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คํานํา 
 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตร�คณะครุศาสตร�  เป*นมาตรการหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาให2มีคุณภาพมากขึ้น เป*นสิ่งที่คณะครุศาสตร�เชื่อมั่นว6าหากมี
ทิศทางการทํางานที่ชัดเจน ย6อมนํามาซึ่งประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และนั่นย6อมส6งผลถึงคุณภาพการศึกษาที่จะเป*นบุคคลที่มีคุณค6าต6อสังคม สามารถนําพา
ประเทศชาติให2เจริญก2าวหน2าทัดเทียมนานาอารยธรรมประเทศได2ในอนาคต 

 แผนยุทธศาสตร�และแผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร�เล6มนี้ จึงทําขึ้นเพี่อสอดรับกับนโยบายการดําเนินของมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะเป*นเครื่องมืออย6างดีใน
การปฏิบัติงานให2บรรลุตามวัตถุประสงค�ที่วางไว2 

 คณะครุศาสตร�  เชื่อมั่นว6า  เอกสารฉบับนี้จะเป*นประโยชน�ต6อคณาจารย�และบุคลากรของคณะ ในการรังสรรค�งานการศึกษาให2มีคุณภาพสมดัง
เจตนารมณ�ของการปฏิรูปการศึกษาที่มุ6งให2ได2 “ครูดี ครูเก6ง” 
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ประวัติความเป*นมา 
 
 คณะครุศาสตร�มีความเป�นมาสืบทอดจากหมวดวิชาการศึกษาในโรงเรียนสตรีฝRกหัดครูนครปฐม ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปSพุทธศักราช 2479 และเมื่อได�ประกาศใช�
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 ได�เปลี่ยนชื่อเป�นคณะวิชาครุศาสตร� และเปลี่ยนชื่อเป�นคณะครุศาสตร�ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 รับผิดชอบงานด�านการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา คณะครุศาสตร�บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการคณะโดยการนําของคณบดีคณะครุศาสตร� 
หลักสูตรที่เปUดสอนในปSการศึกษา 2554 ประกอบด�วยหลักสูตรปริญญาตรี (5 ปS) 10 หลักสูตร ได�แกK การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา พลศึกษา  คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�
ทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรีศึกษา และสังคมศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปS) 1 หลักสูตรได�แกK สาขาวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษา นอกจากจะผลิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีแล�ว คณะครุศาสตร�ยังรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอีก 4 หลักสูตร ได�แกKหลักสูตร
ปริญญาโท 2 สาขาคือสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 หลักสูตรได�แกK ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
บัณฑิตวิชาชีพครู และประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตKอมาคุรุสภาได�มีมาตรการควบคุม
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทั่วประเทศทําให�ทั้ง 3 หลักสูตรปUดไปและเปUดใหมKหลังจากมีมาตรการกําหนดให�ยื่นหลักสูตรผKานคุรุสภาอีกครั้ง จึงคงเหลือเพียงหลักสูตร
เดียวคือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในการจัดการเรียนการสอนดังกลKาว คณะครุศาสตร�มีคณาจารย�ที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในด�านการสอน มี
ห�องปฏิบัติการที่เอื้อตKอการเรียนรู� มีเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีอาจารย�ที่ปรึกษาคอยให�ความชKวยเหลือและแนะแนวทางในการเรียนให�กับ
นักศึกษาอยKางใกล�ชิด เพื่อนําไปสูKการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 ด�วยตระหนักในหน�าที่และความรับผิดชอบดังกลKาว คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงได�ดําเนินการทุกวิถีทางบนฐานศักยภาพที่มีอยูK เพื่อสร�างครูดี 
ครูเกKง มียุทธศาสตร� ฉลาดใช�ภูมิป�ญญาเพื่อพัฒนาสังคม ามปรัชญาและวิสัยทัศน�ที่มุKงสูKเปXาหมาย คือการผลิตและพัฒนาครูผู�บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ให�มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ตอบสนองความต�องการของสังคม โดยคํานึงถึงเจตนารมณ�แหKงพระราชบัญญัติการศึกษาแหKงชาติ พุทธศักราช 2542 เป�นสําคัญ 
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 ความเป�นมาของ คณะครุศาสตร�มีพัฒนาการมาตามลําดับสรุปได�ดังนี้  

- พ.ศ. 2479 เป�นโรงเรียนสตรีฝRกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) เปUดสอนหลักสูตรฝRกหัดครู ประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) และหลักสูตรฝRกหัดครูประกาศนียบัตร
ฝRกหัดครูมูล (ป.) 

- พ.ศ. 2503 เป�นโรงเรียนสตรีฝRกหัดครูนครปฐมเปUดรับนักศึกษาชายเข�าเรียน และสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) 
 - พ.ศ. 2511 เปลี่ยนชื่อเป�นโรงเรียนฝRกหัดครูนครปฐม เปUดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) 
 - พ.ศ. 2512 ขยายการเปUดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และเปUดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.) 
 - พ.ศ. 2513 เป�นวิทยาลัยครูนครปฐม ขยายการเปUดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) 
 - พ.ศ. 2518 เปลี่ยนชื่อจากหมวดวิชาการศึกษาเป�นคณะวิชาครุศาสตร� 
 - พ.ศ. 2521 ขยายการเปUดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาคปกติ และภาคพิเศษโดยจัดให�กับโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ 
(อ.คป) 
 - พ.ศ. 2529 เริ่มเปUดสอนหลักสูตรอนุปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (อ.คศ.) และ หลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ให�กับโครงการการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ (กศ.บป.) 
 - พ.ศ. 2538 ได�รับสถาปนาเป�นสถาบันราชภัฏนครปฐมตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เปลี่ยนชื่อจากคณะวิชาครุศาสตร�เป�นคณะครุศาสตร� 
 - พ.ศ. 2540 เปUดสอนหลักสูตรอนุปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (อ.คศ.) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาคปกติ และภาคพิเศษ เปUดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูตามโครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� (โครงการ สค.วค.) ซึ่งเป�นโครงการความรวม
มือกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
 - พ.ศ. 2541 เปUดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) 
 - พ.ศ. 2542 เปUดทําการสอนหลักสูตรอนุปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (อ.คศ.) แล ะหลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษสําหรับ
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพี่อครูประจําการ (ศอ.คป.) เปUดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอน 
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  - พ.ศ. 2546 เปUดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาสําหรับผู�บริหารประจําการ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสําหรับ
ครูประจําการตามโครงการพัฒนาครูประจําการและผู�บริหารประจําการ ให�ได�รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา รุKนที่ 
1 (โครงการความรวมมือกับสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ) 
 - พ.ศ. 2547 เปUดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ตามโครงการพัฒนาผู�บริหารประจําการให�ได�รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา รุKนที่ 2 (โครงการความรKวมมือกับสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ) 
 - พ.ศ. 2548 – 2552 เปUดสอนและรับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และสูงกวKาปริญญาตรี ในหลักสูตรตKอไปนี้ 

  1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปS) 
        1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
            1.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและการสKงเสริมสุขภาพ  
                    1.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา  
  2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปS) 
        2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 

3)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
3.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
3.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
3.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาปฐมวัย 

4) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
      4.1 สาขาการบริหารการศึกษา 

      4.2 สาขาหลักสูตรและการสอน 
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- พ.ศ. 2553 – ป�จจุบัน ทําหน�าที่รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และสูงกวKาปริญญาตรี ในหลักสูตรตKอไปนี้ 

  1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปS) 
        1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุงใหมK พ.ศ. 2554) 
           1.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและการสKงเสริมสุขภาพ (หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553) 
                   1.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุงใหมK พ.ศ. 2554) 
           1.4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุงใหมK พ.ศ. 2554) 
  2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปS) 
        2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุงใหมK พ.ศ. 2554) 

-                   3)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
  4) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
        4.1 สาขาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุงใหมK พ.ศ. 2554) 
        4.2 สาขาหลักสูตรและการสอน  (หลักสูตรปรับปรุงใหมK พ.ศ. 2554) 

   5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
            5.1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหมK พ.ศ.2555) 

