ้งถ่ิน  
กลยุทธ ์ 
3.1 จัดต้ัง พัฒนาศูนย์เรียนรู้การปฏิรปูการศึกษาสร้างเครือข ายการพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching และยกระดับศูนย์ศึกษาพัฒนาครูเป็นศูนย์พัฒนาคร ู
     และบุคลากรทางการศึกษาประจาจังหวัด  
3.2 จัดต้ังพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศชานเมือง และศูนย์เรียนรูโ้ครงการตามแนวพระราชดาริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งฝึกอบรม สร้างเครือข าย 
     การพัฒนา แก้ปัญหาชุมชน ท้องถ่ินในพื้นที่มหาวิทยาลยัตามแนวทาง University Engagement  
3.3 สร้างเครือข ายชุมชนนักปฏิบัตจิากภายในและภายนอกเพื่อร วมกันศึกษาแก้ไขปญัหาของชุมชนท้องถ่ิน และเสริมพลงัให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถ 
     ด ารงอยู ได้อย างยั่งยืน  
3.4 จัดต้ังศูนย์พัฒนาบุคลากรท้องถ่ินและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส วนท้องถ่ินในการบรหิารงานพัฒนาทอ้งถ่ินรองรบั 
     การกระจายอานาจ  

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การทานุบารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินและชาติ  
กลยุทธ ์ 
4.1. บริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร วัฒนธรรมไทย  
4.2. ส งเสรมิ สนับสนุนการบรูณาการ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ กับการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถ่ิน  
4.3. สร้างเครือข ายและแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ และระดับสากล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลยัเพื่อความเป็นเลิศสู สากล  
กลยุทธ ์ 
1.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถใหเ้ข้าทางานในมหาวิทยาลัย พัฒนาเพิ่มข้ึนขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย างต อเนื่องทันต อความเปลี่ยนแปลง  
1.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพฒันาที่มุ งเน้นการปฏิบัตกิารเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รบัผิดชอบต อสงัคม  
1.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวทีม่ีสุนทรยีะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดลอ้มที่ด ีและมีความพร้อมด้านอาคารสถานที ่ 
1.4 จัดหาและพฒันาทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอานวยความสะดวก และบริการข้ันพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต อ 
     การเป็น Semi residential University  
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เป้าประสงค์ท่ี 1 :  สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดบัชาตินานาชาติ 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
1. ร้อยละของหลักสูตรทีพ่ัฒนาหรือปรบัปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive learning) ต อหลกัสูตรทีจ่ดัการเรียนการสอนในคณะ  ร้อยละ 80 
2. ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มผีลงานเชิงประจักษ์ต อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา  ร้อยละ 80 
3. จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ทีเ่กิดจากการเรียนการสอน ทีไ่ด้รับการเผยแพร ในระดับชาติหรือนานาชาติหรอืตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด  20 ผลงาน 
4. ร้อยละของนักศึกษาทีผ่ านเกณฑม์าตรฐานภาษาอังกฤษ  ร้อยละ 60 
5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ีต อบัณฑติตามกรอบคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห งชาติ  มากกว า 4.51 
6. ร้อยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่มงีานท าหรือประกอบอาชีพอสิระ ภายใน 1 ป ี ร้อยละ 80 
7. จ านวนหลักสูตรนานาชาติทีเ่พิ่มข้ึน  2 หลักสูตร 
8. ร้อยละของหลักสูตร ที่นักศกึษาเข้าร วมโครงการจิตอาสาในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์  ร้อยละ 80 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  เป้าประสงค์ 2 :  สร้างสังคมอุดมปญัญาและนวัตกรรมทีต่อบสนองความต้องการของท้องถ่ินและประเทศชาติ 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
1. จ านวนผลงานวิจัยทีส่ร้างองค์ความรู้ใหม ที่ตอบโจทย์ ระดับท้องถ่ิน และระดบัประเทศ โดยได้รับการเผยแพร ในระดบัชาติ หรือนานาชาติ  1 ผลงาน 
2. จ านวนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์และ/หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถ่ิน  1 ผลงาน 
3. จ านวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ต อปีการศึกษา  1 ครั้ง 
4.จ านวนบทความที่ได้รบัการอ้างองิในระดบัชาติหรอืนานาชาติในปีการศึกษา  
    • ระดับชาติ ร้อยละ 70  
    • ระดับนานาชาติ ร้อยละ 30  

1 บทความ 

5. จ านวนเงินวิจัยทีส่นับสนุนต อป ี - 
6. ร้อยละของอาจารย์และนกัวิจัย ที่ท าวิจัยต อจ านวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด  ร้อยละ 40 
7. จ านวนรางวัลทีอ่าจารยห์รือบุคลากรหรอืนักศึกษาที่ได้รบัในระดับชาติ หรือนานาชาติ  1 รางวัล 
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เป้าประสงค์ 3 :  พันธกิจสมัพันธ์เพื่อพัฒนาทอ้งถ่ินและแกไ้ขปัญหาของชุมชนทอ้งถ่ินทีเ่ป็นพื้นที่เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
1. จ านวนพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 1 พื้นที่ 
2. ระดับความส าเร จของการสร้างเครือข ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร วมกันศึกษา
และแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินที่เป็นพื้นทีเ่ป้าหมายร วมที่บูรณาการภารกจิของมหาวิทยาลัย 
     ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร วมมือ  
     ระดับ 2 มีการด าเนินกิจกรรมร วมกัน  
     ระดับ 3 มีการประเมินความส าเร จของการดพเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
     ระดับ 4 มีการประเมินความส าเร จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100  
     ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มีความเข้มแข งอย างยั่งยืน ที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน  
 

ระดับ 5 

3. ร้อยละหลกัสูตรที่นักศึกษาเข้าร วมดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ ร้อยละ 80 
4.ระดับความส าเร จของการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  ระดับ 4 

 
 

เป้าประสงค์ 4 :  สืบสานวัฒนธรรมของท้องถ่ิน ภูมิปัญญาของชาติ 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
1. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ินทีม่ีการบูรณาการกบัการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการจัดกิจกรรมนักศึกษาต อโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถ่ินทัง้หมด 

ร้อยละ 80 

2. จ านวนเครือข ายพันธมิตรทีมีความร วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมทัง้ในและต างประเทศ 
 

1 เครือข าย 
3. ร้อยละของรายวิชาที่มีการบรูณาการหลกัค าสอนของศาสนาในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 80 

 
 
 



 
 
 
 

เป้าประสงค์ 5 :  เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก ร้อยละ 30 
2. ร้อยละอาจารยป์ระจาสถาบันที่ดารงตาแหน งทางวิชาการ 
 

ร้อยละ 30 
3. จ านวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู  2,030 คน 
4. ค าเฉลี่ยระดบัความผูกพันของบุคลากรต อองค์กร มากกว า 4.50 
5. ร้อยละทรัพยากรทีเ่อื้อต อการเรียนรู้ เช น หนังสือตารา สิง่พิมพ์ วารสาร ฐานข้อมลูเพื่อการสืบค้น ทีเ่มขึ้นต อป ี ร้อยละ 5 
6. ร้อยละของบุคลากรที่มผีลการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 85 
7. การใช้จ ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนด ร้อยละ 90 
8. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. มากกว า 3.51 
9. สัดส วนงบลงทุนแผ นดินและงบรายได้ต องบประมาณทั้งหมด 1: 5 
10. ผลการจัดอันดบัมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดบัเอเชีย) อันดับที่ 200 
11. ค าคะแนนการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณะ มากกว า 4.10 
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หน่วยงาน คณะครุศาสตร์

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม แหล่งงบประมาณ  งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุชือ)

กจิกรรม 1 การปรับปรุงคู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1  เพื่อให้นกัศึกษาได้รับคู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
 1 ที่ทันสมัยอยู่เสมอ  และสอดคล้องกบัการออก
ฝึกปฏิบัติการสอน

1.2.1.1 ร้อยละ  100  ของ
การปรับปรุงคู่มือการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพครูให้ทันสมัย
และสอดคล้องกบัการออก
ฝึกปฏิบัติการสอน

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           25,000.00 วัสดุ=25,000 (กระดาษ  แล๊คซีน ฯลฯ)  ไตรมาส 2 (มี.ค. 60) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 กจิกรรม 2  การปรับปรุงคู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2  เพื่อให้นกัศึกษาได้รับคู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
 2  ที่ทันสมัยอยู่เสมอ  และสอดคล้องกบัการออก
ฝึกปฏิบัติการสอน

1.2.1.1 ร้อยละ  100  ของ
การปรับปรุงคู่มือการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพครูให้ทันสมัย
และสอดคล้องกบัการออก
ฝึกปฏิบัติการสอน

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           25,000.00 วัสดุ=25,000  (กระดาษ  แล๊คซีน ฯลฯ)  ไตรมาส 1 (พ.ย. 59) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 กจิกรรม 3 ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 เพื่อให้นกัศึกษาได้รับคู่มือการฝึกปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1 ที่ทันสมัยอยู่เสมอ  และ
สอดคล้องกบัการออกฝึกปฏิบัติการสอน

1.2.1.1 ร้อยละ  100  ของ
การปรับปรุงคู่มือการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพครูให้ทันสมัย
และสอดคล้องกบัการออก
ฝึกปฏิบัติการสอน

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           25,000.00 วัสดุ=50,000 (กระดาษ  แล๊คซีน ฯลฯ)  ไตรมาส 2        
(ก.พ.-มี.ค. 60)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 กจิกรรม 4 ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 เพื่อให้นกัศึกษาได้รับคู่มือการฝึกปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2  ที่ทันสมัยอยู่เสมอ  และ
สอดคล้องกบัการออกฝึกปฏิบัติการสอน

1.2.1.1 ร้อยละ  100  ของ
การปรับปรุงคู่มือการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพครูให้ทันสมัย
และสอดคล้องกบัการออก
ฝึกปฏิบัติการสอน

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           25,000.00 วัสดุ=25,000 (กระดาษ  แล๊คซีน ฯลฯ)  ไตรมาส 1 (ต.ค.59) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 กจิกรรม 5  Coaching and Mentoring อาจารย์ใหม่สาขาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ เพื่อพฒันาอาจารย์ตามเกณฑ์ประกนัคุณภาพ
การศึกษา

1.2.1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคน
ได้รับการอบรมเพื่อพฒันา
และปรับปรุงให้เกดิการสอน
และการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) ต่อ
หลักสูตรที่จัดการเรียนการ
สอนในคณะ

ไม่ใช้งบประมาณ                      -   

                                                                                                             -   

 เดือนม.ค.-พ.ค.2560 อ.อรัญญา สาขาภาษาองักฤษ

ค่าเช่ารถบัส = 15,400

ค่าวัสดุ (กระดาษ หมึกพมิพ ์แฟม้ สมุด)= 13,000

ค่าวัสดุ (ของที่ระลึก 500 x 6)= 3,000

ค่าป้ายโครงการ = 2,000

ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารย์ (240 x 5 คน x 3 วัน) =   3,600

ค่าใช้สอย = 5,000

ค่าอาหารและอาหารว่าง 80 บาทต่อวัน (80 x  145 คน x 3 วัน) =34,800

โครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม (ได้รับจดัสรรงบประมาณ)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน  การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต

           76,800.00  ไตรมาส 1-3 (ต.ค.59
 - มิ.ย 60)

อาจารย์จิตตรี พละกลุ         
สาขาวิชาเคมีวิทยาศาสตร์

 กจิกรรม 6. การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพในรายวิชาเคม-ีวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

ส่งเสริมให้นกัศึกษามีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วย
การจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) ผ่านกระบวนการเรียน
การสอนแบบ Authentic Learning ตลอดปี
การศึกษา 2559

1.2.1.1 ร้อยละ 80 ของ
นกัศึกษามีทักษะส าคัญใน
ศตวรรษที่ 21

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

กนผ. 01
แบบเสนอแผนงาน

 



 
 
 
ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวดัของกิจกรรม แหล่งงบประมาณ  งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุชือ)

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ด้านภาษา

กจิกรรม 1.  โครงการพฒันาทักษะทางภาษาองักฤษตามกรอบ CEFR ส าหรับนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ เพื่อพฒันาความสามารถทางด้านภาษาองักฤษ
ตามกรอบ CEFR ของนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ชัน้
ปีท่ี 3 สาขาภาษาองักฤษ ภาษาไทยและภาษาจนี

1.3.1.1  จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการพฒันาทักษะการ
เรียนรู้ด้านภาษา 129 คน 
เขา้ร่วมโครงการคิดเป็นร้อย
ละ 80 ผลการเรียนรู้ และ
ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ

ศูนย์ภาษา          200,000.00 1) ค่าตอบแทนวิทยากรชาวต่างชาติ 4 คน X 400 บาท X 21 ชม. รวมเป็นเงิน 33,600 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากรชาวไทย 6 คน X 400 บาทX 21 ชม.รวมเป็นเงิน 50,400 บาท 2) ค่าวัสดุ 
 รวมเป็นเงิน 116,000 (ค่าถา่ยเอกสาร ค่าสมุดเล่มเล็ก ค่าถงุผ้า ค่าปากกา )

 เดือนก.พ.-มี.ค.60 อ.ดร.วราภรณ์ วราธิพรและคณะ

1.ส่งเสริมให้นกัศึกษาได้พฒันาทักษะความรู้ด้าน
ภาษาจนีให้ดีย่ิงขึน้

ค่าวิทยากร 1 คน * 1,200 บาท  ค่าใชส้อย   -ค่าอาหารว่าง 35 คน * 20 บาท * 15 วัน = 
10,500 บาท

ไตรมาส 4 อ.ยุภาพร  นอกเมือง             
   สาขาวิชาภาษาจนี

2.เพื่อให้นกัศึกษามีความพร้อมในการเตรียมสอบ
วัดระดับความรู้ภาษาจนี(HSK)

-ค่าอาหารกลางวัน 35 คน * 50 บาท * 15 วัน = 26,250 บาท (ส.ค. 2560)

3. เพื่อให้นกัศึกษามีความพร้อมด้านต่างๆกอ่น
เดินทางไปศึกษาหลักสูตรระยะส้ันที่ประเทศจนี

ค่าวัสดุ 9,210 บาท

1. เพื่อให้นกัศึกษามีความมั่นใจในการใช้
ภาษาองักฤษและเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาองักฤษกอ่นการเขา้เรียน

1.3.1.1จ านวนผู้เขา้ร่วม

2.เพื่อพฒันาทักษะการใชภ้าษาองักฤษ ฟงั พดู 
อา่น เขยีน และการส่ือสารของนกัศึกษา

1.3.1.2ค่าเฉล่ียพงึพอใจ

1. เพื่อพฒันาทักษะการใชภ้าษาองักฤษ ฟงั พดู 
อา่น เขยีน และการส่ือสารของนกัศึกษา

1.3.1.1 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการพฒันาทักษะการ
เรียนรู้ด้านภาษาจ านวน 20 
 คน

2. เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจและ
สามารถประยุกต์ใชทั้กษะภาษาองักฤษในการ
สอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาองักฤษได้

1.3.1.2 ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของผู้เขา้รับการพฒันา
 มากกว่า 4.51

1.3.1.1 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการพฒันาทักษะการ
เรียนรู้ด้านภาษาจ านวน 20 
 คน

1.3.1.2 ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของผู้เขา้รับการพฒันา
 มากกว่า 4.51

1.3.1.1 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการพฒันาทักษะการ
เรียนรู้ด้านภาษา

1.3.1.2 ค่าเฉล่ียพึงพอใจของผู้
เข้ารับบริการ มากกว่า 4.51

1.เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจและ
สามารถประยุกต์ใชทั้กษะภาษาองักฤษในการ
สอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาองักฤษได้

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

         105,050.00 1.ค่าลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรกบัรายวิชาในต่างประเทศ 11 คนๆละ6,000บาท เป็นเงิน 
66,000 บาท 2. ค่าต่ัวเคร่ืองบินไป-กลับระหว่างประเทศในอาเซียน 11 คนๆละ 3,000 บาท 
เป็นเงิน 33,000 บาท 3.ค่าที่พกัส าหรับ นศ. 11 คนๆละ 550 บาท เป็นเงิน 6,050 บาท

ไตรมาส 1 - 4 (ต.ค.59
 - ก.ค. 60)

อ.พมิพลั์กษณ์ มูลโพธ์ิ สาขา
คณิตศาสตร์ภาษาองักฤษ

กจิกรรม 6 พฒันาทักษะการสอนคณิตศาสตร์โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ (สาขาคณิตภาษาองักฤษ)

1.3.1.1 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการพฒันาทักษะการ
เรียนรู้ด้านภาษา

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           47,160.00กจิกรรม 2 อบรมความรู้ภาษาจนีให้แกน่กัศึกษา

อ.วิภาวดี แขวงเมฆ สาขา
วิทยาศาสตร์ภาษาองักฤษ

กจิกรรมท่ี 3 ค่ายภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) ศูนย์ภาษา          114,000.00 ค่าตอบแทนวิทยากร  28,000 บาท ค่าเบี้ยเล้ียงบุคลากร 3940 บาท ค่าท่ีพกัส าหรับนกัศึกษา
40,000 บาท ค่าอาหารและของว่างส าหรับวิทยากร   6,000  บาท ค่าใชส้อย-ค่าจา้งเหมารถ 2
 วัน  เป็นเงิน 20,000  บาท  และ ค่าวัสดุ (เอกสาร)   5,060 บาท

ก.ค.60-ส.ค.60

กจิกรรมท่ี 4 สอนเสริมทักษะภาษาองักฤษ กจิกรรมท่ี 2 สังเกตการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ 
โรงเรียนสองภาษา และโรงเรียนนานาชาติ

ศูนย์ภาษา            40,000.00 ต.ค. 59 – เม.ย. 60 อ.ศัสยมน สังเว                   
สาขาคณิตศาสตร์ภาษาองักฤษ

ค่าตอบแทนวิทยากร 32,000 บาท ค่ายานพาหนะ  6,000  บาท และ                              
       ค่าอืน่ๆ (เอกสาร)  2,000 บาท

อ.ศัสยมน สังเว                   
สาขาคณิตศาสตร์ภาษาองักฤษ

กจิกรรม 5 ค่ายปรับพื้นฐานภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) เพื่อเตรียมความพร้อมภาษาองักฤษส าหรับ
นกัศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ภาษาองักฤษ)

ศูนย์ภาษา          100,000.00 ค่าตอบแทนวิทยากร 70,000 บาท ค่ายานพาหนะ  6,000 บาท และค่าอืน่ๆ (เอกสาร)           
      24,000 บาท

มิ.ย.60-ก.ค.60

 

แผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 49 



ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวดัของกิจกรรม แหล่งงบประมาณ  งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุชือ)

1.3.1.1 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการพฒันาทักษะการ
เรียนรู้ด้านภาษา

1.3.1.2 ค่าเฉล่ียพงึพอใจ
ของผู้เขา้รับบริการ มากกว่า
 4.51

1) เพื่อให้นกัศึกษามีโอกาสศึกษาและฝึกฝนภาษา
และวัฒนธรรมจนีจากเจา้ของภาษา

1.3.1.1 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการพฒันาทักษะการ
เรียนรู้ด้านภาษา

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน 15,000 บาท  x 15 คน เป็นเงิน 225,000 บาท คณะครุศาสตร์จดัสรรตาม
หัวนกัศึกษาทีลงทะเบียน  193,000 บาท

2) เพื่อให้นกัศึกษาได้เรียนรู้และเขา้ใจวัฒนธรรม
จนี ชวิีตความเป็นอยู่ในประเทศจนี อกีทั้งสามารถ
ปรับตัวให้เขา้กบัสภาพแวดล้อมในประเทศ
เจา้ของภาษาได้อย่างเหมาะสม

1.3.1.2 ค่าเฉล่ียพงึพอใจ
ของผู้เขา้รับบริการ มากกว่า
 4.51

2. ค่าเรียนระยะเวลา 2 เดือน 22,000 บาท x 15 คน เป็นเงิน 330,000 บาท (ของบสนบัสนนุ
จากมหาวิทยาลัย)

3) เพื่อให้นกัศึกษาได้ศึกษาวิชาเฉพาะด้าน 
1573602 ศิลปะการเขยีนและการวาดพู่กนัจนี 
จ านวน 2 หนว่ยกติ

3. ค่าท่ีพกั 5,500 บาท x 15 คน เป็นเงิน 82,500 บาท (ของบสนบัสนนุจากมหาวิทยาลัย)

โครงการ  ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนานักเรียนให้มคีวามพร้อมในการท างานสู่ประชาคมอาเซียน+3

 กจิกรรม 1 ปฐมนเิทศนกัศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชพีครู 1 เพื่อให้นกัศึกษา ชัน้ปีท่ี 4 รับทราบกฎระเบียบ
ขอ้บังคับต่างๆ ของการออกไปฝึกปฏิบัติวิชาชพีครู
 เพื่อกา้วสู่ครูมืออาชพี

1.3.3.1 ร้อยละ 80  ท่ี
นกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการมี
ความพงึพอใจต่อการ
รับทราบขอ้กฎระเบียบ 
ขอ้บังคับต่าง  ของการ
ออกไปฝึกปฏิบัติวิชาชพีครู

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           25,000.00  ตอบแทน= 3,200  (จ านวน  คน *8  * 400  บาท)  วัสดุ=21,800  (ค่าสมุดลงเวลาแบบบันทึก
ประจ าวัน เอกสารประกอบค าบรรยาย)

 ไตรมาสท่ี  3  
มิถนุายน ,60

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

กจิกรรม 2 สัมมนากลางภาคนกัศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชพีครู 1 เพื่อให้นกัศึกษา ชัน้ปีท่ี 4 ได้กลับมาสัมมนากลาง
ภาค หลังจากท่ีนกัศึกษา ได้ออกไปท าการ
สังเกตุการสอน จงึน าปัญหาท่ีพบเจอมาปรึกษา
อาจารย์นเิทศก ์อกีทั้งมารับการอบรมให้ความรู้ใน
เร่ืองคณะได้จดัขึน้

1.3.3.1 ร้อยละ 80  ของ
นกัศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชัน้ปีท่ี 4   จ านวน 4   
สาขาวิชาท่ีเขา้ร่วมโครงการ

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           10,000.00  ตอบแทน= 3,200  (จ านวน  คน * 8 * 400  บาท)   วัสดุ= 6,800    (เอกสารประกอบค า
บรรยาย)

 ไตรมาสท่ี 4 กรกฎาคม
,60

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

กจิกรรม 3 ปัจฉมินเิทศนกัศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชพีครู 1 เพื่อให้นกัศึกษา ชัน้ปีท่ี 4 รับทราบถงึวิธีการใน
การออกฝึกปฏิบัติวิชาชพีครู

1.3.3.1 ร้อยละ 80  ของ
นกัศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชัน้ปีท่ี 4   จ านวน 4   
สาขาวิชาท่ีเขา้ร่วมโครงการ

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           25,000.00  ตอบแทน= 3,200  (จ านวน  คน *8 * 400  บาท)      วัสดุ=21,800     (ค่าสมุดลงเวลา   
แบบบันทึกประจ าวัน เอกสารประกอบค าบรรยาย)

 ไตรมาส 4 สิงหาคม,60 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

  กจิกรรม 4 ปฐมนเิทศนกัศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชพีครู 2 เพื่อให้นกัศึกษา ชัน้ปีท่ี 4 รับทราบกฎระเบียบ
ขอ้บังคับต่างๆ ของการออกไปฝึกปฏิบัติวิชาชพีครู
 เพื่อกา้วสู่ครูมืออาชพี

1.3.3.1 ร้อยละ 80  ของ
นกัศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชัน้ปีท่ี 4   จ านวน 4   
สาขาวิชาท่ีเขา้ร่วมโครงการ

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           38,000.00  ตอบแทน= 3,200  (จ านวน  คน * 8 * 400  บาท)      วัสดุ=34,800                              
   (ค่าสมุดลงเวลา   แบบบันทึกประจ าวัน เอกสารประกอบค าบรรยาย )

 ไตรมาท่ี  1 ตุลาคม-
พฤศจกิายน ,59

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

   อ.ยุภาพร นอกเมือง        
(สาขาภาษาจนี)

กจิกรรม 8 เรียนภาษาจนีหลักสูตรระยะส้ันท่ีประเทศจนี (สาขาภาษาจนี)

ไตรมาส 1 - 4 (ต.ค.59
 - ก.ค. 60)

อ.วิภาวดี แขวงเมฆ สาขา
วิทยาศาสตร์ภาษาองักฤษ

         110,000.00

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้) (ในการ

ด าเนนิโครงการคร้ัง
นีใ้ห้งบประมาณ
ท้ังส้ิน 637,500 
บาท ได้รับการ
จดัสรรคณะครุ
ศาสตร์ตามหัว

นกัศึกษา เป็นเงิน 
193,000 บาท 

ส่วนท่ีเหลือ 
444,500 บาท    
ขอสนบัสนนุจาก 
มหาวิทยาลัย)

         193,000.00          ไตรมาส 2-3   
         ( มี.ค.-เม.ย. 

2560)

1.เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจและ
สามารถประยุกต์ใชทั้กษะภาษาองักฤษในการสอน
วิทยาศาสตร์เป็นภาษาองักฤษได้

กจิกรรม 7 พฒันาทักษะการสอนวิทยาศาสตร์โดยใชภ้าษาองักฤษในต่างประเทศ (สาขาวิทยาศาสตร์
ภาษาองักฤษ)

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

1.ค่าลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรกบัรายวิชาในต่างประเทศ 8 คนๆละ8,000บาท เป็นเงิน 
64,000 บาท 2. ค่าต่ัวเคร่ืองบินไป-กลับระหว่างประเทศในอาเซียน 8 คนๆละ 3,000 บาท เป็น
เงิน 24,000 บาท 3.ค่าท่ีพกัส าหรับ นศ. 8 คนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 4. วัสดุ 
เชน่ เอกสาร อปุกรณ์จดัท าส่ือภาษาต่างๆ 14,000 บาท

50 แผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม แหล่งงบประมาณ  งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุชือ)

   กจิกรรม 5 สัมมนากลางภาคนกัศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 เพื่อให้นกัศึกษา ชัน้ปีที่ 4 ได้กลับมาสัมมนากลาง
ภาค หลังจากที่นกัศึกษา ได้ออกไปท าการ
สังเกตุการสอน จึงน าปัญหาที่พบเจอมาปรึกษา
อาจารย์นเิทศก ์อกีทั้งมารับการอบรมให้ความรู้ใน
เร่ืองคณะได้จัดขึน้

1.3.3.1 ร้อยละ 80  ของ
นกัศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชัน้ปีที่ 4   จ านวน 4   
สาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการ

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           10,000.00  ตอบแทน= 3,200   (จ านวน  คน * 8 * 400  บาท)      วัสดุ=6,800                              
   (เอกสารประกอบค าบรรยาย)

 ไตรมาสที่  1 ธันวาคม
,59

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

    กจิกรรม 6 ปัจฉิมนเิทศนกัศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 เพื่อให้นกัศึกษา ชัน้ปีที่ 4 รับทราบถึงวิธีการใน
การออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู

1.3.3.1 ร้อยละ 80  ของ
นกัศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชัน้ปีที่ 4   จ านวน 4   
สาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการ

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           36,000.00  ตอบแทน= 3,200    (จ านวน  คน * 8 * 400  บาท)      วัสดุ=32,800                            
     (ค่าสมุดลงเวลา   แบบบันทึกประจ าวัน เอกสารประกอบค าบรรยาย)

 ไตรมาสที่ 2  
กมุภาพนัธ์-มีนาคม ,60

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

   กจิกรรม 7 ปฐมนเิทศนกัศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 เพื่อให้นกัศึกษา ชัน้ปีที่ 5 รับทราบกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของการออกไปฝึกปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1เพื่อกา้วสู่ครูมืออาชีพ

1.3.3.1 ร้อยละ 80  ของ
นกัศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชัน้ปีที่ 5   จ านวน 4  
สาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการ

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           31,000.00  ตอบแทน= 3,200    (จ านวน  คน * 8 * 400  บาท)      วัสดุ=27,800                            
     (ค่าสมุดลงเวลา   แบบบันทึกประจ าวัน เอกสารประกอบค าบรรยาย)

 ไตรมาสที่ 3 มิถุนายน
,60

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 กจิกรรม 8 สัมมนากลางภาคนกัศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 เพื่อให้นกัศึกษา ชัน้ปีที่ 5 ได้กลับมาสัมมนากลาง
ภาค หลังจากที่นกัศึกษา ได้ออกไปท าการ
สังเกตุการสอน จึงน าปัญหาที่พบเจอมาปรึกษา
อาจารย์นเิทศก ์อกีทั้งมารับการอบรมให้ความรู้ใน
เร่ืองคณะได้จัดขึน้

1.3.3.1 ร้อยละ 80  ของ
นกัศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชัน้ปีที่ 4   จ านวน 4   
สาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการ

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           10,000.00  ตอบแทน= 3,200  (จ านวน  คน * 7.5 * 400  บาท)      วัสดุ=6,800                             
     ( เอกสารประกอบค าบรรยาย)

 ไตรมาสที่  4 
กรกฎาคม,60

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

  กจิกรรม 9 ปัจฉิมนเิทศนกัศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปี 5 รุ่น 55 เพื่อให้นกัศึกษา ชัน้ปีที่ 5 ได้กลับมาปัจฉิมนเิทศ 
และเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพนูความรู้

1.3.3.1 ร้อยละ 80  ของ
นกัศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชัน้ปีที่ 5   จ านวน 4  
สาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการ

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           45,000.00  ตอบแทน= 3,200     (จ านวน  คน * 8 * 400  บาท)      วัสดุ=41,800                           
       ( เอกสารประกอบค าบรรยาย)

 ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม 
59

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

  กจิกรรม 10 การปัจฉิมนเิทศนกัศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปี 4 รุ่น 56 เพื่อให้นกัศึกษา ชัน้ปีที่ 5 ได้กลับมาปัจฉิมนเิทศ 
และเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพนูความรู้

1.3.3.1 ร้อยละ 80  ของ
นกัศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชัน้ปีที่ 4   จ านวน 4   
สาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการ

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           30,000.00  ตอบแทน= 3,200    (จ านวน  คน * 8 * 400  บาท)      วัสดุ=26,800                            
      ( เอกสารประกอบค าบรรยาย)

 ไตรมาสที่ 4 กนัยายน,
60

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

กจิกรรม 11 ปฐมนเิทศนกัศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 เพื่อให้นกัศึกษา ชัน้ปีที่ 5 รับทราบกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของการออกไปฝึกปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1เพื่อกา้วสู่ครูมืออาชีพ

1.3.3.1 ร้อยละ 80  ของ
นกัศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชัน้ปีที่ 5   จ านวน 4  
สาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการ

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           45,000.00  ตอบแทน= 3,200   (จ านวน  คน * 8 * 400  บาท)      วัสดุ=41,800      ( เอกสารประกอบ
ค าบรรยายค่าสมุดลงเวลา   แบบบันทึกประจ าวัน เอกสารประกอบค าบรรยาย )

 ไตรมาสที่  1  
ตุลาคม-พฤศจิกายน ,59

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

กจิกรรม 12 สัมมนากลางภาคนกัศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 เพื่อให้นกัศึกษา ชัน้ปีที่ 5 ได้กลับมาสัมมนากลาง
ภาค หลังจากที่นกัศึกษา ได้ออกไปท าการ
สังเกตุการสอน จึงน าปัญหาที่พบเจอมาปรึกษา
อาจารย์นเิทศก ์อกีทั้งมารับการอบรมให้ความรู้ใน
เร่ืองคณะได้จัดขึน้

1.3.3.1 ร้อยละ 80  ของ
นกัศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชัน้ปีที่ 4   จ านวน 4   
สาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการ

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           10,000.00  ตอบแทน= 3,200   (จ านวน  คน * 8 * 400  บาท)      วัสดุ=6,800    ( เอกสารประกอบค า
บรรยาย)

 ไตรมาสที่ 1 ธันวาคม,
59

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 51 



ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวดัของกิจกรรม แหล่งงบประมาณ  งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุชือ)

 1.ตอบแทน= 6,400     จ านวน 2 คน  ชม.ละ 400* 8 ชม. =3,200 บาท

 2.ค่าใชส้อย=22,000 ค่าอาหารว่าง 2  มื้อ   มื้อละ  20 บาท เป็น 40  บาท จ านวน นศ. 550 
คน รวมเงิน 22,000 บาท)  3. ค่าวัสดุ  ขอที่ระลึกและวัสดุจดัโครงการ  10,000 บาท

ตอบแทน = 32,000 วิทยากร 8 คน (ชม.ละ500 x8 ชม.= 4,000)

ใชส้อย = 22,000  (ค่าอาหารนศ. และอาจารย์ 550x40 = 22,000 บาท)

วัสดุ =  6,000

กจิกรรม 15. แขง่ขนักฬีานอ้งใหม่"ครุศาสตร์สัมพนัธ์ สายใยรักต้านยาเสพติด" เพื่อให้นกัศึกษาใหม่ฝึกความอดทน การรู้จกั
เสียสละแบ่งปันและมีน้ าใจนกักฬีา ใชเ้วลาว่างให้
เกดิประโยชนะห่างไกลยาเสพติด

1.3.3.1 1.จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม 600 คน2.  
ค่าเฉล่ียความพงึพอใจของผู้
ร่วมกจิกรรมมากว่า 4.513. 
กจิกรรมบรรลุความส าเร็จ
ตามตัวบ่งชีร้้อยละ 80

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           30,000.00 ใชส้อย = 10,000 วัสดุ =  20,000  กนัยายน2560 รองกจิการนกัศึกษาและกจิการ
พเิศษ

กจิกรรม 16 การจดัซุ้มบัณฑิต แสดงความยินดีกบับัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทุกคน
 โดยเฉพาะบัณฑิตคณะครุศาสตร์

1.3.3.1  จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม 50 คน   และ
ค่าเฉล่ียความพงึพอใจของผู้
ร่วมกจิกรรมมากว่า 4.513. 
กจิกรรมบรรลุความส าเร็จ
ตามตัวบ่งชีร้้อยละ 80

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           15,000.00 วัสดุ =  15,000  สิงหาคม2560 รองกจิการนกัศึกษาและกจิการ
พเิศษ

กจิกรรม 17 พฒันาระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาแกน่กัศึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษามีความรู้ความเขา้ใจใน
บทบาทและความจ าเป็นของอาจารย์ที่ปรึกษาใน
การพฒันานกัศึกษาครู

1.3.3.1 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม 70 คน และ
ค่าเฉล่ียความพงึพอใจของผู้
ร่วมกจิกรรมมากว่า 4.513. 
กจิกรรมบรรลุความส าเร็จ
ตามตัวบ่งชีร้้อยละ 80

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           24,000.00  ตอบแทน = 9,600  วิทยากร 2 คน (ชม.ละ600 x8 ชม.= 4800) ใชส้อย = 9,600 (ค่าอาหาร 
มื้อละ 120 จ านวน 80 คน = 9,600 และ )วัสดุ =  4,800 บาท

 มิถนุายน2560 รองกจิการนกัศึกษาและกจิการ
พเิศษ

กจิกรรม 18 พฒันาคุณธรรมจริยธรรมนกัศึกษา อาจารย์ บุคลากรคณะครุศาสตร์ เพื่อให้นกัศึกษา คณาจารย์มีหลักคุณธรรม
จริยธรรมเป็นเคร่ืองยึดเหนีย่วจติใจ น าพาชวิีตให้
มีความสุขและยินดีชว่ยเหลือบ าเพญ็ประโยชนต่์อ
สังคม

1.3.3.1 .จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม 500 คน  ค่าเฉล่ีย
ความพงึพอใจของผู้ร่วม
กจิกรรมมากกว่า 4.513. 
กจิกรรมบรรลุความส าเร็จ
ตามตัวบ่งชีร้้อยละ 80

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

         100,000.00  ใชส้อย = 93,400 (ค่าน้ ามันรถ 18,000 ค่าอาหารมื้อละ 145X จ านวน นศ.520 คน =75400)
วัสดุ =  6,600

 พฤษภาคม2560 รองกจิการนกัศึกษาและกจิการ
พเิศษ

ตอบแทน = 6,400 วิทยากร 2 คน (ชม.ละ400 x8 ชม.= 3200)

 ใชส้อย = 32,000 (ค่าอาหารอาจารย์และบุคลากร คนละ 200 บาท จ านวน 80 คน = 16,000
 ,ค่าจา้งนกัดนตรี= 16,000)

วัสดุ =  11,600

 กจิกรรม 13 ปัจฉมินเิทศนกัศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 เพื่อให้นกัศึกษา ชัน้ปีที่ 5 ได้กลับมาปัจฉมินเิทศ 
และเขา้รับการอบรม เพื่อเพิ่มพนูความรู้

1.3.3.1 ร้อยละ 80  ของ
นกัศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชัน้ปีที่ 5   จ านวน 4  
สาขาวิชาที่เขา้ร่วมโครงการ

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           38,400.00  ไตรมาสท่ี 2 มีนาคม,
60