 นอกจากนี้ คณะครุศาสตร�ยังรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต สาขาการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปS) รKวมกับ คณะมนุษยศาสตร� และสังคมศาสตร� 3 สาขา 
ได�แกK ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี อีก 3 สาขา ได�แกK คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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สภาพป@ญหาของวิชาชีพครู 
 สภาพป�ญหาของวิชาชีพครูในป�จจุบัน พบวKามีป�ญหาทั้งการเริ่มเข�าสูKวิชาชีพ การผลิต การพัฒนาวิชาชีพและสถานภาพวิชาชีพ  สรุปได�ดังนี้ 
  1.  การเข2าสู6วิชาชีพ  ระบบการคัดเลือกบุคคลเข�ารับการศึกษาในสาขาวิชาชีพครูไมKมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป�นระบบการคัดเลือกรวม ไมKมีการ
คัดเลือกกลั่นกรองเพื่อเข�ารับการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร�หรือคณะครุศาสตร� ผู�สมัครเข�ารับการศึกษาวิชาชีพครูสKวนใหญKไมKตั้งใจเรียนครูและขาดทัศนคติที่ดีตKอวิชาชีพครู 
  2.  การผลิต  สถาบันผลิตครูมีจํานวนมากแตKขาดการประสานงานด�านวิชาการและการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรการผลิตครู คณาจารย�ในสถาบันผลิต
ครูไมKได�เป�นต�นแบบของการสอนที่ยึดผู�เรียนเป�นสําคัญ ขาดการพัฒนาองค�ความรู�และนําเทคโนโลยีสมัยใหมKมาใช�ในการสอน ด�านหลักสูตรการผลิตครู ไมKสนองตอบตKอ
การสร�างบัณฑิตครูให�มีลักษณะความพร�อมทั้งรKางกาย สติป�ญญาและจิตใจ กระบวนการสอนเน�นวิชาการมากกวKาสKงเสริมพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิญญาณความเป�นครู 
การวัดผล ประเมินผลมุKงเน�นเนื้อหาวิชามากกวKากระบวนการคิด การปฏิบัติและคุณลักษณะความเป�นครู 
  3.  การพัฒนาวิชาชีพ ยังไมKมีระบบที่ชัดเจนและขาดการประสานงานระหวKางหนKวยผลิตครู  หนKวยงานต�นสังกัด  หนKวยงานบริหารบุคคล  หนKวยงาน
พัฒนาครูและองค�กรวิชาชีพครู หลักสูตรการพัฒนาไมKสอดคล�องกับป�ญหาความต�องการของครูและโรงเรียน ระบบการพัฒนาไมKจูงใจให�ครูตระหนักในความสําคัญของการ
พัฒนาและไมKเชื่อมโยงกับความก�าวหน�าในอาชีพ นอกจากนี้งบประมาณด�านการพัฒนาครูยังไมKเพียงพอ ทําให�ครูจํานวนมากขาดโอกาสเข�ารับการพัฒนาอยKางตKอเนื่อง 
  4.  สถานภาพวิชาชีพ เนื่องจากวิชาชีพครูเป�นวิชาชีพที่มีผลประโยชน�ตอบแทนต่ํา อีกทั้งระบบการสKงเสริมความก�าวหน�าไมKสอดคล�องกับภาระงานที่ต�อง
รับผิดชอบ ทําให�คนเกKง คนดีมีฝSมือ ไมKต�องการเป�นครู จึงเป�นโอกาสของคนที่ไมKได�ตั้งใจเป�นครูเข�าสูKวิชาชีพเป�นจํานวนมาก นอกจากนี้ครูในสภาพสังคมยุคโลกาภิวัตน�ต�อง
ดิ้นรนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและครอบครัว ความเป�นปูชนียบุคคลในตัวครูจึงลดน�อยลง ทําให�สถานะของวิชาชีพครูตกต่ํา สังคมไมKยกยKอง เชื่อถือ ศรัทธาหรือให�
การยอมรับนับถือเชKนในอดีต 
 
แนวโน2มของวิชาชีพ 
 จากการสะท�อนความคาดหวังของสังคมไทยที่มีตKอครูพบวKาแนวโน�มของวิชาชีพครูในอนาคตมีลักษณะดังนี้ 
  1.  ครูของรัฐและเอกชนต�องมีความเป�นวิชาชีพชั้นสูง  ต�องมีการปฏิรูประบบการผลิตการพัฒนา การเข�าสูKวิชาชีพ มีมาตรฐานการปฏิบัติและการพัฒนา 
มีองค�กรวิชาชีพที่มีหน�าที่ควบคุมวิชาชีพแทนรัฐ และครูทุกคนต�องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
  2.  ผู�ประกอบวิชาชีพครูได�รับการตรวจสอบจากสังคม  ผู�ปกครองและนักเรียนมากขึ้น 
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  3.  ระดับสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษา ทําหน�าที่สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการไปยังคณะกรรมการ
สถานศึกษามากขึ้น 
  4.  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาทําหน�าที่บริหารและจัดการมีคณะอนุกรรมการข�าราชการครูดูแลการบริหารงานบุคคล 
  5.  การประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป�นการประเมินจากหนKวยงาน
ภายนอก  ทําให�หนKวยงานต�นสังกัดและสถานศึกษาต�องจัดให�มีการประกันคุณภาพการศึกษา 
  6.   แนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ต�องพัฒนามาตรฐานด�านคุณสมบัติ  เพื่อให�มีปริญญาตรีทางการศึกษาตามหลักเกณฑ�และระยะเวลาที่
กําหนด 
  7.  สิทธิของผู�ประกอบวิชาชีพครูตKางสังกัดกันมีความเหลื่อมล้ํา จะมีการปรับเปลี่ยนโดยมีมาตรฐานกลางเดียวกัน 
  8.  การพัฒนาวิชาชีพครูและผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอื่น ๆ จะมีการดําเนินการอยKางตKอเนื่อง 
  9.  การสKงเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความปลอดภัยของผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะได�รับการดูแลจากรัฐมากขึ้น 
  10.  ภาระหนี้สิ้นของผู�ประกอบวิชาชีพครู จะได�รับการดูแลจากรัฐมากขึ้น 
  11.  มีการรวมตัวเพื่อสร�างเครือขKายการพัฒนาวิชาชีพครูมากขึ้น 
  12.  มีการควบคุมปริมาณและคุณภาพของผู�ที่จะเข�าสูKวิชาชีพครู  โดยพิจารณากําหนดแผนหลักสูตร  และวิธีการผลิตที่เอื้อตKอความต�องการที่แท�จริง 
  13.  การใช�ครูจะมีมาตรฐานการใช� เพื่อกําหนดให�ผู�ใช�นําไปเป�นกรอบการดําเนินงาน 
  14.   มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพจะมีความเข�มแข็ง ซึ่งจะชKวยให�ภาพลักษณ�ของวิชาชีพดียิ่งขึ้น สKงผลให�การประพฤติผิดจรรยาบรรณลดลง 
  15.  การครองชีพของครูจะดีขึ้น  เนื่องจากมีการกําหนดให�มีกฎหมายวKาด�วยเงินเดือน  คKาตอบแทน  สวัสดิการและสิทธิประโยชน�เกื้อกูลอื่น  เพื่อให�มี
รายได�เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะของวิชาชีพและสภาพสังคม 
  16.  ครูจะได�รับการผลักดันด�วยวิธีตKาง ๆ  ให�เป�นครูอาชีพมากขึ้น  โดยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนจากเดิมไปสูKการเน�นผู�เรียนเป�นสําคัญ สอน
ให�ผู�เรียนเป�นบุคคลแหKงการเรียนรู�  ใฝ^รู�ตลอดชีวิต  เพื่อสร�างสรรค�สังคมแหKงการเรียนรู� 
  17.  สังคมจะคาดหวังกับครูสูงมากขึ้น  ในเรื่องการถKายทอดความรู�และพัฒนาผู�เรียนให�เป�นคนมีความรู�คูKคุณธรรม  ให�สามารถดํารงชีวิตรKวมกับผู�อื่นได�
อยKางมีความสุข 
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  นอกจากนี้ยังพบวKาประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาครูในเรื่องการยกยKองเชิดชูเกียรติคุณครูเพื่อพัฒนางานครูตKอไปอยKางตKอเนื่อง  การ
สนับสนุนให�ครูทําวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน การให�มีกองทุนเพื่อพัฒนาครูและผู�บริหาร การให�เขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษาและตัวครูมีหน�าที่ในการพัฒนาครู
ให�สอดคล�องกับหลักเกณฑ�การตKอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและผู�บริหาร  การจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและผู�บริหารประจําการ เพื่อพัฒนาให�ครูและผู�บริหารเป�นผู�นํา
การปฏิรูปการศึกษาและการออกกฎหมายให�ครูทุกคนต�องได�รับการพัฒนาอยKางตKอเนื่อง 
  คณะครุศาสตร�ในฐานะหนKวยงานที่รับผิดชอบงานผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยตระหนักในบทบาทหน�าที่ที่จะจัดการศึกษา
ให�สอดคล�องกับแนวทางที่กําหนดไว�ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหKงชาติ  จึงจําเป�นต�องกําหนดยุทธศาสตร�ที่เหมาะสมในการดําเนินงานให�สอดคล�องกับ
สภาพการณ� ดังกลKาว 
 

การวิเคราะห�สภาพแวดล2อม (SWOT Analysis) คณะครุศาสตร�  
1. ศักยภาพบุคลากร 

จุดแข็ง จุดอ6อน 

1. อาจารย�มีความรู�เชี่ยวชาญในด�านวิชาการ  มีทักษะในการถKายทอดองค�
ความรู� 

2. อาจารย�มีความรู�และความสามารถตรงกับสาขาวิชาที่สอน 

 

1. จํานวนอาจารย�ตKอนักศึกษาไมKเหมาะสม ภาระงานสอนมาก  แรงจูงใจใน
การทํางานมีน�อย  ไมKมีเวลาทําผลงานวิชาการ 

2. จํานวนอาจารย�ที่มีตําแหนKงวิชาการมีน�อย 
3. บุคลากรสายสนับสนุนมีไมKเพียงพอ 

โอกาส อุปสรรค 
1. มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให�อาจารย�ได�ศึกษาตKอในระดับปริญญาเอก 
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณพัฒนาบุคลากรอยKางพอเพียง 