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

กจิกรรม 14 รับขวัญราชพฤกษ์ชอ่ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นกัศึกษา รับทราบกฎระเบียบขอ้บังคับ
ต่างๆของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชปูถมัภ์และพฒันา
บุคลิกภาพนกัศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ ให้
เหมาะสมกบัคุณลักษณะวิชาชพีครูคิดเห็นและท า
กจิกรรมร่วมกนั ท าให้เกดิความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั

1.3.3.1 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม 450 คน  และ
ค่าเฉล่ียความพงึพอใจของผู้
ร่วมกจิกรรมรมากว่า 4.513.
 กจิกรรมบรรลุความส าเร็จ
ตามตัวบ่งชีร้้อยละ 80

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           60,000.00  สิงหาคม-กนัยายน
2560

รองกจิการนกัศึกษาและ   
กจิการพเิศษ

กจิกรรม 19 พฒันาศิษย์เกา่ เล่าประสบการณ์ สานสายใย รวมใจครุศาสตร์ เพื่อส่งเสริมสัมพนัธภาพระหว่างศิษย์เกา่และศิษย์
ปัจจบุัน

1.3.3.1 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม 600 คน  ค่าเฉล่ีย
ความพงึพอใจของผู้ร่วม
กจิกรรมมากกว่า 4.513. 
กจิกรรมบรรลุความส าเร็จ
ตามตัวบ่งชีร้้อยละ 80

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           50,000.00  มีนาคม2560 รองกจิการนกัศึกษาและกจิการ
พเิศษ

52 แผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 



ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม แหล่งงบประมาณ  งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุชือ)

กจิกรรม 20 การแข่งขันกฬีาภายในมหาวิทยาลัย "เจ้าฟา้เกมส์" คร้ังที่ 12  เพื่อให้นกัศึกษาคณะครุศาสตร์ได้ใช้เวลาว่างเพื่อ
ท ากจิกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั  ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้าง
ความสมัครสมานสามัคคีกนัในหมู่คณะ นอกจาก
จะท าให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังช่วยเสริมสร้าง
บุคลิกภาพอกีด้วย

1.3.3.1 จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม 500 คน  ค่าเฉล่ีย
ความพงึพอใจของผู้ร่วม
กจิกรรมมากกว่า 4.513. 
กจิกรรมบรรลุความส าเร็จ
ตามตัวบ่งชีร้้อยละ 80

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           40,000.00 ใช้สอย = 20,000 วัสดุ =  20,000  มีนาคม2560 รองกจิการนกัศึกษาและกจิการ
พเิศษ

กจิกรรม 21 ผลิตผู้น าด้วยประชาธิปไตย เพื่อให้นกัศึกษาครูสามารถน ากจิกรรมรูปแบบ
ประชาธิปไตยไปพฒันาคุณภาพความเป็นอยู่
ร่วมกนัในสังคม

1.3.3.1 จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม 300 คน ค่าเฉล่ีย
ความพงึพอใจของผู้ร่วม
กจิกรรมมากกว่า 4.513. 
กจิกรรมบรรลุความส าเร็จ
ตามตัวบ่งชีร้้อยละ 80

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

            5,000.00 วัสดุ =  5,000  มกราคม-กมุภาพนัธ์
2560

รองกจิการนกัศึกษาและกจิการ
พเิศษ

กจิกรรม 22 ตามรอยพอ่อยู่อย่างพอเพยีง เพื่อให้นกัศึกษาสามารถนอ้มน าแนวทางการ
ด าเนนิชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนนิชีวิต

1.3.3.1 จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม 200 คน  ค่าเฉล่ีย
ความพงึพอใจของผู้ร่วม
กจิกรรมมากกว่า 4.513. 
กจิกรรมบรรลุความส าเร็จ
ตามตัวบ่งชีร้้อยละ 80

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

            5,000.00 วัสดุ =  5,000  พฤศจิกายน-ธันวาคม
2559

รองกจิการนกัศึกษาและกจิการ
พเิศษ

 กจิกรรม 23  อบรมเชิงปฏิบัติการ ICT and Media Literacy for English Education Students เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั ICT
 and Media Literacy และสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้

1.3.3.1 ร้อยละของโครงการ
ที่ส่งเสริมและสนบุสนนุ 
พฒันานกัศึกษาให้มีความ
พร้อมในการท างานสู่
ประชาคมอาเซียน+3 
ด าเนนิการบรรลุส าเร็จตาม
บ่งชีข้องโครงการ

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           25,000.00  1) ค่าตอบแทนวิทยากร 4 X 400X 6 ชัว่โมง 1 วัน รวมเป็นเงิน 9,600 บาท 2.ค่าใช้สอย 8,470
 บาท (อาหาร 1 มื้อๆ ละ 40 บาท จ านวน 121 คน รวมเป็นเงิน 4,840 บาท) (อาหารว่าง 2 
มื้อๆ ละ 15 บาท จ านวน 121 คน รวมเป็นเงิน 3,630 บาท) 3)ค่าวัสดุ 6,930

 ไตรมาส 2 (ม.ค.60) อ.อรนชุและคณะ              
สาขาวิชาภาษาองักฤษ

1. เพื่อให้นกัศึกษามีแนวทางในการพฒันาจิตของ
ตนเอง

ค่าตอบแทนวิทยากร (พระ จ านวน 2 รูป * 8 ชม. * 600 บาท 
เป็นเงิน 9,600 บาท)

2.  เพื่อให้นกัศึกษาอธิบายแนวทางการน า
หลักธรรมที่ตนยึดเหนีย่วมาเพื่อการพฒันาตนเองได้

ค่าใช้สอย(ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 50 บาท จ านวน 170 คน รวมเงิน 8,500 บาท)

3. เพื่อให้นกัศึกษาอธิบายหลักธรรมทางศาสนาที่
ตนนบัถือซ่ึงเกีย่วข้องกบัการพฒันาวิชาชีพครูได้

(ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 20 บาท เป็นเงิน 40 บาท จ านวน 170 คน รวมเงิน 6,800 บาท)

4. เพื่อให้นกัศึกษาอธิบายแนวทางการน า
หลักธรรมที่ตนยึดเหนีย่วมาเพื่อการพฒันาวิชาชีพ
ครูได้

ค่าวัสดุ เช่น กระดาษโปสเตอร์ออ่น แข็ง สีเทียน กระดาษและอืน่ๆ เป็นเงิน 1,000 บาท

1. เพื่อให้นกัศึกษามีแนวทางในการพฒันา
กระบวนการคิดขัน้สูงของตนเอง

ค่าตอบแทนวิทยากร (จ านวน 2 คน * 7 ชม. * 600 บาท  เป็นเงิน 8,400 บาท)

2. เพื่อให้นกัศึกษาอธิบายกระบวนการคิดขัน้สูงที่
จะสามารถน ามาพฒันาตนเองได้

 ใช้สอย - ค่าวัสดุ เช่น กระดาษโปสเตอร์ออ่น แข็ง สีเทียน กระดาษและอืน่ๆ เป็นเงิน 510 บาท

3. เพื่อให้นกัศึกษาสามารถน ากระบวนการคิดขัน้
สูงไปเป็นแนวทางในการพฒันาวิชาชีพครูและ
พฒันาผู้เรียนได้

กจิกรรม 24. โครงการพฒันาจิตส าหรับครู ส าหรับนกัศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตสาขา
วิชาชีพครู 
ปีการศึกษา 2559

1.3.3.1 ร้อยละ 80 ของ
นกัศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครูที่เข้าร่วม
โครงการ

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           25,900.00  ไตรมาส 4 
(เดือนสิงหาคม 2560)

1.3.3.1ร้อยละ 80 ของ
นกัศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครูที่เข้าร่วม
โครงการ

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

            8,910.00  ไตรมาส 2 
(เดือนมีนาคม 2560)

     ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง      
     ป.บัณฑิต

          ดร.ดนชุา  สลีวงศ์      
            ป.บัณฑิต

กจิกรรม 25 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพฒันากระบวนการคิดขัน้สูง ส าหรับนกัศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูปีการศึกษา 2559
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1. เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ ความสามารถ
ทางด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถ
น าความรู้ท่ีได้มาบูรณาการในการจดัการเรียน
การสอน ให้เกดิรูปแบบและวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย

 ค่าตอบแทนวิทยากร (จ านวน 2 คน * 7 ชม. * 600 บาท  เป็นเงิน 8,400 บาท) ค่าใชส้อย -    
 ค่าวัสดุ เชน่ กระดาษโปสเตอร์ออ่น แขง็ สีเทียน กระดาษและอืน่ๆ เป็นเงิน  510 บาท

2. เพื่อให้นกัศึกษาน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในกระบวนการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม

1. เพื่อเตรียมความพร้อมนกัศึกษาสู่การฝึก
ประสบการณ์วิชาชพีครู

 ค่าตอบแทนวิทยากร   -  บาท  ค่าวัสดุ - ค่าจดัท าคู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชพีครู จ านวน 160 
เล่ม * 60 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท

2. เพื่อให้นกัศึกษาทราบกระบวนการเกีย่วกบัการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูได้

 ค่าจดัท าคู่มือการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา 1 จ านวน 160 เล่ม * 60 บาท เป็นเงิน

3. เพื่อให้นกัศึกษาน ากระบวนการเกีย่วกบัการฝึก
ประสบการณ์วิชาชพีครูไปเป็นแนวทางในการ
พฒันาวิชาชพีครูและตนเองได้

  เป็นเงิน 9,600 บาท - ค่าจดัท าคู่มือการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา 2 จ านวน 160 เล่ม * 
60 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท

4. เพื่อให้นกัศึกษาสามารถเขยีนรายงานสรุปการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูได้อย่างถกูต้อง

1. เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ และสามารถสรุป
ประเด็นหรือสาระส าคัญของเศรษฐกจิพอเพยีงกบั
การศึกษา

 ค่าตอบแทนวิทยากร (จ านวน 3 คน * 6 ชม. * 2 วัน * 600 บาท เป็นเงิน 21,600 บาท)ค่าใช้
สอย(ค่าท่ีพกัอาจารย์ คนละ 750 บาท 1 คืน จ านวน 10 คน รวมเงิน 7,500 บาท)

2. เพื่อให้นกัศึกษาน าแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง
กบัการศึกษาไปประยุกต์ใชไ้ด้

(ค่าท่ีพกันกัศึกษา คนละ 300 บาท 1 คืน จ านวน 80 คน รวมเงิน 24,000 บาท) 

3. เพื่อให้นกัศึกษาเห็นคุณค่าและท างาน
อาสาสมัครเพื่อพฒันาตนเองและสังคมให้มากขึน้ได้

 (ค่าอาหาร 4 มื้อๆละ 100 บาท จ านวน 90 คน รวมเงิน 36,000 บาท)(ค่าอาหารว่าง 4 มื้อๆละ
 20 บาท จ านวน 90 คน รวมเงิน 7,200 บาท)

4. เพื่อให้นกัศึกษามีแนวทางในการพฒันาภาวะ
ผู้น าในตนเองมากขึน้

 (ค่าพาหนะ น้ ามันรถมหาวิทยาลัย 2 ๆละ 5,000 บาท รวมเงิน 10,000 บาท)ค่าวัสดุ เชน่ 
กระดาษโปสเตอร์ออ่น แขง็ สีเทียน กระดาษและอืน่ๆ เป็นเงิน1,000 บาท

1. เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ และสามารถสรุป
ประเด็นหรือสาระส าคัญของเศรษฐกจิพอเพยีงกบั
การศึกษา

 ค่าตอบแทนวิทยากร (จ านวน 3 คน * 6 ชม. * 2 วัน * 600 บาท เป็นเงิน 21,600 บาท)ค่าใช้
สอย(ค่าท่ีพกัอาจารย์ คนละ 750 บาท 1 คืน จ านวน 10 คน รวมเงิน 7,500 บาท) (ค่าท่ีพกั
นกัศึกษา คนละ 300 บาท 1 คืน จ านวน 80 คน รวมเงิน 24,000 บาท)

2. เพื่อให้นกัศึกษาน าแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง
กบัการศึกษาไปประยุกต์ใชไ้ด้

 (ค่าอาหาร 4 มื้อๆละ 100 บาท จ านวน 90 คน รวมเงิน 36,000 บาท)(ค่าอาหารว่าง 4 มื้อๆละ
 20 บาท จ านวน 90 คน รวมเงิน 7,200 บาท)

3. เพื่อให้นกัศึกษาเห็นคุณค่าและท างาน
อาสาสมัครเพื่อพฒันาตนเองและสังคมให้มากขึน้ได้

 (ค่าพาหนะ น้ ามันรถมหาวิทยาลัย 2 ๆละ 5,000 บาท รวมเงิน 10,000 บาท)ค่าวัสดุ เชน่ 
กระดาษโปสเตอร์ออ่น แขง็ สีเทียน กระดาษและอืน่ๆ เป็นเงิน1,000 บาท

4. เพื่อให้นกัศึกษามีแนวทางในการพฒันาภาวะ
ผู้น าในตนเองมากขึน้

     ไตรมาส 1 
(เดือนพฤศจกิายน 

2559)

กจิกรรม 26 อบรมเชงิปฏิบัติการ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21: เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
 ส าหรับนกัศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชพีครู ปีการศึกษา 2559

1.3.3.1  ร้อยละ 80 ของ
นกัศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชพีครูท่ีเขา้ร่วม
โครงการ

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

            8,910.00   ไตรมาส 2 
(เดือนมีนาคม 2560)

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

          ดร.ดนชุา  สลีวงศ์      
   ป.บัณฑิต

กจิกรรม 27 อบรมเชงิปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูหลักสูตร
ประกาศนยีบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชพีครู ปีการศึกษา 2559

1.3.3.1ร้อยละ 80 ของ
นกัศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชพีครูท่ีเขา้ร่วม
โครงการ

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           28,800.00       ดร.เลอลักษณ์  โอทกานนท์
   ป.บัณฑิต

         107,300.00

กจิกรรม 28 อบรมเชงิปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการศึกษาและจติ
อาสาเพื่อพฒันาผู้น า ส าหรับนกัศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชพีครู ปีการศึกษา 
2559 (คร้ังท่ี 1)

กจิกรรม 29 อบรมเชงิปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการศึกษาและจติ
อาสาเพื่อพฒันาผู้น า ส าหรับนกัศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชพีครู ปีการศึกษา 
2559    (คร้ังท่ี 2)

1.3.3.1  ร้อยละ 80 ของ
นกัศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชพีครูท่ีเขา้ร่วม
โครงการ

      ดร.องัคนา กรัณยาธิกลุ    
      ป.บัณฑิต

1.3.3.1ร้อยละ 80 ของ
นกัศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชพีครูท่ีเขา้ร่วม
โครงการ

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

         107,300.00     ไตรมาส 3 
(เดือนมิถนุายน 2560)

 ไตรมาส 4 
(เดือนกรกฎาคม 2560)

      ดร.องัคนา กรัณยาธิกลุ    
      ป.บัณฑิต

54 แผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
  
 



ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวดัของกิจกรรม แหล่งงบประมาณ  งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุชือ)

1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กบันกัศึกษาในการ
กา้วสู่ครูมืออาชพี

 ค่าตอบแทนวิทยากร (จ านวน 1 คน * 7 ชม. * 600 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท) ค่าใชส้อย 
(ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 50 บาท จ านวน 170 คน รวมเงิน 8,500 บาท)

2. เพื่อกระตุ้นให้นกัศึกษามีจติส านกึท่ีดีต่อการ
ประกอบอาชพีครูอย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมท่ี
จะรับใชสั้งคมต่อไป

 (ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 20 บาท เป็นเงิน 40 บาท จ านวน 170 คน รวมเงิน 6,800 บาท)ค่า
วัสดุ(ค่าของท่ีระลึก ชิน้ละ 200 บาท จ านวน 160 คน เป็นเงิน 32,000 บาท

3. เพื่อให้นกัศึกษาได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์จากการศึกษา สังเกต การ
ปฏิบัติการสอน และร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกดิขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      2,132,030.00

โครงการ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โยสร้างชุมชนอุดมปัญญา

1. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร ได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์และปัญหาใน
การท างานในหนว่ยงาน

2. เพื่อให้เกดิการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายใน
หนว่ยงานและเครือขา่ยการปฏิบัติงานเพอ่ให้เกดิ
ความรู้ใหม่ในการพฒันางาน Knowledge sharing

3. เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ใน
การพฒันาการปฏิบัติงาน

4. เพื่อน าความรู้และแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีได้รับจาก
การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปใชใ้นการพฒันา
บุคลากรและขบัเคล่ือนองค์กรสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (compiled knowledge being 
implemented)

            5,000.00

1) หมวดค่าตอบแทน  รวมเป็นเงิน     19,200 บาท   ค่าวิทยากร  (2 x 16 x 600)    19,200 บาท

(จ านวนวิทยากร x จ านวนชัว่โมงต่อคน x ค่าตอบแทนต่อชัว่โมง)

2) หมวดค่าใชส้อย       9,180 บาท  ค่าอาหารวิทยากร/ผู้เขา้อบรม (27 x 2 x 120)   6,480 บาท

 (จ านวนคน x จ านวนมื้อ x ราคาค่าอาหารต่อหัว)   ค่าอาหารว่างวิทยากร/ผู้เขา้อบรม (27 x 4 
x 25)   2,700  บาท (จ านวนคน x จ านวนมื้อ x ราคาค่าอาหารว่างต่อหัว)

3)  หมวดค่าวัสดุ  620 บาท   แสตมป์ (5x50)     250  บาท  ซองจดหมาย (5x74)     370  บาท

โครงการ สร้างเครือข่ายชุมชนนักฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษา  แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถด ารงอยูไ่ด้อยา่งยัง่ยนื
 ไตรมาส 2 มี.ค. 2560 อาจารย์พชัรินทร์ เศรษฐีชยัชนะ

 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
กจิกรรม  1  ศิลปะสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิน่ ด้วยโปรแกรม GSP ส าหรับครูคณิตศาสตร์ 1)  เพื่อพฒันาและฝึกปฏิบัติการสร้างลวดลาย

ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิน่ ด้วยโปรแกรม 
The geometer’s Sketchpad : GSP ส าหรับครู
คณิตศาสตร์ในเขตภาคกลาง 2)  เพื่อน าเสนอ
แนวคิดการสร้างศิลปะสร้างสรรค์จากภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ด้วยโปรแกรม The geometer’s 
Sketchpad : GSP ส าหรับครูคณิตศาสตร์ในเขต
ภาคกลาง 3)  เพื่อสร้างเจตคติท่ีดีต่อการใช้
โปรแกรม The geometer’s Sketchpad : GSP 
 พฒันาลวดลายผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิน่

3.1.1.1 ระดับความส าเร็จ
ของการสร้างเครือขา่ยชมุชน
นกัปฏิบัติเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้จากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
พฒันาครูประจ าการแบบ 
Coaching (ระดับ 5)

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           29,000.00

2.5.1.1 ระดับ 5 
ความส าเร็จของการพฒันา
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ภายในหนว่ยงาน

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

            5,000.00 1. ค่าใชส้อย 4,000 บาท 2. ค่าวัสดุ 1,000 บาท        ไตรมาส 4        
  (เดือนกรกฏาคม 

2560)

คณะครุศาสตร์

แผนงาน การวจิัยและสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

แผนงาน การบริการวชิาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

รวมงบประมาณ

รวมงบประมาณ

 กจิกรรม 1.การจดัการความรู้ด้านการเรียนการสอนและงานวิจยั (KM)

กจิกรรม 30 ปัจฉมินเิทศส าหรับนกัศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชพีครูปีการศึกษา 
2559

1.3.3.1  ร้อยละ 80 ของ
นกัศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชพีครูท่ีเขา้ร่วม
โครงการ

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           51,500.00      'ไตรมาส 4          
 '(เดือนสิงหาคม 2560)

      ดร.องัคนา กรัณยาธิกลุ    
      ป.บัณฑิต
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ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม แหล่งงบประมาณ  งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุชือ)

1.1 ค่าใช้สอย 9,000 บาท  (ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง)

1.2 ค่าวัสดุ 24,000 บาท

1) ค่าใช้สอย 20,520 บาท

 - อาหารกลางวัน 2 มื้อๆ ละ 50 บาท จ านวน 114 คน (นกัเรียน 100 คน, ครู 10 คน และ
อาจารย์ในสาขาวิชา 4 คน) รวมเป็นเงิน  11,400 บาท

 - อาหารว่าง 4 มื้อๆ ละ 20 บาท จ านวน 114 คน (นกัเรียน 100 คน, ครู 10 คน และอาจารย์
ในสาขาวิชา 4 คน) รวมเป็นเงิน  9,120 บาท2) ค่าวัสดุ 9,480 บาท 

 (ค่าถ่ายเอกสาร, กระดานแม่เหล็กแบบมีขาต้ัง, กระดาษสี, ปากกาเมจิก, ฟวิเจอร์บอร์ด และ
วัสดุอปุกรณ์อืน่ๆ)

1) เพื่อพฒันาครูคณิตศาสตร์และนกัศึกษา 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ให้มี
ความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดกจิกรรม
การเรียนรู้ที่เนน้ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ให้กบัผู้เรียน

 1) หมวดค่าตอบแทน  รวมเป็นเงิน     9,600 บาท ค่าวิทยากร  (2 x 12 x 400)   9,600 บาท
   (จ านวนวิทยากร x จ านวนชัว่โมงต่อคน x ค่าตอบแทนต่อชัว่โมง) 2) หมวดค่าใช้สอย  18,000
 บาท   ค่าอาหารวิทยากร/ผู้เข้าอบรม (100 x 2 x 50 )   10,000 บาท

 2) เพื่อพฒันาศักยภาพด้านทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน

 (จ านวนคน x จ านวนมื้อ x ราคาค่าอาหารต่อหัว)   ค่าอาหารว่างวิทยากร/ผู้เข้าอบรม (100 x 
4 x 20)  8,000  บาท (จ านวนคน x จ านวนมื้อ x ราคาค่าอาหารว่างต่อหัว)

3) หมวดค่าวัสดุ  4,200 บาท 

กจิกรรม 5 อบรมเชิงปฏิบัติงาน Activity Based-Learning for English Teachers 1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั 
Activity-Based Learning 2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้

3.3.1.1 จ านวนพื้นที่
เป้าหมายในการด าเนนิพนัธ
กจิสัมพนัธ์

สสร.            53,000.00  1) ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ชัวโมงละ 600 บาท จ านวน 6 ชัว่โมง 2 วัน รวมเป็นเงิน 14,400
 บาท ค่าใช้สอย 24,000 บาท (อาหาร 2 มื้อๆ ละ 150 บาท จ านวน 60 คน รวมเป็นเงิน 
18,000 บาท) (อาหารว่าง 4 มื้อๆ ละ 25 บาท จ านวน 60 คน รวมเป็นเงิน 6,000 บาท) 3)ค่า
วัสดุ 14,600

 ไตรมาส 1 (ธ.ค.59) อ.ปวีณัยและคณะ             
สาขาวิชาภาษาองักฤษ

- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันส าหรับนกัเรียนผู้เข้าร่วมอบรม 7,200 บาท

(เบรก เช้า-บ่าย 40 บาท อาหารกลางวัน 50 บาท  1 วัน จ านวน 80 คน)- ค่าวัสดุอปุกรณ์
โครงการ36,300 บาท
- ค่ายานพาหนะ น้ ามันรถ ในการเดินทาง 2,500 บาท

1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ 
มีทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาองักฤษในวิชา
วิทยาศาสตร์ และน าไปประยุกต์ใช้ได้

1) ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 ท่าน ชัว่โมงละ400 บาท จ านวน 8 ชัว่โมง เป็นเงิน 3,200 บาท

2) ค่าใช้สอย 11,500 บาท (ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 50 บาท จ านวน 100 คน รวมเงิน 
5,000 บาท)

(ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 50 บาท จ านวน 100 คน รวมเงิน 5,000 บาท)

(ค่าจัดท าป้ายไวนลิ 1,500 บาท)

3) ค่าวัสดุ เช่น กระดาษโปสเตอร์ออ่น แข็ง สีเทียน กระดาษและอืน่ๆ เป็นเงิน 18,300 บาท

กจิกรรม 4 พฒันาศักยภาพทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน

2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกีย่วกบัการสอนวิทยาศาสตร์ที่สัมพนัธ์กบัความ
เป็นสากล และสามารถใช้ภาษาองักฤษง่ายๆใน
การส่ือสารบกเล่าเร่ืองราว หรือข้อมูลต่างๆได้

ธ.ค.-59      ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ      
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ภาษาองักฤษ

 อาจารย์ณัฐวัตร  สุดจินดา     
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

กจิกรรม 6. บริการวิชาการความรู้พื้นฐานภาษาไทย-ภาษาจีน ให้บริการวิชาการแกท่้องถิน่  สถานศึกษาและ
นกัเรียนในพื้นที่บริการวิชาการ

3.3.1.1 จ านวนพื้นที่
เป้าหมายในการด าเนนิงาน
พนัธกจิสัมพนัธ์

สสร.            46,000.00 ไตรมาส 1(พ.ย.59)       อ.ยุภาพร  นอกเมือง       
 สาขาวิชาภาษาจีน

3.3.1.1  จ านวนเป้าหมาย
ของผู้เข้าร่วมกจิกรรม  
ค่าเฉล่ียความพงึพอใจของ
นกัศึกษาและอาจารย์ต่อการ
จัดกจิกรรม

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           31,800.00     ไตรมาส 4          
(ก.ค.-ส.ค. 60)

กจิกรรม 7 จัดท าฐานกจิกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้ของนกัเรียน (สาขา
วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ)

3.3.1.1 จ านวนพื้นที่
เป้าหมายในการด าเนนิงาน
พนัธกจิสัมพนัธ์

สสร.            33,000.00

ธ.ค.59 อ.ศุภมัย พรหมแกว้ สาขาวิชา
ชีววิทยาศาสตร์

กจิกรรม 3  ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพฒันาศักยภาพทางการคิดของนกัเรียน 1) เพื่อพฒันาศักยภาพทางการคิดของนกัเรียน 2) 
เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET) วิชา
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนโดยใช้กระบวนการค่าย
คณิตศาสตร์ 3) เพื่อพฒันาครูคณิตศาสตร์และ
นกัศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์ให้
มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัด
กจิกรรมการเรียนรู้ที่เนน้กระบวนการคิด และการ
แกป้ัญหาในการจัดค่ายคณิตศาสตร์

3.3.1.1  จ านวนพื้นที่
เป้าหมายในการด าเนนิงาน
พนัธกจิสัมพนัธ์  ระดับ
ความส าเร็จของการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนกัปฏิบัติ
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกนั
ศึกษาและแกไ้ขปัญหา
ชุมชนท้องถิน่ที่เป็นพื้นที่
เป้าหมายร่วมที่บูรณาการ
ภารกจิของมหาวิทยาลัย

สสร.            30,000.00 พ.ย.59 อาจารย์กาญจนา เวชบรรพต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 กจิกรรม 2. อบรมเชิงปฏิบัติการการน าหัวเชือ้น้ าหมักชีวภาพมาผลิตเป็นน้ ายาอเนกประสงค์ (งบ สสร) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้เป็นประโยชนใ์น
ชีวิตประจ าวันได้อนัเป็นการนอ้มน าแนวทางการ
ด าเนนิชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
และประยุกต์ใช้เศรษฐกจิพอเพยีงในการด าเนนิชีวิต

3.3.1.1   นกัเรียน ครู 
บุคลากร และประชาชน
ทั่วไป จ านวน 120 คน  
นกัศึกษาหลักสูตรชีววิทยาฯ 
 ชัน้ปีที่ 2-4

สสร.            33,000.00

56 แผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

  
 



ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม แหล่งงบประมาณ  งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุชือ)

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ 
มีทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาองักฤษในวิชา
คณิตศาสตร์ และน าไปประยุกต์ใช้ได้

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่วกบัอาเซียน คณิตศาสตร์ที่สัมพนัธ์กบัอาเซียน
 และสามารถใช้ภาษาองักฤษง่าย ๆ ในการส่ือสาร
บอกเล่าเร่ืองราว หรือข้อมูลเกีย่วกบัอาเซียนได้

1. ให้บริการวิชาการแกท่้องถิน่ สถานศึกษา และ
นกัเรียนในพื้นที่บริการวิชาการ

1.ค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน 3 ท่าน ชัวโฒงละ 400 บาท จ านวน 7.5 ชัว่โมง เป็นเงิน 9,000 
บาท

2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน o-NET 
ให้กบันกัเรียน

2.ค่าวัสดุ เช่น กระดาษ ค่าถ่ายเอกสารลือน่ๆเป็นเงิน 1,000 บาท

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษ

1.ค่าใช้สอย (ค่าอาหารว่าง 4 มื้อๆละ 15 บาท จ านวน 50 คน เป็นเงิน3,000 บาท)

2. พฒันาความรู้ภาษาองักฤษของเด็กปฐมวัย 2.ค่าวัสดุ เช่น กระดาษ สี สมุดบันทึก และอืน่ๆเป็นเงิน 30,000 บาท

โครงการ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

กจิกรรม  1 ให้บริการวิชาการโรงเรียน ตชด. เพื่อให้บริการวิชาการแกโรงเรียน ตชด. 3.3.2.1 ร้อยละความส าเร็จ
ของการสร้างเครือข่ายให้
โรงเรียน ตชด. เพื่อ
ให้บริการวิชาการ (ระดับ 5)

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           50,000.00 วัสดุ=50,000  ไตรมาส 2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

   กจิกรรม 2 โครงการเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1)เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  2)เพื่อเผยแพร่ สร้างความตระหนกัการ
เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ และหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

3.3.2.1 ร้อยละ 80  ที่
นกัศึกษาเข้าร่วมโครงการมี
ความพงึพอใจและได้
แสดงออกความจงรักภักดี
ต่อพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

สสร.            10,000.00  ค่าใช้สอย(ค่าจัดท าป้ายไวนลิ 1,000 บ. )   ค่าวัสดุ เช่น กระดาษโปรเตอร์ออ่น แข็ง  กระดาษ
และอืน่ๆ เป็น 9,000 บ.)

 ไตรมาสที่ 1 ธันวาคม
 , 59

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

   กจิกรรม 3 นทิรรศการวันเจ้าฟา้ 1)เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้า
ปิตุจฉา เจ้าฟา้วไลยอลงกรณ์ฯ    2)เพื่อเผยแพร่ 
สร้างความตระหนกัการเรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริ

3.3.2.1 ร้อยละ 80  ที่
นกัศึกษาเข้าร่วมโครงการมี
ความพงึพอใจและได้
แสดงออกความจงรักภักดีต่อ
เจ้าฟา้วไลยอลงกรณ์ฯ ผู้
กอ่ก าเนดิมหาวิทยาลัย

สสร.            10,000.00  ค่าใช้สอย(ค่าจัดท าป้ายไวนลิ 1,000 บ. )     ค่าวัสดุ เช่น กระดาษโปรเตอร์ออ่น แข็ง  กระดาษ
และอืน่ๆ เป็น 9,000 บ.)

 ไตรมาส 2 กมุภาพนัธ์,
60

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

กจิกรรม 4  โครงการเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิฯ 1)เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกต์ิิฯ 2)เพื่อเผยแพร่ สร้างความตระหนกัการ
เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ

3.3.2.1 ร้อยละ 80  ที่
นกัศึกษาเข้าร่วมโครงการมี
ความพงึพอใจและได้
แสดงออกความจงรักภักดีต่อ
เจ้าฟา้วไลยอลงกรณ์ฯ ผู้
กอ่ก าเนดิมหาวิทยาลัย

สสร.            10,000.00  ค่าใช้สอย(ค่าจัดท าป้ายไวนลิ 1,000 บ. )     ค่าวัสดุ เช่น กระดาษโปรเตอร์ออ่น แข็ง  กระดาษ
และอืน่ๆ เป็น 9,000 บ.)

 ไตรมาส 4  สิงหาคม 
2560

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

   อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก     
สาขาวิชาปฐมวัย

กจิกรรม 9 อบรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O-NET ให้กบันกัเรียน

กขิกรรม 10  พฒันาภาษาองักฤษสู่ชุมชนส าหรับเด็กปฐมวัย 3.3.1.1 จ านวนพื้นที่
เป้าหมายในการด าเนนิงาน
พนัธกจิสัมพนัธ์

สสร.            33,000.00 พ.ย.-59

3.3.1.1 จ านวนพื้นที่
เป้าหมายในการด าเนนิงาน
พนัธกจิสัมพนัธ์

สสร.            10,000.00 พ.ย.-59

พ.ย.-59 อ.ศัสยมน สังเวสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ภาษาองักฤษ

      อ.ชยพล ใจสูงเนนิ        
สาขาวิชาภาษาไทย

กจิกรรม 8 ค่ายพฒันาคณิตศาสตร์สู่อาเซียน 3.3.1.1 จ านวนพื้นที่
เป้าหมายในการด าเนนิงาน
พนัธกจิสัมพนัธ์

สสร.            35,000.00 ค่าใช้สอย   19,000- ค่าอาหารกลางวัน  - ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ  16,000- อปุกรณ์จัดท าส่ือ- 
เอกสารประกอบกจิกรรม
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ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม แหล่งงบประมาณ  งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุชือ)

    กจิกรรม  5  โครงการเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จเจ้าฟา้ลูกเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 1)เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จเจ้าฟา้ลูกเธอ 
เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์   2)เพื่อเผยแพร่ สร้าง
ความตระหนกัการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ

3.3.2.1 ร้อยละ 80  ที่
นกัศึกษาเข้าร่วมโครงการมี
ความพงึพอใจและได้
แสดงออกความจงรักภักดีต่อ
เจ้าฟา้วไลยอลงกรณ์ฯ ผู้
กอ่ก าเนดิมหาวิทยาลัย

สสร.            10,000.00  ค่าใช้สอย(ค่าจัดท าป้ายไวนลิ 1,000 บ. )     ค่าวัสดุ เช่น กระดาษโปรเตอร์ออ่น แข็ง  กระดาษ
และอืน่ๆ เป็น 9,000 บ.)

ไตรมาส 4   กรกฎาคม
 2560

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 กจิกรรม 6.ครูวิทย์เพื่อพอ่ และพอเพยีง คร้ังที่ 2 1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
ทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้แกน่กัเรียน
 นกัศึกษา ครู คณาจารย์ และสมาชิกในชุมชน     
   2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์เป็นการนอ้มน าแนว
ทางการด าเนนิชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง และประยุกต์ใช้เศรษฐกจิพอเพยีงใน
ชีวิตประจ าวัน       3. เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างนกัศึกษา คณาจารย์สาขาเคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ กบันกัเรียน ครู และสมาชิก
ในชุมชน                         4. เพื่อบูรณาการ
การเรียนการสอนกบัศิลปวัฒนธรรม

3.2.2.1 ร้อยละ 80 ของ
นกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

สสร.            33,000.00  ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 40 บาท จ านวน 120 คน = 4,800 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ 
15 บาท จ านวน 120 คน = 3,600 ค่าป้ายไวนลิ 1,000 ค่ายานพาหนะ 2 คัน คันละ 6,000 
บาท = 12,000 ค่าวัสดุ เช่น เอกสารประกอบ และสารเคมี = 11,600

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.
 59)

อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ 
สาขาวิชาเคมีวิทยาศาสตร์

         456,800.00

โครงการ บริหารจัดการงานท านุ บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถ่ิน

 กจิกรรม 1. กจิกรรมวันไหว้ครู คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นกัศึกษาทุกคนตระหนกัถึงความส าคัญของ
ค าว่าครู และระลึกถึงพระคุณของครู

4.1.1.1 จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม 800 คน  ค่าเฉล่ีย
ความพงึพอใจของผู้ร่วม
กจิกรรมมากกว่า 4.51 
กจิกรรมบรรลุความส าเร็จ
ตามตัวบ่งชีร้้อยละ 80

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

            9,000.00 วัสดุ =  9,000  กนัยายน2560 รองกจิการนกัศึกษาและกจิการ
พเิศษ

  กจิกรรม 2. กจิกรรมการแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ เพื่อให้นกัศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมีค่านยิม
ในการอนรัุษณ์วัฒนธรรมที่ดีแสดงถึงความกตัญญู
ให้คงไว้ต่อไป

4.1.1.1 จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม 70 คน  ค่าเฉล่ีย
ความพงึพอใจของผู้ร่วม
กจิกรรมมากกว่า 4.51 
กจิกรรมบรรลุความส าเร็จ
ตามตัวบ่งชีร้้อยละ 80

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

            5,000.00 วัสดุ =  5,000  กนัยายน2560 รองกจิการนกัศึกษาและกจิการ
พเิศษ

   กจิกรรม 3. กจิกรรมครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณี รดน้ าขอพรผุ้ใหญ่สานสายใยสัมพนัธ์คร้ังที่ 5 เพื่อรักษาและสืบสานประเพณีอนัดีงาม ซ่ึงเป็น
เอกลักษณ์ประจ าชาติให้คงอยู่สืบไป

4.1.1.1 จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม 200 คน  ค่าเฉล่ีย
ความพงึพอใจของผู้ร่วม
กจิกรรมมากกว่า 4.51 
กจิกรรมบรรลุความส าเร็จ
ตามตัวบ่งชีร้้อยละ 80