มีสถานศึกษาใกล�เคียงให�คKาตอบแทน และสวัสดิการที่สูงกวKา ทําให�อาจารย�ที่เป�น
พนักงานอาจารย�ขอลาออก 
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2. ที่ตั้ง และ ทรัพยากรทางการศึกษา 
จุดแข็ง จุดอ6อน 

1. การคมนาคมสะดวก อยูKใกล�ถนนสายหลัก มีรถโดยสารผKานหลายสาย 
2. มีแหลKงเรียนรู�มากมาย เหมาะแกKการค�นคว�าหาความรู�ของนักศึกษา  

มีศูนย�สาธิตปฐมวัยภายใต�สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สังกัดคณะครุศาสตร� เป�นที่
บริการแกKชุมชน และเป�นที่ฝRกประสบการณ�การดูแลปฐมวัยของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

1. เกิดอุบัติเหตุกับบุคลากรและนักศึกษาบKอยครั้ง เนื่องจากการที่มีทําเลที่ตั้ง
ติดกับถนนสายหลัก และการขับรถย�อนสอนของนักศึกษา 

2. อาคารเรียนไมKเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น 
3. หนังสือและสื่อการเรียนไมKเพียงพอตKอจํานวนนักศึกษา 

โอกาส อุปสรรค 
1. มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให�อาจารย�ได�ศึกษาตKอในระดับปริญญาเอก 
2. มหาวิทยาลัยมีงบพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรทางการศึกษา 

1. สื่อ โสต ทัศนูปกรณ�ที่ใช�ในการจัดการเรียนการสอนไมKพร�อมในการใช�งาน 

 
โปรแกรมวิชา 

จุดแข็ง จุดอ6อน 

1. คณาจารย�มีความรู� ความสามารถตรงตามวิชาเอก 

2. มีคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา 

3. มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนอยKางเพียงพอ 

   คณาจารย�บางโปรแกรมวิชาที่ต�องสอนนักศึกษาสายครูทุกหลักสูตรมีภาระงาน 

   สอนมาก ต�องเชิญอาจารย�พิเศษมาสอน ซึ่งมาตรฐานการสอนแตKละคนมีความ 
   แตกตKางกัน 

โอกาส อุปสรรค 
1. มีนักศึกษาให�ความสนใจในโปรแกรมที่เปUดสอนภายใต�คณะจํานวนมาก ทําให�มี
โอกาสคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพ  
2.  มีโครงการอบรมพัฒนาคณาจารย�และบุคลากรทุกปS 

1. โครงการอบรมบางครั้งไมKสอดคล�องกับความต�องการของบุคลากร 
2. คณาจารย�มีภาระงานสอนมาก ไมKสามารถเข�าอบรมในโครงการที่

มหาวิทยาลัยหรือหนKวยงานอื่น ๆ จัดอบรมได� 
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นักศึกษา  ศิษย�เก6า 
จุดแข็ง จุดอ6อน 

1.นักศึกษาใกล�ชิดกับคณาจารย�ผู�สอนในระดับโปรแกรมวิชา  ได�รับการเอาใจใสK 1.นักศึกษาขาดทักษะด�านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร�  ขาดนิสัยใฝ^รู�ใฝ^เรียน   
   ดูแลอยKางดี ขาดแรงจูงใจใฝ^สัมฤทธิ์ 
2.นักศึกษาสKวนมากมีความประพฤติดี ปกครองงKาย  เชื่อฟ�ง 2.นักศึกษาบางสKวนต�องกู�เงิน กยศ มาใช�ในการศึกษาเลKาเรียน มาจากครอบครัว / 

สังคมที่ด�อยโอกาส 
3.บัณฑิตครุศาสตร�มีงานทําเกิน 80 %  บางโปรแกรมวิชา 100 % 3.ภาพรวมของนักศึกษา/บัณฑิตราชภัฏสKวนใหญKมักจะได�รับการยอมรับจากสังคม

น�อยกวKานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยใหญK ๆ และได�รับการปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 
4.บัณฑิตเป�นที่ยอมรับของนายจ�าง / สังคม ไมKเทKาเทียมกัน  ทั้ง ๆ ที่บัณฑิตครุศาสตร� ราชภัฏนครปฐม ได�รับการยอมรับมาก  
5.มีศิษย�เกKาเป�นจํานวนมากอยูKในพื้นที่และประสบความสําเร็จในอาชีพ เป�นผู�นํา 4.บัณฑิตครูเงินเดือนน�อย  ทํางานหนัก 
   ทางการศึกษา  เป�นผู�บริหารสถานศึกษาในท�องถิ่นที่พร�อมเป�นเครือขKาย 5.ขาดสมาคมศิษย�เกKาที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ�เพื่อการสKงเสริมและเกื้อหนุน 
   เพื่อการผลิตและพัฒนาครู    สถาบันในด�านตKางๆ 

โอกาส อุปสรรค 
1.  มหาวิทยาลัยมีโครงการอบรมเพื่อเปUดโอกาสให�นักศึกษาและศิษย�เกKาเข�ารKวม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให�ดีขึ้น 
2.  สถานศึกษาในท�องถิ่นยอมรับในศักยภาพของนักศึกษาชั้นปSที่ 5 ที่จะออกฝRก

ประสบการณ�วิชาชีพ 
3.  สถานศึกษาในท�องถิ่นและจังหวัดใกล�เคียงมีความต�องการนักศึกษาฝRกสอนจํานวน

มาก 

1. นักศึกษาบางสKวนมีป�ญหาทางการเงิน ทําให�ต�องออกกลางคัน 
2. นักศึกษาที่สังกัดคณะอื่นไมKได�สอบคัดเลือกตามกระบวนการ ทําให�เกิดป�ญหา

ออกกลางคัน 
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จังหวัด  ชุมชน 

จุดแข็ง จุดอ6อน 

1.คณะครุศาสตร�มีเครือขKายการผลิตและการพัฒนาครูในชุมชนมาก มีประสบการณ�  
และมีความเข�มแข็ง 

1.คนรุKนใหมKที่สนใจมาเรียนครูจํานวนมาก ทําให�ภาระงานสอนมีมาก ควบคุม
คุณภาพได�ยาก 

2.ความสัมพันธ�ระหวKางสถาบันอุดมศึกษาในท�องถิ่นอยูKในระดับดี – ดีมาก 2.ความต�องการนักศึกษาฝRกสอนของสถานศึกษาสKวนใหญKไมKสอดคล�องกับหลักการ 
สามารถชKวยเหลือสKงเสริมทางด�านวิชาการ / การบริหารได�   ของการฝRกประสบการณ�วิชาชีพ 
3.องค�ท�องถิ่น/ชุมชนตื่นตัวในการพัฒนาบุคลากรด�านการศึกษาเพื่อรองรับภารกิจ
ใหมKในการดูแลการศึกษาในชุมชน 

3.สถานศึกษาที่มีความเข�มแข็งทางวิชาการไมKต�องการนักศึกษาฝRกสอนหรือมีความ
ต�องการน�อย 

    4.สถาบันอุดมศึกษาอื่นในท�องถิ่นได�รับความนิยม/เชื่อถือจากผู�ใช�บริการ 
    มากกวKาเพราะมีศักยภาพสูงกวKาในทุกด�าน 

โอกาส อุปสรรค 
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายให�แตKละคณะจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน
และท�องถิ่น 
2. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพื่อสร�างความรKวมมือระหวKางชุมชนและท�องถิ่น 

1. โครงการบริการวิชาการบางโครงการยังไมKสอดคล�องกับความต�องการของชุมชน 
2. คณาจารย�มีภูมิลําเนาตKางถิ่น ขาดความเข�าใจในวิถีชีวิตของคนในชุมชนและ

ท�องถิ่น 
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สังคม / ประเทศ 
จุดแข็ง จุดอ6อน 

1.กฎหมายของการศึกษาโดยเฉพาะ พ.ร.บ. การศึกษาชาติฯ และ พ.ร.บ.เกี่ยวกับ
วิชาชีพครูเอื้อตKอการพัฒนาวิชาชีพครู 

1.งบประมาณด�านการศึกษาที่ได�รับไมKเพียงพอ  การกําหนดคKาใช�จKายรายหัว
ให�กับนักศึกษาสายครุศาสตร�คKอนข�างต่ํา  ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย�ลKาช�า
และนักศึกษาคKอนข�างน�อย 

2.ยุทธศาสตร�ชาติที่มุKงพัฒนาศักยภาพกําลังคนเพื่อการแขKงขันกระตุ�นให�เกิด
กระบวนการผลิตที่เน�นคุณภาพ 

2.นโยบายด�านการผลิตครูไมKแนKนอนเกิดภาวะชงักงันในการพัฒนาหลักสูตร และ
การตัดสินใจรับนักศึกษา  โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ�หลักสูตรและการตัดสินใจ
เลือกผู�เรียน 

3.ยุทธศาสตร�ชาติด�านการสKงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนสร�างงานให� 3.เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรใหมKมีผลกระทบตKอการพัฒนาหลักสูตรด�านศักยภาพ 
   บัณฑิตพลศึกษาและวิทยาศาสตร�การกีฬา  ทําให�ผู�สนใจเรียนเพิ่มขึ้น ผู�สอน และอาจารย�ประจําหลักสูตร 
4.นโยบายการจัดการศึกษาโดยใช� ICT สนับสนุนโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรใหมK    