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           15,000.00 ใช้สอย = 10,000วัสดุ =  5,000  เมษายน2560 รองกจิการนกัศึกษาและกจิการ
พเิศษ

รวมงบประมาณ

แผนงาน การท านุ บ ารุง สืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ินและชาติ

58 แผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 
 

 



ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม แหล่งงบประมาณ  งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุชือ)

กจิกรรม 4 กจิกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิน่ไทยสู่อาเซียน คร้ังที่ 4 เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม
ท้องถิน่ของไทยในแต่ละภาคและวัฒนธรรมของ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน

4.1.1.1 จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม 600 คน  ค่าเฉล่ีย
ความพงึพอใจของผู้ร่วม
กจิกรรมมากกว่า 4.51 
กจิกรรมบรรลุความส าเร็จ
ตามตัวบ่งชีร้้อยละ 80

หนว่ยงาน
ศิลปวัฒนธรรม

(แผ่นดิน)

           30,000.00 วัสดุ =  30,000  กมุภาพนัธื2560 รองกจิการนกัศึกษาและกจิการ
พเิศษ

กจิกรรม 5 กจิกรรมอนรัุกษ์วัฒนธรรมไทย "วันกตัญญูครูในดวงใจ" เพื่อให้นกัศึกษาร่วมกนัอนรัุกษ์ สืบทอดกจิกรรม
วันส าคัญของผู้ที่อยู่ในวิชาชีพครู

4.1.1.1 จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม 600 คน  ค่าเฉล่ีย
ความพงึพอใจของผู้ร่วม
กจิกรรมมากกว่า 4.51 
กจิกรรมบรรลุความส าเร็จ
ตามตัวบ่งชีร้้อยละ 80

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           35,000.00  ตอบแทน = 6,400 (ค่าวิทยากร 2 คน 400X8= 3200)ใช้สอย = 9,000 (ค่าอาหารอาจารย์
และบุลากร 100x80) ค่าไวนลิ 1000 วัสดุ =  18,600

 มกราคม2560 รองกจิการนกัศึกษาและกจิการ
พเิศษ

กจิกรรม 6 กจิกรรมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี "ลอยกระทง" เพื่อรณรงค์และปลูกฝังให้นกัศึกษา   และบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย  ตระหนกัในคุณค่าและ
ความส าคัญแห่งสุนทรียภาพด้านศิลปวัฒนธรรม
ของไทย

4.1.1.1 จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม 200 คน  ค่าเฉล่ีย
ความพงึพอใจของผู้ร่วม
กจิกรรมมากกว่า 4.51 
กจิกรรมบรรลุความส าเร็จ
ตามตัวบ่งชีร้้อยละ 80

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

            5,000.00 วัสดุ =  5,000  พฤศจิกายน2559 รองกจิการนกัศึกษาและกจิการ
พเิศษ

กจิกรรม 1. บูณาการศิลปวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอนชีววิทยา เพื่อการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมสู่การเรียนการ
สอนชีววิทยา

4.2.1.1 นกัศึกษาหลักสูตร
ชีววิทยาฯ จ านวน 46 คน 
ชัน้ปีที่ 3

หนว่ยงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

(แผ่นดิน)

           10,000.00  1. ค่าตอบแทนวิทยากร (400x4 ชม. = 1600 บาท) 2. ค่าวัสดุโครงการ 1500 บาท 3. ค่า
จัดท าเอกสารและโปสเตอร์ 6,900  บาท

 เดือนมีนาคม 2560      อ.ศรัณยา ฤกษข า           
สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์

  กจิกรรม 2  Chirstmas for All เพื่อสร้างความเข้าใจอนัดีเร่ืองวัฒนธรรมกบั
เยาวชนในชุมชนและเสริมสร้างความมีจิตอาสา
ให้กบันกัศึกษา

4.2.1.1 ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนนิงานบริหาร
จัดการงาน ท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           20,000.00  งบด าเนนิการ 20,000 (1. ค่าพาหนะและค่าน ามันเชือ้เพลิง = 7,000 และ 2.ค่าใช้สอย(อปุกรณ์
ส าหรับผลิตส่ือที่ใช้ในการท ากจิกรรมและส่ิงของเคร่ืองใช้ส าหรับเด็กและอาหารแห้ง =13,000)

 ไตรมาส 1 (ธ.ค.59)          อ.นติย์และคณะ         
  สาขาวิชาภาษาองักฤษ

 กจิกรรม 3. การแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอนกบัการจัด
กจิกรรมนกัศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

4.2.1.1 หลักสูตรมีการบูร
ณาการการจัดการเรียนการ
สอนกบัการจัดกจิกรรม
นกัศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
 จ านวน 1 โครงการ

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           35,000.00 ค่าใช้สอย 25,000 บาท ค่าวัสดุ 10,000 บาท  ไตรมาส 3 (เม.ย-พ.ค. )        อ.ชยพล ใจสูงเนนิ         
สาขาวิชาภาษาไทย

กจิกรรม 4  อนรัุกษ์ส่งเสริมท านบุ ารุง ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยและจีน เพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอนสาขา
ภาษาไทยและจีน

4.2.1.1 จ านวนหลักสูตรที่มี
การบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอน  การวิจัย  
การบริการวิชาการ  กบัการ
จัดกจิกรรมนกัศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           22,120.00 ค่าอาหาร (นกัศึกษา) 50 คน * 50 บาท/มื้อ = 2,500 บาทค่ายานพาหนะ 4,000 บาท * 1 วัน
ค่าอาหาร (อาจารย์) 3 คน * 50 บาท/มื้อ = 150 บาท ค่าบัตรเข้าชมนทิรรศการ นกัศึกษา+
อาจารย์ = 53 คน * 270 บาท/1 วัน = 14,310 บาท วัสดุ 1,160 บาท

ไตรมาส 1 (ธ.ค. 2559) อ.ยุภาพร นอกเมือง       
สาขาวิชาภาษาจีน

         186,120.00

โครงการ บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถ่ิน

รวมงบประมาณ
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ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม แหล่งงบประมาณ  งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุชือ)

โครงการ พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ

 1.ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 ท่านๆละ 800 บาท 10 ชัว่โมง  จ านวน 2 วัน เป็นเงิน  
16,000 บาท 2. ค่าที่พกั จ านวน 68 คน ๆละ 800 บาท จ านวน 1 คืน เป็นเงิน 57,800 บาท 3.
 ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น (68 คนๆละ 900 บาท จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 61,200 บาท

 4. ค่าอาหารว่าง จ านวน 68 คนๆละ 75 บาท จ านวน 2 วัน  เป็นเงิน 5,100 บาท
 5. ค่าเช่ารถปรับอากาศ  เป็นเงิน 25,000 บาท
6. ค่าน้ ามันรถตู้ นค-4127 เป็นเงิน 2,000 บาท

7. ค่าทางด่วน เป็นเงิน 500 บาท
8. ค่าเบี้ยเล้ียง เป็นเงิน 480 บาท
9. ค่าเช่าห้องประชุม เป็นเงิน - บาท
10. ค่าเส้ือกจิกรรม - บาท
11. ค่าวัสดุโครงการ เป็นเงิน 1,920 บาท

 1.ค่าที่พกั -
 2. ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น (17 คนๆละ 1,000 บาท จ านวน 1 วัน เป็นเงิน 17,000 
บาท 3. ค่าอาหารว่าง จ านวน 17 คนๆละ 50 บาท จ านวน 2 วัน  เป็นเงิน 850 บาท

4. ค่าน้ ามันรถตู้ นค-4127 เป็นเงิน 2,000 บาท

5. ค่าทางด่วน เป็นเงิน 500 บาท

6. ค่าเบี้ยเล้ียง เป็นเงิน 240 บาท
7.ค่าเส้ือกจิกรรม 17 คนๆละ 150 บาท  เป็นเงิน 2,550 บาท

8. ค่าวัสดุโครงการ เป็นเงิน 1,860 บาท

โครงการ เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 ท่าน 8 ชัว่โมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท

 2. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง จ านวน 85 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 17,000 บาท

3. ค่าวัสดุอปุกรณ์  8,000 บาท

 1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน , ค่าตอบแทนเหมาจ่าย, ค่าตอบแทนเดินทางมาสอน และ
ค่าตอบแทนอืน่ๆ เป็นเงิน 500,000 บาท (งบรายได้)

2. ค่าใช้สอย ปรับปรุง ซ่อมบ ารุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ เป็นเงิน 395,080 บาท (งบรายได้)

3. ค่าวัดสุการศึกษา 690,000 บาท (งบแผ่นดิน)

4. ค่าวัสดุส านกังาน  909,950 บาท (งบรายได้)

5. ค่าครุภัณฑ์  - บาท (งบรายได้)

6. ค่าวัสดุเชือ้เพลิง เป็นเงิน 50,000 บาท (งบรายได้)

 7. ค่าจัดสวัสดิการคณาจารย์ เจ้าหนา้ที่และนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ (น้ าด่ืม กาแฟ 
หนงัสือพมิพฯ์ลฯ) เป็นเงิน 50,000 บาท (งบรายได้)

8. ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 40,000 บาท (งบรายได้)

9. ค่าธรรมนยีมของอยู่ต่อและต่ออายุใบอนญุาตท างาน 20,000 บาท

         ไตรมาส 4      
      (เดือนกรกฏาคม 

2560)

    นางอารีย์ ทิพรส และ        
            นางสมฤดี คัชมาตย์  

           งานบริหาร

  กจิกรรม 2. การบริหารส านกังาน (วัสดุส านกังาน วัสดุการศึกษา ครุภัณฑ์  สาธารณูปโภค วัสดุ
เชือ้เพลิง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้สอยปรับปรุงซ่อมบ ารุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และอืน่ๆ 
ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนเหมาจ่ายค่าตอบแทนเดินทางมาสอน และค่าตอบแทนอืน่ๆ และจัด
สวัสดิการคณาจารย์บุคลากรและนกัศึกษา เช่น กาแฟ น้ าด่ืม หนงัสือพมิพ ์เป็นต้น

เพื่อบริหารจัดการงบประมาณประจ าปีอย่างมี
ประสิทธิภาพตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย

5.2.2.1 ร้อยละ 90 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนการบริหารส านกังาน

  งบคณะครุศาสตร์
     (งบแผ่นดิน 
และ          งบ
รายได้)

       2,655,030.00    ไตรมาส 1-4        นางอารีย์ ทิพรส และ     
              นางสมฤดี คัชมาตย์

             งานบริหาร

 กจิกรรม 1. อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
2560

เพื่อให้คณะครุศาสตร์มีกรอบแนวทางในการ
บริหารจัดการองค์กรที่สอดคล้องกบัการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัย

5.2.2.1 ร้อยละ 90 ความ
พงึพอใจการเข้าร่วมโครงการ
ในการได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ แผนปฏิบัติการได้อย่าง
ถูกต้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           29,800.00

งานบริหาร

  กจิกรรม 2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการพฒันาบุคลากร สายสนบัสนนุ คณะครุศาสตร์ เพื่อพฒันาบุคลากรสายสนบัสนนุ ของคณะครุ
ศาสตร์ ให้มีความเป็นเลิศสู่สากล

5.1.1.1 ระดับความส าเร็จ
ของการจัดการทรัพยากร
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ    
ระดับ 5

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           25,000.00        ไตรมาส 4        
  (เดือนกรกฏาคม 

2560)

       นางอารีย์ ทิพรส และ     
               นางสมฤดี คัช
มาตย์             งานบริหาร

 กจิกรรม 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการพฒันาบุคลากร สายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เพื่อพฒันาอาจารย์ สายวิชาการ ของคณะครุ
ศาสตร์ ให้มีความเป็นเลิศสู่สากล

5.1.1.1 ระดับความส าเร็จ
ของการจัดการทรัพยากร
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ    
ระดับ 5

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

         170,000.00        ไตรมาส 4        
  (เดือนกรกฏาคม 

2560)

แผนงาน การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล

 

60 แผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม แหล่งงบประมาณ  งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุชือ)

โครงการ จัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ

 1. ค่าตอบแทน  จ านวน 2 ท่านๆละ 5,000 บาท และอกี 1 ท่าน 500 บาท เป็นเงิน 10,500 
บาท 2. ค่าใช้สอย อาหารกลางวันและอาหารว่าง จ านวน 30 คน ๆละ 170 บาท เป็นเงิน  5,100 
บาท (งบแผ่นดิน)
3. ค่าวัสดุ เป็นเงิน 4,400 บาท (งบแผ่นดิน)

 กจิกรรม  2 จัดอบรมส่งเสริมการเรียรู้วิชาชีพครู  (พฒันาศักยภาพอาจารย์ด้านประกนัคุณภาพ) อบรมเพื่อเพิ่มพนูความรู้ ส่งเสริมวิชาชีพครู/
พฒันาทักษะ การเป็นครูมืออาชีพด้านประกนั
คุณภาพ

5.2.4.1 ร้อยละ 80  ของ
อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ
ในการเพิ่มพนูความรู้ส่งเสริม
วิชาชีพครู

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           90,000.00  ตอบแทน= 50,000  (จ านวน 5 คน*800บาท*6.25 ชม.)       วัสดุ= 10,400     ค่าใช้สอย= 
29,600 (ค่าอาหารว่าง 80 คน*25บาท*4มื้อ จัด 2 วัน= 8,000) (ค่าอาหารกลางวัน 80คน*
135บาท*2 มื้อ=21,600)

 ไตรมาส 3 มิถุนายน ,
 60

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

   กจิกรรม 3 การประกนัคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2559

1. เพื่อด าเนนิการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และประเมินผลการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                    
        2. เพื่อให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้น าจุดแข็ง จุดออ่น 
และผลการประเมิน ไปปรับปรุง/พฒันาแกไ้ข 
ตามข้อเสนอแนะ พร้อมได้แนวทางในการพฒันา
ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้

5.2.4.1 หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาเคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับ
การตรวจสอบติดตามและ
ประเมิน การประกนั
คุณภาพภายในครบทั้ง 6 
องค์ประกอบ

ส านกัมาตรฐาน
และการจัดการ

คุณภาพการศึกษา

           13,000.00 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจประเมิน = 10,500 (รายได้) ค่าใช้สอย = 2,500 (แผ่นดิน)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.
 60)

อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ 
สาขาวิชาเคมีวิทยาศาสตร์

 1. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจประกนัฯ  (กรรมการภายใน 500x1 คน = 500 บาท  กรรมการ
ภายนอก 5000x2 คน = 10,000 บาท )

 2. ค่าอาหาร (ค่าอาหารกลางวัน 150x8 = 1200 บาท ค่าอาหารว่าง 35x8x2 =560 บาท)    
(งบแผ่นดิน)

3. ค่าวัสดุ (ค่าเอกสาร SAR ค่าวัสดุโครงการ 740 บาท) (งบแผ่นดิน)

กจิกรรม 5 การประกนัคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลักสูตรครุ
ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

เพื่อพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระบบ
ประกนัคุณภาพ และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์

5.2.4.1 ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ.

ส านกัมาตรฐาน
และการจัดการ

คุณภาพการศึกษา

           13,000.00  1) ค่าตอบแทน 10,500 บาท (กรรมการจากภายนอก 2x5,000 บาท กรรมการ ภายใน 1x500
 บาท) 2) ค่าใช้สอย 2,000 บาท (งบแผ่นดิน) 3) ค่าวัสดุและอปุกรณ์ 500 บาท (งบแผ่นดิน)

     ไตรมาส 4          
(ก.ค.-ส.ค. 60)

ผศ.ดร.กนัต์ฤทัย คลังพหล 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 งบด าเนนิการ 13,000 (1. ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ประธาน) 1X5,000=
5,000 2. ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (กรรมการ)1X5,000=5,000

3.ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน(กรรมการ)1X500=500 

4. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 8X25=1,360 .ค่าวัสดุ 1,140) (งบแผ่นดิน)

1. เพื่อด าเนนิการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และประเมินผลการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

1.ค่าตอบแทน  ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน   = 10,500 บาท     

2. เพื่อให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยได้น าจุดแข็ง จุดออ่น และผล
การประเมิน ไปปรับปรุง/พฒันาแกไ้ข ตาม
ข้อเสนอแนะ พร้อมได้แนวทางในการพฒันาให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึน้

 2.ใช้สอย 220 *9 = 1,980 (งบแผ่นดิน) บาท 3.วัสดุ 520 บาท (งบแผ่นดิน)

      อ.คันธรส  ภาผล          
สาขาวิชาปฐมวัย

           13,000.00  เดือน ส.ค.60

 กจิกรรม 7 การประกนัคุณภาพ ระดับหลักสูตร 5.2.4.1 ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์สกอ.

ส านกัมาตรฐาน
และการจัดการ

คุณภาพการศึกษา

           13,000.00

 เดือนสิงหาคม 2560 อ.เมษา นวลศรี สาขาวิชา
ชีววิทยาศาสตร์

อ.นติย์ เนีย่งนอ้ย สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ

         ไตรมาส 4      
      (สิงหาคม 2560)

 กจิกรรม 6  ตรวจประกนัคุณภาพหลักสูตรภาษาองักฤษ เพื่อพฒันาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานอดุมศึกษา 5.2.4.1 ร้อยละ 90 ของ
หลักสูตรได้รับการพฒันา
หรือปรับปรุงเพื่อให้เกดิการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) ต่อ
หลักสูตรที่จัดการเรียนการ
สอนในคณะ

ส านกัมาตรฐาน
และการจัดการ

คุณภาพการศึกษา

           20,000.00

 กจิกรรม 4 ประกนัคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2559    (หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป)

ประกนัคุณภาพการศึกษษระดับหลักสูตรประจ าปี
การศึกษา 2559

5.2.4.1 จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่เข้าร่วม 
ร้อยละ 100

ส านกัมาตรฐาน
และการจัดการ
คุณภาพการศึกษา

           13,000.00

กจิกรรม 1. อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2559

เพื่อพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระบบ
ประกนัคุณภาพ

5.2.4.1 ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ. มากกว่า 
4.51

ส านกัมาตรฐาน
และการจัดการ

คุณภาพการศึกษา

นางอารีย์ ทิพรส และนางสมฤดี
 คัชมาตย์ (งานบริหาร)

   ไตรมาส 4 (เดือน
สิงหาคม 2560)
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ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม แหล่งงบประมาณ  งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุชือ)

ค่ากรรมการภายนอก 2 คน 10,000 บาท ค่ากรรมการภายใน 500 บาท

 ค่าอาหารกลางวัน + อาหารว่าง (120+50) = 170 X 10 = 1700 บาท (แผ่นดิน) ค่าวัสดุ 800
 บาท (แผ่นดิน)

ค่าตอบแทนผู้ประเมินภายนอก 10,500  บาทค่าวัสดุและค่าใช้สอย

1,140 (งบแผ่นดิน) บาทค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 1,360 บาท (งบแผ่นดิน)

กจิกรรมที่ 10  ประเมินการด าเนนิงานของหลักสูตร 1. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็น
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานของ สกอ.