โอกาส อุปสรรค 
1. นักศึกษาสนใจเรียนสายครุศาสตร�มากขึ้น เนื่องจากมีอัตราเกษียณอายุราชการ
มาก 
2. มีนโยบายปรับเงินเดือนข�าราชการครู สามารถดึงคนเกKงมาเรียนครูได�มากขึ้น 

1. บางสาขาวิชาไมKได�สอบคัดเลือก ทําให�นักศึกษามีจํานวนมากสKงผลให�การ
เรียนไมKผKานเกณฑ�และมีการออกกลางคันบKอย 

2. นโยบายคุรุสภาที่ต�องสอบเพื่อให�ได�ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในปS 2557 
ทําให�มหาวิทยาลัยต�องปรับกลยุทธ�ในการจัดการเรียนการสอน  
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ปรัชญา วิสัยทัศน� พันธกิจ วัตถุประสงค� อัตลักษณ� และนโยบาย 
คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     

ปรัชญา 

   จิตวิญญาณความเป�นครู คูKคุณธรรมนําป�ญญา พัฒนาท�องถิ่น 
วิสัยทัศน� 
 ภายในปS 2561 คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป�นต�นแบบในการผลิตครูและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท�องถิ่นอยKางยั่งยืน 
พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา    2. เตรียมความพร�อมเข�าสูKประชาคมอาเซียน 

3. พัฒนาครูและผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  4. วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา    
5. บริการวิชาการแกKชุมชนและท�องถิ่น   6 สKงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค�กร    

อัตลักษณ� 
 จิตอาสา พัฒนาท�องถิ่น 
เอกลักษณ� 
 จิตวิญญาณความเป�นครู  (บุคลิกภาพดี มีเมตตาตKอศิษย� รอบรู�ในสาขาวิชาชีพ เทคนิคการสอนดี และมีจิตอาสา) 
วัตถุประสงค� 
 1.  ผลิตบัณฑิตให�มีคุณภาพเป�นบุคคลแหKงการเรียนรู� มีคุณธรรมจริยธรรม มีศักยภาพ  และมีความสามารถในการแขKงขัน มีจิตสํานึกและเห็นคุณคKาในการอนุรักษ�
และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม 

2.  เป�นผู�นําทางวิชาการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในท�องถิ่น 
3.  เป�นผู�นําด�านการวิจัยเพื่อพัฒนาองค�ความรู�ด�านคุรุศึกษา 
4.  เป�นแหลKงถKายทอดองค�ความรู�  เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อบริการแกKครูและบุคลากรทางการศึกษาในท�องถิ่น 
5.  บริหารจัดการคณะครุศาสตร�ให�มีประสิทธิภาพ 
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นโยบาย 
     คณะครุศาสตร� ได�กําหนดนโยบายในการบริหารจัดการคณะ ดังนี้ 
1. นโยบายด2านการเรียนการสอน 
  1    ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร และทุกระดับ 

 2. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให�ตรงกับความต�องการของตลาดแรงงานและผู�เรียนให�ทันสมัย สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคมและ
เทคโนโลยี 

 3. พัฒนาบุคลากรให�ได�มาตรฐานอุดมศึกษา  ทั้งด�านคุณวุฒิ  และตําแหนKงวิชาการ 
 4. ปฏิรูปการเรียนรู�ให�ผู�เรียนรู�จักคิด  มีการฝRกปฏิบัติจริง  และมีการแสวงหาความรู�ด�วยตนเอง 
 5.   นําเทคโนโลยีมาใช�ในการจัดการศึกษา 
 6.   สนับสนุน และสKงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรของคณะสูKประชาคมอาเซียน 

2. นโยบายด2านงานวิจัย 
 1. สKงเสริมสนับสนุนให�คณาจารย�ทําวิจัย 
 2. จัดหาแหลKงทุนในการทําวิจัย 
 3. สนับสนุนให�นําองค�ความรู�ที่ได�จากงานวิจัยมาใช�ในการเรียนการสอน 
3. นโยบายด2านการบริหารจัดการองค�กร  
 1. จัดทําแผนพัฒนาโปรแกรมวิชา และคณะ 
 2. จัดทําแผนการปฏิบัติงานประจาํปS  
 3. จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
  3.1 ฐานข�อมูลอาจารย� อาจารย�พิเศษ 
  3.2 ฐานข�อมูลพัสดุ ครุภัณฑ� ห�องเรียนและห�องปฏิบัติการ (รวมทั้งระบบการจัดเก็บการเบิกจKายใช�งาน  การดูแลรักษา  อายุการใช�งาน และประวัติการซKอม
และบํารุงรักษา) 
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  3.3 ฐานข�อมูลการเงินและงบประมาณ 
  3.4 ฐานข�อมูลนักศึกษา (ศิษย�เกKา – ป�จจุบัน) 
  3.5 ฐานข�อมูลผู�สอนและรายวิชา 
  3.6 ฐานข�อมูลหลักสูตร 
4. นโยบายด2านการบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 1. ปลูกฝ�งและเสริมสร�างให�นักศึกษา เห็นคุณคKาของภูมิป�ญญาและศิลปวัฒนธรรมไทย 
 2. สKงเสริมการจัดกิจกรรมที่มุKงเน�นให�นักศึกษาเป�นคนดี มีจิตสาธารณะ 

5. นโยบายด2านการบริการวิชาการ 
 1. จัดอบรมวิชาการ / วิชาชีพทางด�านวิชาชีพครูให�กับชุมชนและหนKวยงานภายนอก 
 2. สร�างเครือขKายการให�บริการทางวิชาการ 
6. นโยบายด2านมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต  

 1.   เรKงรัดพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนรู� และมุKงเน�นการประกันคุณภาพทางวิชาการ  
 2.  เพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาในด�านทักษะวิชาชีพครู ทักษะทางภาษา การสื่อสารและการใช�คอมพิวเตอร�  

7. นโยบายงานประกันคุณภาพ 
       1.  นําระบบงานประกันคุณภาพ เข�ามาเป�นสKวนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนและการทํางานทุกงาน/โครงการ 

      2.  พัฒนาบุคลากรด�านประกันคุณภาพอยKางสม่ําเสมอเพื่อให�ทันตKอการเปลี่ยนแปลง 
      3.  ให�บุคลากรทุกคนตระหนักวKางานประกันคุณภาพเป�นนโยบายสําคัญที่ทุกคนจะต�องถือปฏิบัติ 
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ยุทธศาสตร�คณะครุศาสตร�   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ป�งบประมาณ 2557 
เพื่อให�การดําเนินงานของคณะเป�นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน�และพันธกิจ และสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร�จึงได�กําหนดยุทธศาสตร�ของ
คณะ ดังนี้   
 ยุทธศาสตร�ที่ 1 การผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 ยุทธศาสตร�ที่ 2 การสร�างศักยภาพบัณฑิตสาขาการศึกษาและบุคลากรคณะครุศาสตร�เพื่อเข�าสูKประชาคมอาเซียน  
 ยุทธศาสตร�ที่ 3 สKงเสริม พัฒนาครูและผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
 ยุทธศาสตร�ที่ 4 การวิจัยและพัฒนาองค�ความรู�ด�านครุศึกษา 
 ยุทธศาสตร�ที่ 5 สKงเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการแกKชุมชนและท�องถิ่น 
 ยุทธศาสตร�ที่ 6 อนุรักษ� ทํานุบํารุงและสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมและความเป�นไทย 
 ยุทธศาสตร�ที่ 7 เสริมสร�างประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร� 
 

แผนยุทธศาสตร� ตัวบ6งชี้ประเมินความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร� 
1.การผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ร�อยละของบัณฑิตสาขาการศึกษาที่เป�นไปตามเกณฑ�มาตรฐานวิชาชีพครู 
2.การสร�างศักยภาพบัณฑิตสาขาการศึกษาและบุคลากรคณะครุศาสตร�เพื่อเข�าสูK
ประชาคมอาเซียน  

จํานวนโครงการที่พัฒนาศักยภาพบัณฑิตสาขาการศึกษาสูKประชาคมอาเซียน 
จํานวนโครงการที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร�สูKประชาคมอาเซียน 

3.สKงเสริม พัฒนาครูและผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  จํานวนโครงการสKงเสริมพัฒนาครูและผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
4.การวิจัยและพัฒนาองค�ความรู�ด�านครุศึกษา ร�อยละของอาจารย�ที่พัฒนาองค�ความรู�ด�านการวิจัย 

จํานวนงบประมาณที่ได�รับจากแหลKงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
5.สKงเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการแกKชุมชนและท�องถิ่น จํานวนโครงการที่สKงเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการแกKชุมชนและท�องถิ่น 
6.อนุรักษ� ทํานุบํารุงและสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมและความเป�นไทย ร�อยละของนักศึกษาที่รKวมกิจกรรมในการอนุรักษ� ทํานุบํารุงและสืบสาร