5.2.4.1 ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ.

ส านกัมาตรฐาน
และการจัดการ

คุณภาพการศึกษา

           13,000.00 งบด าเนนิการ 13,000 (1. ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ประธาน) 1X5,000=
5,000 2. ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (กรรมการ)1X5,000=5,000 3.
ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน(กรรมการ)1X500=500  4. ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 8X25=1,360 .ค่าวัสดุ 1,140) (งบแผ่นดิน)

ก.ค.-60 อ.สุธี พรรณหาญ สาขา
วิทยาศาสตร์ภาษาองักฟษ

กจิกรรมที่ 11  ประเมินการด าเนนิงานของหลักสูตร 1. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็น
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานของ สกอ.

5.2.4.1 ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ.

ส านกัมาตรฐาน
และการจัดการ

คุณภาพการศึกษา

           13,000.00 ค่าตอบแทนผู้ทรงฯ  10,500 ค่าใช้สอยอืน่ๆ   2,500 (แผ่นดิน) ก.ค.-60 อ.พมิพลั์กษณ์ มูลโพธ์ิสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ภาษาองักฤษ

1. เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการด าเนนิงาน
ระดับหลักสูตร ตามระบบคุณภาพและกลไกว่า
เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน

ค่าตอบแทน (ค่าผู้ตรวจประเมิน จ านวน 3 คน  บาท เป็นเงิน 10,500 บาท

2. เพื่อให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเองอนั
จะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพฒันา
คุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ 
(goals) ที่ต้ัง ไว้ตามจุดเนน้ของตนเอง

ค่าใช้สอย (ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 120 บาท จ านวน 8 คน เป็นเงิน 960 บาท) (ค่าอาหาร
ว่าง 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 50 บาท จ านวน 8 คน รวมเงิน 400 บาท) (งบแผ่นดิน)

3. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควร
ปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพฒันาการ 
ด าเนนิงานเพื่อน าไปปรับปรุงผลการด าเนนิการใน
แต่ละระดับอย่างต่อเนือ่ง เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถของมหาวิทยาลัย

ค่าวัสดุ (ค่าคู่มือ เล่มละ 100 บาท จ านวน 10 คน เป็นเงิน 1,000 บาท) (ค่ากระดาษ เป็นเงิน 
140 บาท) (งบแผ่นดิน)

ค่าตอบแทน (ค่าผู้ตรวจประเมิน จ านวน 1 คน * 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท)

ค่าใช้สอย (ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 120 บาท จ านวน 6 คน เป็นเงิน 720 บาท)

 (ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 50 บาท จ านวน 8 คน รวมเงิน 300 บาท)

ค่าวัสดุ (ค่าคู่มือ เล่มละ 100 บาท จ านวน 10 คน เป็นเงิน 600 บาท)

(ค่ากระดาษ เป็นเงิน 1,000 บาท)

5.2.4.1 ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ. มากกว่า 
4.51

5.2.4.2 ระดับความส าเร็จ
การจัดการคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนนิที่
เป็นเลิศ (EdEPx) ระดับ 5

วัสดุ =  10,000  มีนาคม 2560 รองกจิการนกัศึกษาและกจิการ
พเิศษ

1. เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ.

กจิกรรม 14 ให้ความรู้นกัศึกษาด้านการประกนัคุณภาพ

ดร.ดนชุา สลีวงศ์ ป.บัณฑิต

 ไตรมาส 3 (เดือน
มิถุนายน 2560)

           13,000.00  ไตรมาส 4 (เดือน
สิงหาคม 2560)

เพื่อให้นกัศึกษาน าความรู้ด้านการประกนัคุณภาพ
ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนนิชีวิตและการประกอบ
วิชาชีพครูในอนาคต

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           10,000.00

2. เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธ์ิให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกนัคุณภาพของ สกอ.

ดร. ปิยะวรรณ ขุนทองป.บัณฑิตกจิกรรม 13 การทวนสอบการประกนัคุณภาพหลักสูตรประกาศนยีบัตร สาขาวิชาชีพครูปีการศึกษา 
2559

5.2.4.1ผลการทวนสอบ
คุณภาพหลักสูตรผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประกนั
คุณภาพของ สกอ. และอยู่ใน
ระดับดี

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

            7,620.00

กจิกรรม 12 ตรวจประกนัคุณภาพหลักสูตรประกาศนยีบัตร สาขาวิชาชีพครูปีการศึกษา 2559 5.2.4.1 ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
มากกว่า 3.51

ส านกัมาตรฐาน
และการจัดการ

คุณภาพการศึกษา

 ไตรมาส 4  ส.ค.60 อ.มณฑา วิริยางกรู สาขาวิชา
ภาษาไทย

   ไตรมาส 4(ก.ค.-ส.ค.
 2560)

อ.ฐิติกานต์  ชูประดิษฐ์ 
สาขาวิชาภาษาจีน

5.2.4.1 ผลประเมินคุณภาพ
ภายใน 2.5 ขึน้ไป

ส านกัมาตรฐาน
และการจัดการ

คุณภาพการศึกษา

กจิกรรม 9. การประกนัคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพื่อให้ผลการประกนัคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 
สกอ.

5.2.4.1 ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ.

ส านกัมาตรฐาน
และการจัดการ

คุณภาพการศึกษา

           13,000.00

           13,000.00กจิกรรม 8. กระบวนการประกนัคุณภาพหลักสูตร เพื่อพฒันาระบบประกนัคุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
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ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม แหล่งงบประมาณ  งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุชือ)

โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 กจิกรรม 1. การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีและวิทยาศาสตร์
ทั่วไป

 เพื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป    ได้
ร่วมกนัวางแผนการบริหาร จัดการหลักสูตรตาม
ระบบและกลไก รวมทั้งประชุมเพื่อร่วมกนั
ปรับปรุง แกไ้ขปัญหาภายในหลักสูตรตลอดปี
การศึกษา 2559  เพื่อพฒันาหลักสูตรต่อไป

5.2.6.1 ร้อยละ 80 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนพฒันาระบบบริหาร
จัดการหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตสาขาเคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           11,200.00  ค่าเบี้ยการประชุมของประธานกรรมการ 350 x 8 = 2,800   ค่าเบี้ยการประชุมเลขานกุาร 300
 x 8 = 2,400    ค่าเบี้ยการประชุมกรรมการ 250 x 8 x3 = 6,000

  ไตรมาส 1-4     (ต.ค
 59-ก.ย.60)

อาจารย์ชลลดา กลุวัฒน ์
สาขาวิชาเคมีวิทยาศาสตร์

กจิกรรม 2. ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพฒันาระบบบริหาร
จัดการของหลักสูตร

5.2.6.1 จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่เข้าร่วม 
ร้อยละ 100

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

            9,600.00 เบี้ยประชุมประธานหลักสูตร กรรมการ และเลขา 8 คร้ัง (1200x8 = 9,600 บาท)  ตลอดปีงบประมาณ 
เดือนละ 1 คร้ัง ไตร
มาสที่ 1-2 ทุกเดือน

อ.ศุภมัย พรหมแกว้ สาขาวิชา
ชีววิทยาศาสตร์

กจิกรรม 3 การประชุมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วมกนัประชุมวางแผน
บริหารจัดการหารือ แกไ้ขปัญหา

5.2.6.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผน พฒันาระบบบริหาร
จัดการ

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           11,200.00 ค่าเบี้ยการประชุม 11,200 บาท (ประธานกรรมการ 350 x 8 = 2,800 เลขานกุาร 300 x 8 = 2,400 บาท และกรรมการ 250 x 8 x 3 = 6,000 บาท) ตลอดปีงบประมาณ 
เดือนละ 1 คร้ัง ไตร

มาสที่ 1-2 (ต.ค. 59 - 
มี.ค. 60)

ผศ.ดร.กนัต์ฤทัย คลังพหล 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 กจิกรรม 4. โครงการประชุมคณะกรรมการและอาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ เพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วมกนัประชุมวางแผน
บริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ

5.2.6.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผน พฒันาระบบบริหาร
จัดการ

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           15,200.00 ค่าเบี้ยการประชุม 15,200 (ประธานกรรมการ 350X8 =2,800 เลขานกุาร 300X8 =2,400 กรรมการ 250X8X5 =10,000 ตลอดทั้งปีการศึกษา
2560

อ.นติย์ เนีย่งนอ้ย สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ

กจิกรรม 5.การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสุตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพื่อคณะกรรมาการบริหารหลักสุตรครุศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ได้ร่วมกนั
วางแผนการบริหารจัดการหลักสุตรตามระบบ
และกลไก รวมทั้งประชุมเพื่อร่วมกนัปรรับปรุง 
แกไ้ขปัยหาภายในหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 
2559 เพื่อพฒันาหลักสูตรต่อไป

5.2.6.1 ร้อยละ 80 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนพฒันาระบบบริหาร
จัดการหลักสูตร

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           11,200.00  ค่าเบี้ยการประชุม   ประธานกรรมการ 350*8 = 2,800  บาท    เลขานกุารและกรรมการ 
300*8 = 2,400  บาท กรรมการ  250*8*3 = 6,000   บาท

 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 
2559)  ไตรมาสที่ 2 
(กมุภาพนัธ์ 2560)  

ไตรมาสที่ 3 (มิถุนายน
 2560)ไตรมาสที่ 4 

(สิงหาคม 2560)

อาจารย์วิลินดา  พงศ์ธราธิก 
สาขาวิชาปฐมวัย

 กจิกรรม 6 วางแผนพฒันาหลักสูตร (ประชุมหลักสูตร) เพื่อพฒันาระบบบริหารงานหลักสูตร 5.2.6.1หลักสูตรมีการพฒันา
และปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ง 
จ านวน 8 คร้ัง/ปีการศึกษา

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           12,800.00 ประชุมหลักสูตรจ านวน 8 คร้ังคร้ังละ 1,600 บาท ประธาน 1 คน เลขา 1 คน กรรมการ 5 คน  ตลอดปีการศึกษา 
2559

อ.ดร.สุภัชฌาน ์ศรีเอีย่ม 
สาขาวิชาภาษาไทย

กจิกรรม 7 การประชุมหลักสูตร เพื่อวางแผน ทบทวน และติดตามผลงานของ
หลักสูตร

5.2.6.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน  พฒันาระบบบริหารจัดการงบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

            9,600.00 ค่าเบี้ยประชุมประธาน  เลขานกุาร และกรรมการประธานหลักสูตร 1 คน * 350 บาท * 8 
คร้ัง/ปีการศึกษา = 2,800 บาท เลขาฯ 1 คน * 250 บาท * 8 คร้ัง/ปีการศึกษา = 2,000 บาท 
กรรมการฯ 3 คน * 200 บาท * 8 คร้ัง/ปีการศึกษา = 4,800 บาท

ตลอดปีการศึกษา อ.ยุภาพร  นอกเมือง สาขาวิชา
ภาษาจีน

กจิกรรมที่ 8 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 1. เพื่อพฒันาการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็น
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานของ สกอ.

5.2.6.1จ านวนคร้ังที่ประชุม งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

            9,600.00 ค่าเบี้ยประชุมประธาน  เลขานกุาร และกรรมการประธานหลักสูตร 1 คน * 350 บาท * 8 
คร้ัง/ปีการศึกษา = 2,800 บาท เลขาฯ 1 คน * 250 บาท * 8 คร้ัง/ปีการศึกษา = 2,000 บาท 
กรรมการฯ 3 คน * 200 บาท * 8 คร้ัง/ปีการศึกษา = 4,800 บาท

ตลอดปีการศึกษา อ.กนกวรรณ  ปานสุขสารสาขา
วิทยาศาสตร์ภาษาองักฤษ

กจิกรรมที่ 9 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 1. เพื่อพฒันาการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็น
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานของ สกอ.

5.2.6.1จ านวนคร้ังที่ประชุม งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

            9,600.00 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  9,600  ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559

ธันวาคม 2559
มกราคม 2560

กมุภาพนัธ์ 2560
มีนาคม 2560
เมษายน 2560

พฤษภาคม 2560

อ.ศัสยมน สังเวสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ภาษาองักฤษ
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ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม แหล่งงบประมาณ  งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุชือ)

กจิกรรม 10 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู  ปีการศึกษา 2559

เพื่อให้คณะกรรมการหลักสูตรได้ร่วมกนัประชุม
วางแผน บริหารจัดการ หารือ แกไ้ขปัญหาที่เกดิขึน้

5.2.6.1 ร้อยละ 100 ของ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
การประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตร

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           17,400.00 ค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 5,800 บาท * 3 ภาคเรียน) เป็นเงิน 17,400 บาท  ตลอดปีการศึกษา ดร.ดนชุา สลีวงศ์ ป.บัณฑิต

โครงการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง

1. เพื่อพฒันาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างย่ังยืนที่
มีการพฒันาจัดหาทรัยากร สนบัสนนุการท างาน
ตามพนัธกจิอย่างพอเพยีง

2. เพื่อให้สภาพแวดล้อมภายในคณะครุศาสตร์แล
มหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยนา่อยู่และสวยงาม
เป็นที่พกัผ่อนอา่นหนงัสือส าหรับนกัศึกษา

 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ

กจิกรรม 1. จัดหาทรัพยากรสนบัสนนุการเรียนรู้วิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไปคร้ังที่ 1 เพื่อจัดหาทรัพยากรทางด้านส่ือการเรียนการสอน
วิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้แกน่กัศึกษาครู
 ค.บ.5 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี
และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ กอ่น
ออกไปประกอบอาชีพครูในสถานศึกษาจริง

5.4.1.1 ร้อยละ 80 ของ
นกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
มีความพงึพอใจต่อส่ิง
สนบัสนนุการเรียนรู้วิชาเคมี
และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           40,000.00 ค่าวัสดุ อปุกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ = 40,000  ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.
59)

อาจารย์จิตตรี พละกลุ สาขา
เคมีวิทยาศาสตร์

กจิกรรม 2  จัดหาวัสดุอปุกรณ์เพื่อใช้ในโครงการคณิตศาสตร์ เพื่อจัดหาวัสดุอปุกรณ์ใช้ในโครงการคณิตศาสตร์ 5.4.1.1 ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนกัศึกษาและ
อาจารย์ต่อส่ิงสนบัสนนุการ
เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ส่ิงอ านวยความสะดวก 
และบริการขัน้พื้นฐาน
ภายในมหาวิทยาลัย

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           15,000.00 ค่าวัสดุอปุกรณ์ 15,000 บาท  ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.
60)

อาจารย์วัสส์พร จิโรจพนัธ์ุ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

กจิกรรม 3 จัดหาทรัพยากรเพื่อสนบัสนนุการเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการ สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
คณะครุศาสตร์

เพื่อจัดหาทรัพยากรเพื่อสนบัสนนุการเรียนรู้ วิจัย 
และบริการวิชาการ สาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะ
ครุศาสตร์

5.4.1.1 ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนกัศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิงสนบัสนนุการ
เรียนรู้

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           15,000.00 ค่าวัสดุอปุกรณ์ 15,000  ไตรมาส 1 (ธันวาคม 
2559)

อ.นติย์และคณะ สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ

ค่าวัสดุ จัดซ้ือหนงัสืออา่นเสริมทักษะวิทยาศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ 16,000 บาท

จัดซ้ือตู้ใส่หนงัสือและชัน้วางหนงัสือ 2,500 บาท

จัดซ้ือส่ือมัลติมีเดียในเนือ้หาวิทยาศาสตร์ที่เป็นภาษาองักฤษ 1,500 บาท

1. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับการบริการนกัศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) ใน
การช่วยพฒันาบัณฑิต

- จัดซ้ือหนงัสือ

2. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับคณาจารย์ใน
การศึกษาค้นคว้าในการพฒันาผลงานวิชาการ

- จัดซ้ืออปุกรณ์การเรียน

3. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับคณาจารย์ใน
การศึกษาค้นคว้าเพื่อใช้บริการวิชาการแกสั่งคม

- ตู้จัดเกบ็หนงัสือ

อ.พมิพลั์กษณ์ มูลโพธ์ิสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ภาษาองักฤษ

กจิกรรมที่ 5  จัดซ้ือทรัพยากรสนบัสนนุการเรียนรู้

 ไตรมาส 2 (เดือน
มีนาคม 2560)

   นางอารีย์ ทิพรส และ         
   นางสมฤดี คัชมาตย์ งาน

บริหาร

ไตรมาส 2 มี.ค.60

5.4.1.1 ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนกัศึกษาและ
อาจารย์ต่อส่ิงสนบัสนนุการ
เรียนรู้  มากกว่า 3.51

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           20,000.00 ต.ค. 59 – ธ.ค. 59

กจิกรรมที่ 4  จัดซ้ือทรัพยากรสนบัสนนุการเรียนรู้ 1. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับค้นคว้าหาความรู้
ให้กบันกัศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร
ภาษาองักฤษ) ในการช่วยพฒันาบัณฑิต

5.4.1.1 ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนกัศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิงสนบัสนนุการ
เรียนรู้

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           20,000.00 อ.วิภาวดี แขวงเมฆ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ภาษาองักฤษ

 กจิกรรม 1. จัดท าสวนหย่อมเพิ่มจ านวนต้นไม้พื้นที่สีเขียวในพื้นที่ต่างๆ 5.3.1.1 ระดับความส าเร็จ
ในการพฒันามหาวิทยาลัยสี
เขียว ระดับ 5

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

            5,000.00 1. ค่าวัสดุ 5,000 บาท
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ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวดัของกิจกรรม แหล่งงบประมาณ  งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุชือ)

กจิกรรม 6 โครงการบริหารจดัการวัสดุการเรียนการสอน ส าหรับนกัศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชพีครู  ปีการศึกษา 2559

เพื่อจดัซ้ือจดัหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพยีงพอต่อการ
บริหารจดัการภายในหลักสูตรประกาศนยีบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชพีครู  ปีการศึกษา 2559

5.4.1.1 ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของอาจารย์และ
นกัศึกษาต่อส่ิงสนบัสนนุการ
เรียนรู้ และส่ิงอ านวยความ
สะดวก มากกว่า 3.51

งบคณะครุศาสตร์ 
(รายได้)

           40,000.00 ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุสนบัสนนุการเรียนการสอน เชน่ กระดาษ สต๊ิกเกอร์ เป็นเงิน 40,000 บาท)  ไตรมาส 1  (เดือน
ธันวาคม 2559)

ดร.องัคนา กรัณยาธิกลุ และ   
ดร.ดนชุา สลีวงศ์ ป.บัณฑิต

กจิกรรม 7 จดัหาทรัพยากรสนบัสนนุการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสอน
จลุภาค (กลุ่มวิชาชพีครู))

เพื่อจดัหาทรัพยากรสนบัสนนุการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มวิชาชพีครู คณะครุ
ศาสตร์

5.4.1.1 ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของอาจารย์และ
นกัศึกษาต่อส่ิงสนบัสนนุการ
เรียนรู้ และส่ิงอ านวยความ
สะดวก มากกว่า 3.51

งบคณะครุศาสตร์ 
(แผ่นดิน)

         899,000.00 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสอนจลุภาค (กลุ่มวิชาชพีครู)) 899,000 บาท  ไตรมาส 2  (เดือน
มีนาคม 2560)

ดร.องัคนา กรัณยาธิกลุ และ   
ดร.ดนชุา สลีวงศ์

      4,308,850.00

      7,088,800.00

รวมงบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

 
 
 
 
 
 
  
 
 

แผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 65 



หน่วยงาน คณะครุศาสตร์

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวดัของกิจกรรม แหล่งงบประมาณ  งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุชือ)

โครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

กจิกรรมท่ี 1 จดัหาวัสดุ สารเคมี การเรียนการสอน สาขาวิชาเคมีวิทยาศาสตร์ท้ัวไปและสาขาชวีวิทยา
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

1. เพื่อให้นกัศึกษาสาขาวิชาเคมีวิทยาศาสตร์ท้ัว
ไปและสาขาชวีวิทยาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เกดิการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาท่ี
เปิดสอนในปีการศึกษาการ
ได้รับการเรียนการรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน ร้อยละ 80

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 100,000.00         วัสดุ สารเคมี 100,000 บาท ต.ค. 59- ก.ย.60 สาขาเคมีวิทยาศาสตร์ทั่วไป
และสาขาชวีวิทยาวิทยาศาสตร์
ท่ัวไป

โครงการ  ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนานักเรียนให้มคีวามพร้อมในการท างานสู่ประชาคมอาเซียน+3

กจิกรรม 1 พฒันาอตัลักษณ์นกัศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ เพื่อให้นกัศึกษามีความตระหนกัและเห็น
ความส าคัญของการแต่งกายเรียบร้อย มี
บุคลิกภาพที่ดีเหมาะแกก่ารเป็นนกัศึกษาครู

1.3.3.1 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม 800 คน ค่าเฉล่ีย
ความพงึพอใจของผู้ร่วม
กจิกรรมมากกว่า 4.513. 
กจิกรรมบรรลุความส าเร็จ
ตามตัวบ่งชีร้้อยละ 80

กองพฒันานกัศึกษา            20,000.00 ตอบแทน = 3,200 (ค่าวิทยากร 1 คน 400X8 =3,200)ใชส้อย = 5,000วัสดุ =  11,800  ตุลาคม2559 รองกจิการนกัศึกษาและกจิการ
พเิศษ

โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมอืภาครัฐ เอกชน ในอาเซียน + C + I

กจิกรรม 1 แลกเปล่ียนนกัศึกษาฝึกงานไทย - อนิโดนเีซียและประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อให้นกัศึกษาชาวไทยและต่างชาติเรียนรู้ระบบ
การท างานในต่างประเทศท่ีมีเนือ้หาเกีบ่วกบัการ
ฝึก)ฎิบัติวิชาชพีครู

1.5.2.1 จ านวนเคร่ือขา่ย
ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน 
ในอาเซียน+C+I และมีการ
จดักจิกรรมร่วมกนั

วิเทศสัมพนัธ์          100,000.00  งบด าเนนิการ 100,000 (1.ค่าใชจ้า่ยของนกัศึกษาไทย 10 คนx10,000= 100,000 2.ค่าอาหาร
เย็นเล้ียงต้อนรับและเล้ียงอ าลานกัศึกษาต่างชาติ = - 3.ค่าใชส้อย =-)

 ไตรมาส 1 ธ.ค.59 อ.อรัญญาและอ.วราพร         
สาขาวิชาภาษาองักฤษ

         220,000.00

โครงการ สื่อสารองค์การและการสื่สารการคตลาดแบบบูรณาการ (IMC)

    กจิกรรม 1 แผนการรับนกัศึกษาและประชาสัมพนัธ์แผนการตลาดเชงิรุก เพื่อประชาสัมพนัธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของ
คณะครุศาสตร์ และพฒันางานการประชาสัมพนัธ์
และส่ือสารองค์การให้มีผลงานให้เชงิรุก

5.2.5.1 ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนนิการส่ือสาร
องค์การและการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการ 
IMC

งบประชาสัมพนัธ์
ส่วนกลาง

           20,000.00 วัสดุ=20,000  ไตรมาส 1-4 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

          20,000.00

         240,000.00

สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม (ใช้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน  การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต

รวมงบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน การบริหารการพัฒนามหาวทิยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล

กนผ. 01
แบบเสนอแผนงาน
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หน่วยงาน คณะครุศาสตร์

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม แหล่งงบประมาณ  งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุชือ)

1.ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร  (3 คน x 3,000 บาท x 1 คร้ัง) = 9,000 บาท                                  

2.ค่าตอบแทนการตรวจภาษาองักฤษ 500 บาท

3.อาหารกลางวัน 13 คน x 120 บาท x 1 คร้ัง) = 1,560 บาท   อาหารว่าง 13 คน x 25 บาท 
x        2 คร้ัง) = 650 บาท  4.  ค่าวัสดุ  8,290 บาท

1) ค่าตอบแทน 9,000 บาท (ปรับปรุงหลักสูตรด าเนนิการ 1 คร้ัง กรรมการจากภายนอก 3 ท่าน
  คิดเป็น 1X3X3,000 = 9,000 บาท) 2) ค่าใช้สอย 1,360 บาท (อาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 
120 บาท และอาหารว่าง 2 มื้อๆ ละ 25 บาท จ านวน 8 คน [กรรมการภายนอก 3 คน และ
อาจารย์ในสาขาวิชา 5 คน]

- ค่าวัสดุและอปุกรณ์ 9,640 บาท

กจิกรรม 7  วิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อประเมินและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตร
ที่พฒันาหรือปรับปรุงเพื่อให้
เกดิการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
ต่อหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนในคณะ (ร้อยละ 50)

กองทุนวิจัย            36,000.00 1) ค่าตอบแทน ผู้ทรงคุณวุฒิ (3 x 1,000) 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท  2) ค่าใช้สอย 
23,500 บาท รายละเอยีดดังนี ้ค่าถ่ายเอกสาร 5,000  บาท  ค่าอาหาร/อาหารว่าง 5,000 บาท 
  ค่าเดินทางเกบ็ข้อมูล 10,000 บาท ค่าผู้ให้ข้อมูล 3,500 บาท
 3) ค่าวัสดุ 3,500 บาท รายละเอยีดดังนี ้ดวงตราไปรษณียกร (5 x 100) 500 บาท
 ซองจดหมาย (5 x 100) 500 บาท  อปุกรณ์บันทึกข้อมูล (แฟลดไดร์)  2,500 บาท

   ไตรมาส 2           
(ม.ค. 60)

อาจารย์พชัรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

กจิกรรม 8  ปรับปรุงหลักสูตรภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรภาษาองักฤษ คณะครุ
ศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานอดุมศึกษา

1.1.1.1 ร้อยละ 90 ของ
หลักสูตรได้รับการพฒันา
หรือปรับปรุงเพื่อให้เกดิการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) ต่อ
หลักสูตรที่จัดการเรียนการ
สอนในคณะ

สสว.            20,000.00 งบด าเนนิการ 9,000 (1. ค่าตอบแทนผู้ทรงวุฒิวิพากษ์หลักสูตรคร้ังที่ 1  3X3,000=9,000        
   2) ค่าใช้สอย 1,360 บาท (อาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 120 บาท และอาหารว่าง 2 มื้อๆ ละ 
25 บาท จ านวน 8 คน [กรรมการภายนอก 3 คน และอาจารย์ในสาขาวิชา 5 คน] '- ค่าวัสดุและ
อปุกรณ์ 9,640 บาท

 ไตรมาส 1 (ต.ค.59) อ.อรัญญาและคณะ           
สาขาวิชาภาษาองักฤษ

1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร (3 คนx 3,000 บาท x 1 คร้ัง) = 9,000 บาท1.2 
ค่าตอบแทนการตรวจภาษาองักฤษ  500  บาท

2. ค่าใช้สอยอาหารกลางวัน 12 คนx120บาท  = 1,440  บาทอาหารว่าง 12 คนx25บาทx2คร้ัง
 = 600  บาท

3.  ค่าวัสุด   8,460  บาท

 1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ  9,000 บาท  (ผู้ทรงคุณวุฒิ 3,000x3 คน x 1 คร้ัง= 9,000 บาท)

 2. ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ประจ าหลักสูตรรวม 8 
คน จ านวน 1 คร้ัง  1,360 บาท (ค่าอาหารกลางวัน 120x8 = 960 บาท ค่าอาหารว่าง 25x8x2
 =400 บาท) 3. ค่าวัสดุ 9,640บาท (ค่าเอกสารหลักสูตร 16 ชุด ค่าถ่ายเอกสารและรูปเล่ม  ค่าวัสดุโครงการ

โครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

1.  ค่าวัสดุ  6,000 บาท (กระดาษ  วัสดุส านกังาน หมึกพมิพ์)

2.  ค่าใช้สอย 3,000 บาท  (ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม)

โครงการ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร หรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)

 เดือนมิถุนายน 2560 อ.ศุภมัย พรหมแกว้ สาขาวิชา
ชีววิทยาศาสตร์

   กจิกรรม 5 การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อประเมินและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

1.1.1.1 ร้อยละ 100 ของ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไปที่พฒันา
หรือปรับปรุง

สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม (ท าขอข้ึนไปใช้หน่วยงานต่างๆ)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน  การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต

สสว            20,000.00  ไตรมาส 3-4           
    (เม.ย. - ก.ย. 60)

อาจารย์นติิกร ออ่นโยน       
สาขาวิชาเคมีวิทยาศาสตร์

กจิกรรม 6 การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพฒันาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรให้
เกดิการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตร
ที่พฒันาหรือปรับปรุงเพื่อให้
เกดิการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
ต่อหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนในคณะ (ร้อยละ 50)

สสว.

เพื่อปรัปปรุงและพฒันาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

1.1.1.1 ร้อยละ 50 ของ
หลักสูตรที่พฒันาหรือ
ปรับปรุงเพื่อให้เกดิการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) ต่อ
หลักสุตรที่จัดการเรียนการ
สอนในคณะ

สสว.            20,000.00  ไตรมาส 3 (เดือน 
มิถุนายน 2560)

อาจารย์วิลินดา  พงศ์ธราธิก 
สาขาวิชาปฐมวัย

 1.1.1.1 ร้อยละ 100 ของ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไปที่พฒันา
หรือปรับปรุง

           20,000.00    ไตรมาส 3           
(เม.ย.-มิ.ย. 60)

อาจารย์ณัฐวัตร สุดจินดา       
    สาขาวิชาคณิตศาสตร์

กจิกรรม 10 ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 กจิกรรม 2  กจิกรรมสัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษา เพื่อส่งเสริมและพฒันาทักษะส าหรับนกัศึกษาใน
ด้านการสัมมนาทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาให้แก่
นกัศึกษา

1.2.1.1 นกัศึกษาหลักสูตร
ชีววิทยาฯ จ านวน 68 คน 
ชัน้ปีที่ 4

สสว.             9,000.00  เดือนพฤษภาคม 2560           อ.ศรัณยา ฤกษข า      
            สาขาวิชาชีววิทยา

ศาสตร์

สสว.            20,000.00กจิกรรม 11  วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา
และวิทยาศาสตรทั่วไป

กนผ. 01
แบบเสนอแผนงาน
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ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม แหล่งงบประมาณ  งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุชือ)

1.  ค่าวัสดุ  15,000 บาท (กระดาษ  วัสดุส านกังาน หมึกพมิพ์)

2.  ค่าใช้สอย 5,000 บาท  (ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม)

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 32,000 บาท (ค่าตอบแทนวิทยากร 400x5 คนx 16 ชม. = 32,000)

2. ค่าเช่ารถ 38,000 บาท ( 19,000x 2 วัน= 38,000)

3. ค่าทางด่วน ไป-กลับ 1,000 บาท

4. ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารย์ 1,440 บาท (240x 3 คน x 2 วัน = 1,440 บาท)

5. ค่าวัสดุ 6,040 บาท (กระดาษ  วัสดุส านกังาน หมึกพมิพ์)

6. ค่าอาหาร และอาหารว่าง 80 บาท ต่อวัน (80x49 คนx 6 มื้อ = 23,520 บาท)

1.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบัการเรียนรู้
ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ

1.2.1.1 .จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

1. ค่าตอบแทน     วิทยากร  1*500*8 = 4,000 บาท อาจารย์ ดร. ศศิธร  จันทมฤก 
สาขาวิชาปฐมวัย

2.เพื่อพฒันาทักษะการจัดประสบการณ์ส าหรับ
เด็กปฐมวัยผ่านการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ

1.2.1.1 ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของผู้ร่วมโครงการ

2. ค่าใช้สอย  ค่าอาหารนกัศึกษาและวิทยากร  81*70 = 5,670 บาท

3. ค่าวัสดุ   10,330 บาท

1. เพื่อให้นกัศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
(หลักสูตรภาษาองักฤษ) มีความรู้ความเข้าใจและ
ปรับพื้นฐานเนือ้หาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่
กบัการเรียนโดยใช้ภาษาองักฤษ

ค่าตอบแทนวิทยากร  (3 คน จ านวน 26 สัปดาห์ รวม 52 ชัว่โมง x 240 = 37,440 บาท)

2.เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ความเข้าใจในวิชา
วิทยาศาสตร์ ที่เรียนในระดับปริญญาตรีเพยีงพอ
และมากขึน้

ค่าวัสดุ (ค่าเอกสารประกอบการสอนเสริม 10,000 บาท + อปุกรณ์ประกอบการสอนเสริม = 4160 บาท)

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ด้านภาษา

1. เพื่อพฒันาทักษะการใช้ภาษาองักฤษ ฟงั พดู 
อา่น เขียน และการส่ือสารของนกัศึกษา

1.3.1.1จ านวนผู้เข้าร่วม ค่าตอบแทนวิทยากร  (2 คน จ านวน 132 ชัว่โมง x  240 บาท) = 31,680 บาท

2. เพื่อให้นกัศึกษามีความมั่นใจในการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

1.3.1.2 ค่าเฉล่ียพงึพอใจ ค่าวัสดุ (ค่าเอกสารประกอบการติวเสริมทักษะ = 1,320 บาท + ส่ือส าหรับสอนเสริม
ภาษาองักฤษ = 2,000 บาท) =3,320 บาท

1. เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถประยุกต์ใช้ทักษะภาษาองักฤษในการสอน
วิทยาศาสตร์เป็นภาษาองักฤษได้

1.3.1.1จ านวนผู้เข้าร่วม ค่าใช้สอย (ค่าเช่าเหมารถ 1วัน x 10,000 = 10,000 บาท + อาหารกลางวันส าหรับนกัศึกษา 
2,000 บาท)

2.เพื่อเปิดโลกทัศนใ์นการใช้ภาษาองักฤษในการ
จัดการเรียนรู้ของนกัศึกษา

1.3.1.2 ค่าเฉล่ียพงึพอใจ ค่าวัสดุ ของที่ระลึกที่มอบให้แกโ่รงเรียน 1,000 บาท

3.เพื่อให้มีประสบการณ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
อาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติ

 ไตรมาส 1           อ.ศรัณยา ฤกษข า      
            สาขาวิชาชีววิทยา

ศาสตร์

         102,000.00  ไตรมาส 1           อ.ศรัณยา ฤกษข า      
            สาขาวิชาชีววิทยา

ศาสตร์

กจิกรรม 3. กจิกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานชีววิทยา เพื่อส่งเสริมและพฒันาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  การท าโครงงานทางวิทยาศาสตร์

1.2.1.1 นกัศึกษาหลักสูตร
ชีววิทยาฯ จ านวน 44 คน 
ชัน้ปีที่ 2

สสว.            20,000.00

กจิกรรม 4 กจิกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทางชีววิทยาประกอบรายวิชาอนกุรมวิธาน เพื่อให้นกัศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ใน
การออกพื้นที่ภาคสนาม  เพื่อพฒันาทักษะการจัด
จ าแนกประเภทส่ิงมีชีวิตและเรียนรู้การเกบ็
ตัวอย่างจากภาคสนาม  เพื่อปลูกฝังการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติแกน่กัศึกษา

1.2.1.1 นกัศึกษาหลักสูตร
ชีววิทยาฯ จ านวน 46 คน 
ชัน้ปีที่ 3

สสว.

กจิกรรม 5.  พฒันาทักษะการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยผ่านการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ สสว.