ศิลปวัฒนธรรมและความเป�นไทย 
7.เสริมสร�างประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร� จํานวนโครงการที่เสริมสร�างประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร� 
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แผนภูมิยุทธศาสตร� ความสอดคล2องของประเด็นยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัย ปรัชญา วิสัยทัศน�  พันธกิจ และนโยบาย 
คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ป�งบประมาณ 2557 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรัชญา 
 มุKงสร�างครดูี มีความสามารถ ฉลาดใช�ภูมิป�ญญา เพื่อพัฒนาสังคม 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน� 
 ภายในปS 2561 คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะ
เป�นต�นแบบในการผลติและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา  เพื่อการพัฒนา
ท�องถิ่นอยKางยั่งยืน 
 

7. พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการองค�กร 

6 สKงเสริมและ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5. บริการวิชาการ
แกKชุมชนและ
ท�องถิ่น 

4. วิจัยเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพ
ทางการศึกษา 

3 พัฒนาครูและผู�
ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 

1. ผลิตบัณฑิต
สาขาการศึกษา 

ยุทธศาสตร�ที่ 7 
เสริมสร�าง
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
คณะครุศาสตร� 
 

ยุทธศาสตร�ที่ 6 
อนุรักษ� ทํานุบํารุง
และสืบสานงาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป�นไทย 
 

ยุทธศาสตร�ที่ 5
สKงเสริม 
สนับสนุนการ
บริการวิชาการแกK
ชุมชนและท�องถิ่น 

ยุทธศาสตร�ที่ 4 
การวิจยัและ
พัฒนาองค�ความรู�
ด�านครุศึกษา 
 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 
สKงเสริม พัฒนาครู
และผู�ประกอบ
วิชาชีพทางการ
ศึกษา  

ยุทธศาสตร�ที่ 1 
การผลิตบัณฑิต
สาขาการศึกษา 
ตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู 
 

2 เตรียมความพร�อม
เข�าสูKประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 การสร�าง
ศักยภาพบัณฑิตสาขา
การศึกษาและบุคลากร
คณะครุศาสตร�เพื่อเข�าสูK
ประชาคมอาเซียน  

ประเด็นยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยที่สอดคล2องกับคณะครุศาสตร� 
1.ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให�มีศักยภาพพร�อมทํางานในประชาคมอาเซียน 
2.วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุKงเป�นแหลKงความรู�ที่เป�นที่ยอมรับของท�องถิ่น 
3.สืบสานศิลปะวัฒนธรรมทวาราวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดล�อม 
4.มุKงสูKองค�กรแหKงการเรียนรู�ที่บริหารจัดการด�วยหลักธรรมาภิบาล 
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แผนภูมิยุทธศาสตร� ความสอดคล2องของประเด็นยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัย ปรัชญา วิสัยทัศน�  พันธกิจ และนโยบาย 
คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ป�งบประมาณ 2557 (ต6อ) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. นโยบายด2านการเรียนการสอน 
1.ประกนัคุณภาพการจดัการศึกษาทุก
หลักสูตร และทุกระดับ 
2.ปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรให�ตรงกับความ
ต�องการของตลาดแรงงาน และผู�เรียน และ
ให�ทันสมัย สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยี 
3.พัฒนาบุคลากรให�ได�มาตรฐานอุดมศึกษา  
ทั้งด�านคุณวุฒิ  และตําแหนKงวิชาการ 
4.ปฏิรูปการเรียนรู�ให�ผู�เรียนรู�จกัคิด  มีการ
ฝRกปฏิบัติจริง  และมีการแสวงหาความรู�
ด�วยตนเอง 
5.   นําเทคโนโลยีมาใช�ในการจัดการศึกษา 

2.นโยบายด2านงานวจิัย 
1. สKงเสรมิสนับสนุนให�
คณาจารย�ทําวิจัย 
2. จัดหาแหลKงทุนในการ
ทําวิจัย 
3. สนับสนุนให�นําองค�
ความรู�ที่ได�จากงานวจิัย
มาใช�ในการเรียนการสอน 
 

3.นโยบายด2านการบริหารจัดการองค�กร  
1.จัดทําแผนพัฒนาโปรแกรมวิชา และคณะ 
2.จัดทาํแผนการปฏิบัติงานประจาํปS  
3.จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
    3.1ฐานข�อมูลอาจารย�   อาจารย�พิเศษ 
    3.2ฐานข�อมูลพัสดุ ครุภัณฑ� ห�องเรียนและ
ห�องปฏิบัติการ (รวมทั้งระบบการจัดเก็บการเบิกจKาย
ใช�งาน  การดูแลรักษา  อายุการใช�งาน และประวัติ
การซKอมและบํารุงรักษา) 
    3.3 ฐานข�อมูลการเงินและงบประมาณ 
    3.4ฐานข�อมูลนกัศึกษา (ศิษย�เกKา – ป�จจุบัน) 
    3.5ฐานข�อมูลผู�สอนและรายวิชา 
    3.6ฐานข�อมูลหลักสูตร 

4.นโยบายด2านการ
บํารุงศิลปวฒันธรรม 
1.ปลูกฝ�งและเสริมสร�าง
ให�นักศึกษา เห็นคุณคKา
ของภูมิป�ญญาและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
2.สKงเสริมการจัด
กิจกรรมทีมุ่Kงเน�นให�
นักศึกษาเป�นคนดี มจีิต
สาธารณะ 
 

5.นโยบายด2านการ
บริการวิชาการ 
1. จัดอบรมวิชาการ / 
วิชาชีพทางด�านวิชาชีพครู
ให�กับชุมชนและ
หนKวยงานภายนอก 
2.   สร�างเครอืขKายการ
ให�บริการทางวิชาการ 
 
 
 

6.นโยบายด2านมาตรฐาน
คุณภาพบัณฑิต  
1.   เรKงรัดพัฒนาคุณภาพของการ
จัดการเรียนรู�   และมุKงเน�นการ
ประกันคุณภาพทางวิชาการ  
2.  เพิ่มขีดความสามารถของ
นักศึกษาในด�านทกัษะวิชาชีพ ทกัษะ
ทางภาษา การสื่อสาร และทกัษะทาง
คอมพิวเตอร�  
3. พัฒนาศูนย�สาธิตประถมศึกษา 
4. สKงเสรมิและสนับสนนุให�คณาจารย�
อบรมหลักสูตรระยะสั้นด�านภาษาใน
ตKางประเทศ 

7.นโยบายงานประกันคุณภาพ 
 1.นําระบบงานประกัน
คุณภาพ เข�ามาเป�นสKวนหนึ่งใน
กระบวนการเรียนการสอนและ
การทํางานทกุงาน/โครงการ 
2.พัฒนาบุคลากรด�านประกัน
คุณภาพอยKางสม่ําเสมอเพื่อให�
ทันตKอการเปลี่ยนแปลง 
3.ให�บุคลากรทกุคนตระหนักวKา
งานประกันคุณภาพเป�น
นโยบายสําคัญที่ทกุคนจะต�อง
ถือปฏิบัติ  

ยุทธศาสตร�ที่ 7 
เสริมสร�างประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการคณะ  
ครุศาสตร� 
 

ยุทธศาสตร�ที่ 6 อนุรักษ� 
ทํานุบํารุงและสืบสาน
งานศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป�นไทย 
 

ยุทธศาสตร�ที่ 5 
สKงเสริม สนับสนุน
การบริการวิชาการ
แกKชุมชนและท�องถิ่น 

ยุทธศาสตร�ที่ 4  การ
วิจัยและพัฒนาองค�
ความรู�ด�านครุศึกษา 
 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 
สKงเสริม พัฒนาครูและ
ผู�ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การ
ผลิตบัณฑิตสาขา
การศึกษา ตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู 
 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 การสร�าง
ศักยภาพบัณฑิตสาขา
การศึกษาและบุคลากร
คณะครุศาสตร�เพื่อเข�าสูK
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร�ที่ 1  
ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให�มีศักยภาพ
พร�อมทํางานในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 
วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุKงเป�น
แหลKงความรู�ที่เป�นที่ยอมรับของ
ท�องถิ่น 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 
สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและ
เกื้อกูลสิ่งแวดล�อม 

ยุทธศาสตร�ที่ 4  
มุKงสูKองค�กรแหKงการเรียนรู�ที่บริหาร
จัดการด�วยหลักธรรมาภิบาล 



21 
 

ตารางวิเคราะห�ความสอดคล2องยุทธศาสตร� คณะครุศาสตร�  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ป�งบประมาณ 2557 
ยุทธศาสตร� 

คณะครุศาสตร� 
ยุทธศาสตร� 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

กรอบแผนอุดมศึกษา  
15 ป� 

แผนพัฒนาการอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 

นโยบายในการบริหารราชการ
แผ6นดิน 

ประกันคุณภาพ 

สกอ. สมศ. 