อ.วิภาวดี แขวงเมฆ            
สาขาวิทยาศาสตร์ภาษาองักฤษ

           20,000.00  ไตรมาส 2 (มกราคม 
2560)

กจิกรรมที่ 6 จัดสอนเสริมนอกเวลาเรียนในเนือ้หาวิชาวิทยาศาสตร์ให้กบันกัศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์( หลักสูตรภาษาองักฤษ)

1.2.1.1 ค่าเฉล่ียพงึพอใจ สสว.            51,600.00 ต.ค. 59-พ.ค. 60

กจิกรรมที่ 3 สอนเสริมทักษะภาษาองักฤษนอกเวลาเรียน สสว.            35,000.00 ตค 59-พค 60 อ.วิภาวดี แขวงเมฆ สาขา
วิทยาศาสตร์ภาษาองักฤษ

อ.วิภาวดี แขวงเมฆ สาขา
วิทยาศาสตร์ภาษาองักฤษ

กจิกรรมที่ 4  ศึกษาดูงานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสองภาษา และ
โรงเรียนนานาชาติ

สสว.            13,000.00 ไตรมาส 1 พ.ย.59

68 แผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

 
 



ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม แหล่งงบประมาณ  งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุชือ)

โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน

1.เพื่อให้นกัศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการ
สังเกตงานในอาชีพครูปฐมวัย

2.เพื่อให้นกัศึกษาได้น าประสบการณ์ที่ได้รับมา
สร้างสรรค์เป็นผลผลิตที่เป็นประโยชนต่์อ
การศึกษาปฐมวัย

3.เพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง
อาจารย์ นกัศึกษา และแหล่งฝึกประสบการณ์

กจิกรรม 2  เรียนปรับพื้นฐานความรู้ส าหรับนกัศึกษาใหม่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 1. ส่งเสริมให้นกัศึกษาได้พฒันาทักษะความรู้ด้าน
ภาษาจีนให้ดีย่ิงขึน้ 2.เพื่อให้นกัศึกษาใหม่ในแต่
ละปีการศึกษามีความพร้อมด้านภาษาจีนกอ่นเปิด
ภาคเรียน

1.3.2.1ร้อยละของหลักสูตร
ที่จัดกจิกรรม  เตรียมความ
พร้อมของนกัศึกษากอ่นเข้า
เรียน

สสว.            51,039.00 ค่าวิทยากร 1 คน * 1,200 บาท  ค่าใช้สอย-ค่าอาหารว่าง 30 คน * 20 บาท * 15 วัน = 9,000
 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน 30 คน * 50 บาท * 15 วัน = 22,500 บาท
ค่าวัสดุ    18,339  บาท

ไตรมาส 3 (ก.ค. 2560)    อ.ยุภาพร  นอกเมือง          
              สาขาวิชาภาษาจีน

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมอืภายในประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนางานตามภารกิจ

 1) ค่าใช้สอย 141,000 บาท- ค่าที่พกั 5 คืน คืนละ 300 บาทส าหรับนกัศึกษา คืนละ 1,000 
บาทส าหรับอาจารย์ (นกัเรียน 40 คน และอาจารย์ในสาขาวิชา 4 คน)

 ค่าที่พกันกัศึกษาคิดเป็น 5x300x40 = 60,000 บาท  ค่าที่พกัอาจารย์ 5x1,000x4 = 20,000 
บาท รวมเป็นเงิน 80,000 บาท

 - ค่าลงทะเบียน ส าหรับนกัศึกษา 300 บาท ส าหรับอาจารย์ 1,000 บาท ค่าลงทะเบียน
ส าหรับนกัศึกษา 40x300 = 12,000 บาท ค่าลงทะเบียนส าหรับอาจารย์ 4x1,000 = 4,000 
บาท รวมเป็นเงิน  16,000 บาท

- ค่าพาหนะ 4 วัน ระยะทาง 651 กโิลเมตร คิดเป็น 45,000 บาท

2) ค่าวัสดุ 1,000 บาท (ค่าถ่ายเอกสาร, กระดาษสีและวัสดุอปุกรณ์อืน่ๆ)

1. เพื่อสร้างเครือข่ายคณิตศาสตรศึกษาระหว่าง
นกัศึกษา คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ์ฯ กบัมหาวิทยาลัยอืน่ๆ โดยใช้การสอน
คณิตศาสตร์ที่เนน้การแกป้ัญหา (Problem 
Solving- based Approach) เป็นจุดร่วมในการ
สร้างความร่วมมือระหว่างกนั

2. เพื่อสร้างทัศนคติในการเป็นครูที่ดีให้กบั
นกัศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ภาษาองักฤษ)

         661,639.00รวมงบประมาณ

ค่าวัสดุอปุกรณ์   10,000 บาท             ไตรมาส 4         
  (สิงหาคม 2560)

อาจารย์วรานษิฐ์ ธนชัยวรพนัธ์ 
สาขาวิชาปฐมวัย

สสว.

 กจิกรรม 1.กจิกรรมเตรียมความพร้อมครูปฐมวัย ECE 4.0 1.3.2.1 ร้อยละ 80 ของ
นกัศึกษาทีเข้าร่วมกจิกรรม

สสว.            10,000.00

สสว.            72,000.00

กจิกรรม 1 การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา และสานสัมพนัธ์ทางคณิตศาสตร์

มีนาคม2560

    ไตรมาส 2         
(มี.ค. 60)

ค่าเช่ารถ 6 วัน วันละ 6,000 บาท    36,000 บาท ค่าที่พกัจ านวน 20 คน 5 คืน คืนละ 300 
บาท ต่อคน/คืน  30,000 ค่าลงทะเบียน  6,000 บาท

กจิกรรม 2 เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายทางคณิตศาสตรศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์กาญจนา เวชบรรพต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 อ.พมิพลั์กษณ์  มูลโพธ์ิ        
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ภาษาองักฤษ

         142,000.00

1.5.1.1 จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือระดับประเทศ
และมีการจัดกจิกรรมร่วมกนั

1) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์ส าหรับนกัศึกษา และอาจารย์  2) 
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้าน
คณิตศาสตร์

1.5.1.1 จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือภายในประเทศ
 และมีการจัดกจิกรรมร่วมมือ
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ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวดัของกิจกรรม แหล่งงบประมาณ  งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุชือ)

 โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวจิัย

1. ค่าตอบแทน 

    1.1 ค่าตอบแทนนกัวิจยั (5 คน * 3,000 บาท) = 15,000 บาท

    1.2 ค่าตอบแทนผู้ชว่ยวิจยั (5 คน * 2,000 บาท)= 10,000 บาท

    1.3 ค่าตอบแทนผู้เชีย่วชาญ (5 คน * 2,000 บาท ) = 10,000 บาท

    1.4 ค่าตอบแทนการตรวจภาษาองักฤษ 500 บาท

2. ค่าใชส้อย 

    2.1 อาหารกลางวัน (5 คน x 120 บาท x 3 คร้ัง) = 1,800 บาท

    2.2 อาหารว่าง (5 คน x 25 บาท x 3 คร้ัง) = 375 บาท

 3. ค่าวัสดุ  (ค่าหมึกปร้ิน ค่าผลิตเอกสาร ค่าจดัท ารายงานวิจยั  ค่าวิเคราะห์ขอ้มูล ) 62,325 
บาท
ค่าตอบแทน 31,000 บาท (1. ค่าตอบแทนนกัวิจยั 5คน x 3,500 บาท) = 17,500 2. 
ค่าตอบแทนจา้งวิเคราะห์ขอ้มูล (5 คน x 2,000 บาท)=10,000 บาท3.  ค่าตอบแทนผู้เชีย่วชวญ 
(5 คน x 1,000 บาท) = 5,000 บาท 4. ค่าตอบแทนการตรวจภาษาองักฤษ 1,000 บาท

ค่าใชส้อน 3,625 1.  อาหารกลางวัน (5 คน x 120 บาท x 5 คร้ัง)=3,000 บาท 2.  อาหารว่าง 
(5 คน x 25 บาท x 5 คร้ัง)= 625บาท และ ค่าวัสดุ (ค่าหมึกปร้ิน+ค่าผลิตเอกสาร+ค่าจดัท า
รายงานการวิจยั) 23,875 บาท

โครงการ ส่งเสริมงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ให้มกีารเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงวชิาการและการแข่งขันของประเทศ

งบด าเนนิการ 31,000 1.ค่าตอบแทนผู้ให้ขอ้มูลสัมภาษณ์ 20X100 =2,000 2. ค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจยั 2X1,000=2,000

3. ค่ายานพาหะและน้ ามัน 10X500 =5,000 3. ค่ารับรองผู้ให้ขอ้มูลสัมภาษณ์ 20X150=3,000
 4. ค่าผลิตแบบสอบถาม 600 ชดุ และค่าแบบสัมภาษณ์ 20 ชดุ = 5,000

5. ค่าด าเนนิการทดลองใชเ้คร่ืองมือวิจยั 20x100=2000 6. ค่าจา้งกรอกขอ้มูลและพมิพง์านแบบ
เหมาจา่ย 4,000 บาท 7. ค่าจดัท ารูปเล่ม 5x500 = 2,500 8. ค่าวัสดุส านกังาน 3,500 บาท     
    9. ค่าไปรษณีย์ส่งเอกสาร = 2,000

1. เพื่อพฒันาสมรรถนะในการผลิตและการ
เผยแพร่ผลงานวิจยัสู่สากลของอาจารย์ในหลักสูตร

ค่าใชส้อย = 50,000 บาท 1. ค่ายานพาหนะ 5 คน x 6,000 บาท = 30,000 บาท 2.  ค่าท่ีพกั 
 5 คน x 6,000 บาท =30,000 บาท

2.เพื่อส่งเสริมงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ให้มีการ
เผยแพร่และน าไปใชใ้นเชงิวิชาการ

3.  ค่าลงทะเบียน 5 คน x 2,000 บาท =10,000 บาท ค่าตอบแทน (5คน x 1,000 บาท) = 
10,000 บาท

โครงการสร้างผลงานวจิัยที่เป็นองค์ความรู้ใหมท่ี่ตอบโจทย ์ระดับประเทศชาติ และท้องถ่ินเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐลดความเหลื่อมล้ าสร้างความมัง่ค่ังและยัง่ยนืของท้องถ่ินประเทศชาติ

1.ค่าตอบแทน ผู้ทรงคุณวุฒิ 3*1000 = 3,000 บาท 

2.ค่าวัสดุ  อปุกรณ์เกบ็ขอ้มูล 3,000  ซอง  1,000  บาท แสตมป์  500  บาท   รวม 4,500 บาท

3.ค่าใชส้อย ค่าเดินทางเกบ็ขอ้มูล 10,000 บาท  ค่าถา่ยเอกสาร 7,500  บาท  ค่าอาหาร 220*
23 = 5,000  บาท  รวม 22,500 บาท

         281,000.00

อ.นนัทิยา รักตประจติ 
สาขาวิชาปฐมวัย

ไตรมาส 4 ส.ค.60 อ.ประยูร บุญใชส้าขา
วิทยาศาสตร์ภาษาองักฤษ

กจิกรรม 1 วิจยัปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพื่อศึกษาขอ้มูลท่ีเกีย่วขอ้งและน าผลการวิจยัมา
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย

2.3.1.1 รายงานวิจยั 1 เล่ม สถาบันวิจยัและ
พฒันา

30,000.00                   ไตรมาสที่ 3     
     (เมษายน 2560)

เพื่อวิจยัประเมินคุณภาพหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป

2.2.1.1 รายงานวิจยั 1 เล่ม สถาบันวิจยัฯ

ไตรมาส 1-2 (ต.ค.59-
มีค 60)

อ.อรนชุ และอ.วราพร       
สาขาวิชาภาษาองักฤษ

กจิกรรม 2 การน าเสนอผลงานวิจยั 2.2.2.1 ผลงานวิจยั สถาบันวิจยั 60,000.00           

ไตรมาส 3 มิ.ย.60 อ.ประยูร บุญใช ้สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ภาษาองักฤษ

 กจิกรรม 1. โครงการวิจยัเพื่อส ารวจความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑิตของนกัศึกษาวิชาภาษาองักฤษ คณะ
ครุศาสตร์

เพื่อพฒันาหลักสูตรภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์
ให้ตรงกบัความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑิต

2.2.2.1 ร้อยละของผลรวม
ถว่งน้ าหนกัของผลงาน
วิชาการของอาจารย์และ
นกัวิจยั

สถาบันวิจยั 31,000.00           

ไตรมาส 3กจิกรรม 1. การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

รวมงบประมาณ

อาจารย์นติิกร  ออ่นโยน 
สาขาวิชาเคมีวิทยาศาสตร์

กจิกรรม 2  จดัท าผลงานวิจยัในกลุ่มการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 1. เพื่อพฒันาสมรรถนะในการผลิตและการ
เผยแพร่ผลงานวิจยัสู่สากลของอาจารย์ในหลักสูตร

2.2.1.1 ผลงานวิจยั สถาบันวิจยัฯ 60,000.00           

100,000.00         

แผนงาน การวจิัยและสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
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ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวดัของกิจกรรม แหล่งงบประมาณ  งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุชือ)

โครงการ จัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ

 1. ค่าตอบแทนนกัวิจยัและผู้ทรงคุณวุฒิ 25,000 บาท  (นกัวิจยั 3,000x5 คน = 15,000 บาท  
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2,000x5 คน = 10,000 บาท )

 2. ค่าวัสดุ 50,000  บาท (ค่าวัสดุโครงการ เชน่ กระดาษ หมึกพมิพ ์และอืน่ๆ )

3. ค่าใชส้อย 25,000 บาท (ค่าอาหารและอาหารว่างระหว่างการประชมุ )

         100,000.00

      1,042,639.00

อ.เมษา นวลศรี สาขาวิชา
ชวีวิทยาศาสตร์

 กจิกรรม 5 ประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาชวีวิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป  (งบฯ
 สถาบันวิจยั)

ประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาชวีวิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป

5.2.4.1 รายงานประเมิน
หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 
จ านวน 1 เล่ม

สถาบันวิจยั          100,000.00  เดือนมิถนุายน 2560

รวมงบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน การบริหารการพัฒนามหาวทิยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล

 
 
 

  
  

 
 
 หมายเหต ุ

1. งบประมาณส วนนี้ (ท าขอขึ้นไปใช้หน วยงานต างๆ) ขึ้นอยู กับการพิจารณาคณะกรรมการของหน วยงานนั้นๆ  
2. ถ้าไม ได้รับการพิจารณาดังกล าว ข้อ 1 ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม สามารถน าโครงการ/กิจกรรม มาพิจารณาทบทวนในการจัดท าอีกครั้งโดยผ านคณะกรรมการผู้บริหารประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี  

หัวหน้าส านักงาน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงบประมาณ ของคณะครุศาสตร์ ร วมพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณในส วนของบประมาณส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต อไป 
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บทที่ 3  
การกำกบัติดตามประเมินผล 

 

1. แนวทางการติดตามประเมินผล 
 

ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จ าเป็นอย างยิ่งที่มหาวิทยาลัย จะตอ้งมกีารพฒันาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน  โดยจะต้องมีการสือ่สาร 
เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ สาระสาคัญของแผนกลยทุธ์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดผลงานหลัก ค าเป้าหมาให้แก คณะผู้บรหิารทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรภายในให้รบัทราบ  
เข้าใจ มีการน าประเด นยุทธศาสตร์ กลยทุธ์การด าเนินงานทีก่ าหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าทีข่องคณะ ผ านกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี
และการจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการก าหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ใหส้อดรบักบัการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรบัปรุงจัดระบบในการจัดสรร ติดตามผล 
การบริหารงบประมาณ ทรพัยากรบุคคลใหเ้อื้ออ านวยต อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน และจัดให้มีการก าหนดกรอบการประเมินผล ระบุตัวช้ีวัดความส าเร จของยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการบรหิารยุทธศาสตร์เพือ่พัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสงู มีการประชุมติดตามผลการด าเนินการ แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับรู้ ลดปญัหา 
อันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงือ่นไข ปัจจัยที่มผีลต อความส าเร จในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์



 
 
 
 
 

2. ปฏิทินการขบัเคลื่อนการดำเนินการของแผน 
 

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ 
การปฏิบัติ ดังต่อไปนี ้

 

 กำหนดการ การดำเนินการ 
  

มิถุนายน 2559 จัดประชุมหน่วยงานภายในช้ีแจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
  

กรกฏาคม 2559 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัตกิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
  

สิงหาคม 2559 คณะครุศาสตร์ จัดท ารายละเอียดแผนการด าเนินงานจัดส งกองนโยบายและแผน 
  

กันยายน 2559 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ความเหน็ชอบประมาณรายได้และแผนงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
 คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นขอบแผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  
ตุลาคม 2559– วันสุดท้ายของวันทำการทุกเดือนคณะครุศาสตร์รายงานผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 และกองนโยบายและแผน 
กันยายน 2560 สรปุและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย คณะอนุกรรมการรายได้สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประเมินและติดตาม 

 ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ทุกไตรมาส 
 
 
 

คณะครุศาสตร์ จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1 รายงานเดือนมกราคม2560 ไตรมาส 2 รายงานเดือนเมษายน 2560 ไตรมาส 3 
รายงานเดือนกรกฎาคม 2560 และไตรมาส 4 รายงานเดือนตุลาคม 2560 ไปยังกองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผนสรุปและน าเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยคณะอนกุรรมการรายได้สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประเมินและติดตามผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 
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3. รูปแบบ แนวทางในการตดิตามประเมินผล 
 
 

เพื่อใหก้ารติดตามประเมินผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัตกิาร  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560  
สามารถบ งช้ีถึงสัมฤทธิผลของการด าเนินงาน  และเป็นไปตามหลกัการของการบริหารยุทธศาสตร์   เพื่อพฒันาองค์การให้มีสมรรถนะสงู  คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงึเห นควรมีการก าหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการประเมินผล 
การด าเนินงานในแนวใหม ที่มลีักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ งผลส าเร จ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมอื และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced 
Scorecard โดยก าหนดจัดให้มีการก าหนดประเด นในการตดิตามประเมินผลให้อยู ภายใต้มุมมองหรือมีประเด นพจิารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ 
มิติประสิทธิภาพ และการพฒันาองค์การ ดังแผนภาพต อไปนี้ 
 

 

กรอบการประเมินผล      
ของแผนปฏิบัติการ [ดึ
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4. ปัจจัยสำคญัที่มผีลต่อความสำเร็จ 

 
ในการขับเคลื่อนการด าเนินการเพื่อน ายุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปสู การปฏิบัตจิ าเป็นอย างยิ่ง ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

จะต้องมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขทีจ่ าเป็นต อการผลกัดันยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ ต้องให้ความสนใจและตระหนักถึงปัจจัยส าคัญที่มผีลต อความส าเร จ 
ในประเด นดังต อไปนี ้
          4.1. การพัฒนากลไกและเง่ือนไขท่ีจ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

1.1 การสร้างความเข้าใจร วมกันของผู้มสี วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้บริหาร และคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
โดยควรน าเสนอสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560  ให้ผู้มสี วนเกี่ยวข้อง ทั้งในส วนของ สภามหาวิทยาลัย คณะ สานัก รวมทัง้สานักงบประมาณ  
ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการด าเนินงานเพื่อจะได้มีการพฒันานโยบายและมาตรการ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 

1.2 การสร้างการรบัรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันได้แก  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยจาเป็นต้องม ี
การน าเสนอ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อช้ีแจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน การจัดใหม้ีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายรอบ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุม 
ติดตามผลการด าเนินเป็นระยะเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห นร วมกันระหว างของคณะผู้บริหาร หน วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

1.3 การมีเวที หรือเปิดพื้นที่ในการร วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการดาเนินงานร วมกันของหน วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส วนของบุคลากร 
ระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการหลักสูตร เจ้าหน้าทีฝ่่ายสนบัสนุน เพือ่จะไดร้ วมมือกันผลักดันให้ยทุธศาสตร์ที่วางไว้เกดิผล ในเชิงปฏิบัต ิ

1.4 การก าหนดใหห้น วยงาน ผูบ้รหิารมีภาระความรบัผิดชอบด้าน การรายงานผลงานต อสาธารณะ โดยต้องนาเสนอความก้าวหน้า รายงานผล สร้างการรับรู้ถึงผล 
     การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต อผู้มสี วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งต อประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได้รบัทราบเป็นระยะ เพื่อจะได้เป็นปจัจัยกระตุน้ 
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