1. การผลิตบัณฑิตสาขา
การศึกษา ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 

ยุทธศาสตร�ที่ 1  
ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให�มี
ศักยภาพพร�อมทํางานใน
ประชาคมอาเซียน 
 

ข�อ 60 สร�างคนทํางานใน
ท�องถิ่น เชKน ครู ผู�ดูแลเด็กใน
ศูนย�เด็ก 
ข�อ 93 อุดมศึกษาต�องเรKง
ทบทวนกระบวนการผลิตและ
พัฒนาครูปXอนโรงเรียนและ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 ยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตอยKางก�าวกระโดด 

นโยบายความมั่นคงของรัฐ ข�อ 3.1.3 
พัฒนาครู อาจารย�และบุคลากร
ทางการศึกษาเพือ่ให�ได�ครูดี ครูเกKง มี
คุณธรรม มีคุณภาพและมีวิทยฐานะ
สูงขึ้นฯ 

1.1 , 1.2, 
2.1,2.2,2.3 

3.1,3.2 

2.1.1,2.1.4 
2.2.1, 3.2.1 

2. การสร�างศักยภาพบัณฑิต
สาขาการศึกษาและบุคลากร
คณะครุศาสตร�เพื่อเข�าสูK
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร�ที่ 1  
ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให�มี
ศักยภาพพร�อมทํางานใน
ประชาคมอาเซียน 
 

แนวทางพัฒนาข�อที่ 44 ถึง ข�อ 
47 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูK
อาเซียน  

ยุทธศาสตร�ที่ 3 ยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตอยKางก�าวกระโดด 

ยุทธศาสตร�ที่ 4 นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต ข�อ 4.1.7 เพิ่มขีด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย�
เพื่อรองรับการเปUดเสรีประชาคม
อาเซียน 

-- -- 

3. สKงเสริม พัฒนาครูและผู�
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 
วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุKง
เป�นแหลKงความรู�ที่เป�นที่
ยอมรับของท�องถิ่น 
 

ข�อ 93 อุดมศึกษาต�องเรKง
ทบทวนกระบวนการผลิตและ
พัฒนาครูปXอนโรงเรียนและ
วิทยาลัย 
อาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร�ที่ 2  พัฒนาอาจารย�
ให�เป�นมืออาชีพ และพัฒนา
ผู�เชี่ยวชาญมืออาชีพให�เป�น
อาจารย� 

นโยบายความมั่นคงของรัฐ ข�อ 3.1.3 
พัฒนาครู อาจารย�และบุคลากร
ทางการศึกษาเพือ่ให�ได�ครูดี ครูเกKง มี
คุณธรรม มีคุณภาพและมีวิทยฐานะ
สูงขึ้น ฯ 

5.1, 5.2 
5.3 ,5.4 

5.1.1,5.1.2 
 

4. การวิจยัและพัฒนา 
องค�ความรู�ด�านครุศึกษา 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 
วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุKง
เป�นแหลKงความรู�ที่เป�นที่
ยอมรับของท�องถิ่น 
 

แนวทางการพัฒนาข�อ 98 
สถาบันการศึกษาทุกกลุKมมี
หน�าที่ในการสอนวิจยั บริการ
วิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร�ที่ 2  พัฒนาอาจารย�
ให�เป�นมืออาชีพ และพัฒนา
ผู�เชี่ยวชาญมืออาชีพให�เป�น
อาจารย� 

ข�อ 6.1 สKงเสริมและสนับสนุนการทํา
วิจัยตามแนวพระราชดําริ 
ข�อ 6.3 ปฏิรูประบบวจิัยและพัฒนา
ประเทศ ปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานงานวิจัยพื้นฐาน 
 
 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

4.3.1 
4.3.2 
4.3.3 
4.3.4 
4.4.1 
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ยุทศาสตร�คณะครุศาสตร� ยุทธศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 

กรอบแผนอุดมศึกษา  
15 ป� 

 แผนพัฒนาการอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 

นโยบายในการบริหารราชการ
แผ6นดิน 

ประกันคุณภาพ 

สกอ. สมศ. 

5 สKงเสริม สนับสนุนการ
บริการวิชาการแกKชุมชนและ
ท�องถิ่น 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 
วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุKง
เป�นแหลKงความรู�ที่เป�นที่
ยอมรับของท�องถิ่น 
 

แนวทางการพัฒนาข�อ 98 
สถาบันการศึกษาทุกกลุKมมี
หน�าที่ในการสอนวิจยั บริการ
วิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร�ที่ 1 เปลี่ยนระบบ
การนําองค�กรให�ขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองค�รวม 

นโยบายการศึกษาข�อที่ 3.1.8 เรKงรัด
การลงทุนด�านการศึกษาและการ
เรียนรู�อยKางบูรณาการในทุกระดับ
การศึกษาและในชุมชน 

5.1, 5.2 
5.3, 5.4 

5.1.1, 5.1.2 
 

6. อนุรักษ� ทํานุบํารุงและสืบ
สานงานศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป�นไทย 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 
สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดี
และเกื้อกูลสิ่งแวดล�อม 
 

 แนวทางการพัฒนาข�อ 98 
สถาบันการศึกษาทุกกลุKมมี
หน�าที่ในการสอนวิจยั บริการ
วิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร�ที่ 1 เปลี่ยนระบบ
การนําองค�กรให�ขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองค�รวม 

นโยบายศาสนา ศิลปะฯ 3.4.1 
สKงเสริมการทํานุบํารุงและรักษา
ศิลปวัฒนธรรมไทยทุกด�าน รวมทั้ง
ลปวัฒนธรรมท�องถิ่น ภูมิป�ญญาไทย 
 

6.1 
 

6.1.1 

7. เสริมสร�างประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการคณะ 
ครุศาสตร� 

ยุทธศาสตร�ที่ 4  
มุKงสูKองค�กรแหKงการเรียนรู�ที่
บริหารจัดการด�วย 
หลักธรรมาภิบาล 
 

แนวทางการพัฒนาข�อที่ 96 
กลไกประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา มีระบบ
ประกันคุณภาพ 

ยุทธศาสตร�ที่ 4 ปฏิรูปการ
บริหารการเงินอุดมศึกษาเพือ่
ขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสูK
ความเป�นเลิศ 

นโยบายการบริหารกจิการบ�านเมือง
ที่ดี ข�อ 8.1.5 สร�างมาตรฐานด�าน
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลให�แกKข�าราชการและเจ�าหน�าที่
ของรัฐ  

7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.6 

 

7.4.1 
7.4.2 
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แผนปฏิบัติการประจําปS  คณะครุศาสตร�  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ปSงบประมาณ  2557 

 
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให�มีศักยภาพพร�อมทํางานในประชาคมอาเซียน 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 
พันธกิจ 4 ด�าน 

1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ
ครุศาสตร�   

1.  เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย�
และบุคลากรของคณะครศุาสตร�
ให�สามารถเป�นผู�นําทางวิชาการ 
2.  เพื่อเสริมสร�างความเข�มแข็ง
ทางวิชาการของคณะครุศาสตร�
ในการพัฒนาวิชาชีพครู 
3.  เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ�
และวิสยัทัศน�ทางการศึกษา
ให�กับอาจารย�และบุคลากรของ
คณะครุศาสตร�  

บุคลากรในคณะครุ
ศาสตร� จํานวน 65 คน 
ได�เข�ารKวมอบรม 
ประชุม สมัมนาทาง
วิชาการ และศึกษาดู
งาน  

1 ต.ค. 56-31 
มี.ค. 57 

300,000 จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรมและจํานวน
บุคลากรที่เข�ารับการ
ประชุม อบรมสัมมนา
ทางวิชาการและศึกษา
ดูงาน  

คณบดีคณะครุ
ศาสตร� 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

2 โครงการพัฒนาแบบทดสอบ
วิชาวัดแววความเป�นครู   

1. เพื่อพัฒนาแบบทดสอบวิชา
วัดแววความเป�นครูที่มีคุณภาพ
สําหรับนักศึกษาที่สอบเข�าเรียน
สาขาวิชาครุศาสตร� 
2. เพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค�หลัก
ของคณะครุศาสตร�และ
มหาวิทยาลยัที่มุKงสร�างบัณฑิตครุ
ศาสตร�ที่มีคุณภาพ  

อาจารย�สายครุศาสตร�
จํานวน 10 คน 

1 ม.ค. 57-31 
ม.ค. 57 

30,000 คุณภาพของ
แบบทดสอบ 

คณบดีคณะครุ
ศาสตร� 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให�มีศักยภาพพร�อมทํางานในประชาคมอาเซียน 
ลําดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
3 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาคณะครุ

ศาสตร�ในด�าน 3 D   
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
คณะครุศาสตร� 
- เพื่อฝRกทักษะความเป�นผู�นําและ
ทักษะการสื่อสารแกKนักศึกษา 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู�เรียน
เน�นคุณภาพของผู�เรียนเป�นสาํคัญ 
มีเปXาหมายในการสร�างให�บุคคล
และสถานศึกษาต�องจัดการศึกษา
ใน  
3 เรื่อง คือ 
1.ระบอบประชาธิปไตย 
(Democracy) 
2.คุณธรรม จริยธรรม (Decency) 
3.หKางไกลยาเสพตดิ (Drug-
Free)  

1. สโมสรนักศึกษา
คณะครุศาสตร� 
จํานวน 40 คน 
2. นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร� จํานวน 450 
คน 

1 ต.ค.56- 
30 มิ.ย. 56 

252,000 เน�นความพึงพอใจของ
นักศึกษาในเรื่องการ
เข�ารKวมกิจกรรม 

รองคณบดีคณะครุ
ศาสตร�ฝ^ายกิจการ

นักศึกษา 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

และ 
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให�มีศักยภาพพร�อมทํางานในประชาคมอาเซียน 
ลําดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 3D 

พัฒนาจิตสาธารณะสูKชุมชน   
1. เพื่อสร�างเสริมให�นักศึกษาชั้นปSที่ 
1 เกิดอัตลักษณ�ศิษย�ครศุาสตร� ยึด
มั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
ความอดทนในการทํางาน ตรงตKอ
เวลา ซื่อสตัย�ตKอองค�กร  มีจติ
สาธารณะ เสียสละ และรับผดิชอบ
ตKอสังคม  มีความเมตตากรณุา  มี
ความรู� ความสามารถทางวิชาการ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติเป�น
อยKางดี  มีความคิดริเริม่สร�างสรรค� 
และมีความรู�มีความสามารถทํางาน
เป�นทีม มีมนุษยสัมพันธ�และ
สามารถอยูKรKวมกับผู�อื่นในสังคมได� 

1. นักศึกษา 
100  คน 
2. อาจารย� 7 
คน 

1 เม.ย.57- 
30 มิ.ย. 57 

15,000 ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่
เข�ารับการอบรม 

อาจารย�วิลาสินี 
 ทองแถบ 

ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 โครงการสนับสนุนการใช�สื่อและ
นวัตกรรม   

1. เพื่อให�อาจารย�ได�รับการ
สนับสนุนในการผลิตสื่อใช�ในการ
จัดการเรียนการสอน 
            
2. เพื่อให�การปฏิรูปการเรยีนการ
สอนของโปรแกรมวิชามีการใช�สื่อที่
มีประสิทธิภาพ 

อาจารย� 7 คน กพ. 57 60,000 ความพึงพอใจ
ของอาจารย� 

อาจารย�รตันวรรณ  
ลิมวัฒนาสมุทร 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให�มีศักยภาพพร�อมทํางานในประชาคมอาเซียน 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
6 โครงการ เตรียมความพร�อม

กKอนสําเร็จการศึกษา   
1.  เพื่อจัดให�นักศึกษาได�ศึกษา
ดูงานเพื่อสร�างความเข�าใจ
บทบาทหน�าที่  ความ
รับผิดชอบในหน�าที่ครปูฐมวัย 
2.  เพื่อให�นักศึกษาได�รับความรู�  
ความเข�าใจ  และสร�างความ
มั่นใจ  และความพร�อมในการ
ปฏิบัติตน  ปฏิบัติงานเมื่อออก
ไปสูKสังคมภายนอก  

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

กพ.-มี.ค.57 80,000 การประเมินความพึง
พอใจในการเข�ารKวม
โครงการ 

ผู�ชKวยศาสตราจารย�รัฐ
ดาว พิศาลพงศ� 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

7 การเตรียมความพร�อมการ
เรียนรู�ภาษาอังกฤษสูKอาเซียน   

1. พัฒนานักศึกษาให�มีทัศนคติ
ที่ดี และเห็นความสาํคัญของ
ภาษาอังกฤษ 
2. พัฒนานักศึกษาให�มีทักษะใน
การใช�ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน 
3. นักศึกษาสามารถนํา
ภาษาอังกฤษมาประยุกต�ใช�ใน
การประกอบอาชีพ  

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการศึกษา
ปฐมวัย จํานวน 
100 คน 

1 เม.ย. 57-
30 มิ.ย. 57 

35,000 การประเมินความพึง
พอใจในการเข�ารKวม
โครงการ 

อาจารย�ปวรา  ชูสังข� พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให�มีศักยภาพพร�อมทํางานในประชาคมอาเซียน 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
8 แสดงศักยภาพอัตลักษณ�

โปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัย :ปฐมวัยสูKความ
เป�นเลิศ   

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัย  มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม ได�เน�นการพัฒนาการจัด
กิจกรรมให�นักศึกษาได�แสดงศักยภาพ  
ได�เน�นการพัฒนาการจัดกิจกรรมให�
นักศึกษาได�แสดงศักยภาพได�รับการ
พัฒนาคุณภาพด�านการเรียนการสอน 
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัยได�รับประสบการณ�ตรงในการ
จัดโครงการปฐมวัยสูKความเป�นเลิศ 
และสามารถนําไปใช�ในการประกอบ
วิชาชีพครูตKอไป  
3. เป�นการสร�างเครือขKายทาง
วัฒนธรรมระหวKาง  นักศึกษา
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
นักเรียน  ผู�ปกครอง  ครูศูนย�สาธิต
การศึกษาปฐมวัย และชุมชนใกล�เคียง  
ได�รKวมโครงการปฐมวัยสูKความเป�นเลิศ 
ด�านการศึกษาปฐมวัย และเครือขKาย
โรงเรียน   

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการศึกษา
ปฐมวัยทุกชั้นปS 
นักเรียน  ผู�ปกครอง  
ครูศูนย�สาธิต
การศึกษาปฐมวัย 
และชุมชนใกล�เคียง  
จํานวนประมาณ 
700 คน 

13,15 มค 57 
 

110,000 การประเมินความพึง
พอใจในการเข�ารKวม
โครงการ 

ผศ.สุวรรณา 
 ไชยะธน 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให�มีศักยภาพพร�อมทํางานในประชาคมอาเซียน 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา ดาํเนินการ งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
9 อบรมเสริมให�ความรู�แกK

นักศึกษา   
เพื่อให�นักศึกษาได�รับความรู�และ
ทักษะทางวิชาชีพที่ทันสมัย 
สามารถนํามาจัดการเรียนการสอน
ได�อยKางมีประสิทธิภาพ 

นักศึกษา
โปรแกรมวิชา
การศึกษาปฐมวัย 
  

13,15 มค 57 
 

60,000 การประเมินความพึง
พอใจในการเข�ารKวม
โครงการ 

ผศ.เพียงจิต  
ดKานประดิษฐ� 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

10 วันสถาปนาโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาและพัฒนา
เครือขKายศิษย�เกKา   

1.เพื่อให�อาจารย�และนักศึกษา
รําลึกถึงความเป�นมาโปรแกรมวิชา 
2.เพื่อบริการข�อมลูขKาวสารแกKศิษย�
เกKา พัฒนาความรู�และ
ประสบการณ�ให�ศิษย�เกKา 
3.เพื่อให�ศิษย�เกKาและศิษย�ป�จจุบัน
ได�รKวมแลกเปลี่ยนเรียนรู�ซึ่งกันและ
กัน  

นักศึกษา
โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
การศึกษาป�จจุบัน 
150 คน           
ศิษย�เกKา 100 คน 
รวม 250 คน 

1 ม.ค. 57- 
31 มี.ค. 57 

5,000 การเข�ารKวมโครงการ
และการปฏิบัตตินของ
นักศึกษา  

ดร. ดรุณ ี
 โกเมนเอก 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

11 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ในด�านการจัดแสดง
นิทรรศการผลติผลคน
สร�างสื่อ   

1.   เพื่อเสริมสร�างศักยภาพและ
ความเชี่ยวชาญของนักศึกษาใน
ด�านการจัดโครงการ  
2.   เพื่อให�นักศึกษาฝRกจัด
นิทรรศการเพื่อนําเสนอผลงาน 
และสื่อสารความรู�ให�
บุคคลภายนอกทราบ 
3.   เพื่อสร�างจิตสํานึกของการเป�น
ผู�ให� ด�วยการบริจาคสื่อการเรียนรู�
ให�กับโรงเรียนที่มีความต�องการ 

นักศึกษาชั้นปSที่ 
1-4 โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
การศึกษา จํานวน 
180 คน 

มิ.ย. 57 70,000 1. การเข�ารKวม
โครงการและการ
ปฏิบัติตนของ
นักศึกษา 
2. ผลงานการแสดง
นิทรรศการของ
นักศึกษา 
3. ความรู� ความเข�าใจ 
ความพึงพอใจและการ
นําความรู�ไปใช�  

อ.ธิติรัตน�  
รุKงเจรญิเกียรต ิ

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 



29 
 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให�มีศักยภาพพร�อมทํางานในประชาคมอาเซียน 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา ดาํเนินการ งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
12 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ฝSมือด�านการถKายภาพ
เคลื่อนไหวเพื่องานสารคดี
และนําเสนอ   

1.เพื่อเปUดโลกทัศน�ในการเรียนรู�
เทคนิคการถKายภาพเคลื่อนไหวเพื่อ
สร�างสรรค�งานสารคดีเพื่อการศึกษา
ให�กับนักศึกษา 
2.เพื่อให�นักศึกษาเกิดทักษะการ
ถKายภาพเคลื่อนไหวเพื่อสร�างสรรค�
งานสารคดเีพื่อการศึกษา 
3.เพื่อให�นักศึกษาเกิดความ
ตระหนักในการสร�างสรรค�งานสาร
คดีเพื่อชKวยเหลือสังคม 

นักศึกษาชั้นปSที่ 3 
โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
การศึกษา จํานวน 
63 คน 

7-9 มค. 57 30,000 1. การเข�ารKวมโครงการ
และการปฏิบัตตินของ
นักศึกษา 
2. ผลงานภาพถKายของ
นักศึกษา 
3. ความรู� ความเข�าใจ 
ความพึงพอใจและการ
นําความรู�ไปใช�  

อ.เทพยพงษ� 
เศษคึมบง 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

13 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ถKายภาพนอกสถานที่และ
การประกวดถKายภาพ   

1.เพื่อเสริมสร�างศักยภาพและ
ความเชี่ยวชาญของนักศึกษาใน
ด�านการถKายภาพลักษณะ
ตKางๆ  
2.เพื่อปลูกฝ�งจิตสํานึกในการ
รKวมกันอนุรักษ�ธรรมชาติ  ใน
บทบาทของนักทKองเที่ยวที่ดี  
3.เพื่อสร�างความสัมพันธ�อันดี
ระหวKางรุKนพี่และรุKนน�อง  

นักศึกษาชั้นปSที่ 2-
3 โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
การศึกษา จํานวน 
80 คน  

7-9 มค. 57 60,000  1. การเข�ารKวม
โครงการและการปฏิบัติ
ตนของนักศึกษา   
2. ผลงานภาพถKายของ
นักศึกษา 
3. ความรู� ความเข�าใจ 
ความพึงพอใจและการ
นําความรู�ไปใช�  

อ.เทพยพงษ� 
เศษคึมบง 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให2มีศักยภาพพร2อมทํางานในประชาคมอาเซียน 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา ดาํเนินการ งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
14 เทคโนฯ จิตอาสา

บริการวิชาการแกK
ชุมชน   

1.เพื่อเปUดโอกาสให�นักศึกษาได�
ฝRกฝนทักษะและประสบการณ�ใน
การทํางานรKวมกันเป�นหมูKคณะ 
โดยใช�ความรู�ความสามารถที่มี
อยูKมาประยุกต�ใช�รKวมกัน 
2.เพื่อสKงเสรมิให�นักศึกษาใช�เวลา
วKางให�เป�นประโยชน�ในการ
พัฒนาตนเองและสังคม 
3.เพื่อเสรมิสร�างความรู� ความ
เข�าใจในงานด�านสาธารณะ การ
มีจิตอาสา ตลอดจนภาวะความ
เป�นผู�นําให�กับนักศึกษา 
4.เพื่อสร�างความสัมพันธ�อันดี
ระหวKางนักศึกษาที่เข�ารKวม
โครงการและประชาชน และ
หนKวยงานตKางๆที่เกี่ยวข�องใน
พื้นที่  

นักศึกษาชั้นปSที่ 1 -4 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษา 
จํานวน 100 คน  

18-19 มค. 57 20,000 1. การเข�ารKวมโครงการ
และการปฏิบัตตินของ
นักศึกษา 
2. ความรู� ความเข�าใจ 
ความพึงพอใจและการ
นําความรู�ไปใช�จากการ
เข�ารKวมโครงการ   

อ.ดร. ดรณุี 
โกเมนเอก 

การให�บริการทาง
วิชาการแกKสังคม 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให�มีศักยภาพพร�อมทํางานในประชาคมอาเซียน 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
16 วันแหKงเกียรติยศ  วัน

แหKงความภาคภูมิใจศิษย� 
มรน.   

1.เพื่อให�นักศึกษาได�เรียนรู�โลกยุค
ใหมKและแนวทางในการพัฒนา
บุคลิกภาพและเทคนิคการนําเสนอ
เพื่อสร�างความประทับใจ 
2.เพื่อให�นักศึกษาได�ความรู� ความ
เข�าใจถึงบทบาท หน�าที่  และ
ความสําคัญของการใช�ชีวิตหลังการ
สําเรจ็การศึกษา 
3.เพื่อเป�นการเชิดชูเกียรตผิลงาน 
และความประพฤติของนักศึกษาที่
จบการศึกษา 
4.เพื่อให�นักศึกษาแสดงมุฑิตาจิตตKอ
คณาจารย�  
5.เพื่อเป�นการสร�างความสัมพันธ�
ระหวKางศิษย�เกKาและศิษย�ป�จจุบัน  
  

นักศึกษา
โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
การศึกษา  
จํานวน 150 คน 

มค.- มีค.57 30,000 ประเมินความรู� 
ความเข�าใจ ความ
พึงพอใจ การนํา
ความรู�ไป
ประยุกต�ใช�จากการ
เข�ารKวมโครงการ   

อาจารย� ดร.นภาภรณ�   
ยอดสิน 

พันธกิจด�าน
การเรยีนการ

สอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให�มีศักยภาพพร�อมทํางานในประชาคมอาเซียน 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา ดาํเนินการ งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
17 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมK : 

เสรมิสร�างอัตลักษณ�ศิษย�ครุ
ศาสตร�   

1.   เพื่อเรียนรู�การปรับตัวจาก
นักเรียนเป�นนักศึกษา 
2.   เพื่อเสริมสร�างอัตลักษณ�
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร� 
3.   เพื่อสร�างความรัก ความ
สามัคคีระหวKางคณาจารย�  รุKนพี่
และรุKนน�อง  

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
การศึกษา จํานวน
150 คน 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.57 - มิ.ย.57) 

15,000 ประเมินความรู� ความ
เข�าใจ ความพึงพอใจ 
การนําความรู�ไป
ประยุกต�ใช�จากการเข�า
รKวมโครงการ 

ผศ.เรวดี  
ศรีเอี่ยมสะอาด 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

18 ป�จฉิมนิเทศนักศึกษาโปรแกรม
วิชาพลศึกษา   

1  เพื่อให�นักศึกษามีความรู� 
ความเข�าใจ รKวมกันในการ
เกี่ยวกับวิชาชีพทางพลศึกษา  
2  เพื่อให�นักศึกษาสามารถ
พัฒนาศักยภาพของตนในการ
นําความรู�ที่ได�รับไปประยุกต�ใช�
และประกอบวิชาชีพตKอไปได�  

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาพลศึกษาฯ ชั้น
ปSที่ 5  จํานวน 80  
คน 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.57 – มี.ค.57) 

15,000 1 ความรู� ร�อยละ 80   
มีความพึงพอใจร�อยละ 
85   สามารถนําไปใช�
ได�ร�อยละ 75      
2จํานวนผู�เข�ารKวม
โครงการ  

อ.ป�ณรสี  
เอี่ยมสอาด 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

19 พัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค�ของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาพลศึกษา   

1  เพื่อให�นักศึกษามีความรู�
เกี่ยวกับการปฏบิัติตนตามหน�าที่  
ความมีระเบียบวินัย   ความ
รับผิดชอบ การตรงตKอเวลา  
2  เพื่อให�นักศึกษาสามารถนํา
ความรู� และประสบการณ�ที่ได�
ไปประยุกต�ใช�ในอนาคตได�  

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาพลศึกษาและ
การสKงเสริม
สุขภาพชั้นปSที่  2  
จํานวน  80 คน 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.56 – ธ.ค.56) 
และ ไตรมาส 3 

(เม.ย.57 - มิ.ย.57) 

50,000 1  ระดับความรู�ร�อยละ 
80 การนําความรู�ไป
ประยุกต�ใช�ร�อยละ 75  
ความพึงพอใจร�อยละ 
85 2  จํานวนนักศึกษา
ที่เข�ารKวมโครงการ 

นายณัฐวรรธน�   
สถิราวิวัฒน� 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให�มีศักยภาพพร�อมทํางานในประชาคมอาเซียน 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา ดาํเนินการ งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
20 การพัฒนาบุคลากร

โปรแกรมวิชาพลศึกษา   
-  เพื่อให�อาจารย�  บุคลากรและ
เจ�าหน�าที่ของโปรแกรมวิชา
แลกเปลีย่นเรยีนรู�จากวิทยากรและ
จากการศึกษาดูงาน            
-  เพื่อพัฒนาความรู�ความสามารถ
และทักษะวิชาการทางด�านพลศึกษา
ให�แกKอาจารย�  บุคลากร และ
เจ�าหน�าที่ ของโปรแกรมวิชา 
-  เพื่อให�อาจารย�  บุคลากรและ
เจ�าหน�าที่ของโปรแกรมวิชานําความรู�
และประสบการณ�ที่ได�รับมาพัฒนา
ตนเองและโปรแกรมวิชา  

อาจารย�  บุคลากร
และเจ�าหน�าที่ของ
โปรแกรมวิชาพล
ศึกษาฯ  จํานวน  
12  คน 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.57 - ก.ย.57) 

80,000 แบบประเมินความ
พึงพอใจที่มีตKอ
โครงการ ฯ  

อาจารย�ณัฐวรรธน�  
สถิราวิวัฒน� 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

21 อบรมความรู�ทางด�าน
ภาษาอังกฤษสําหรับพล
ศึกษา   

1  เพื่อให�นักศึกษามีความรู� ความ
เข�าใจ ในภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 
2  เพื่อให�นักศึกษาสามารถพัฒนา
ตนเองในการใช�ภาษาอังกฤษในการ
เรียนการสอนหรือนําไปประยุกต�ใช�
ตKอไปได�  

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาพลศึกษาฯ  
จํานวน 80  คน 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.57 - มิ.ย.57) 

20,000 1 ประเมินมคีวามรู� 
ร�อยละ 80  ความ
พึงพอใจ ร�อยละ 85 
และการนําไป
ประยุกต�ใช� ร�อยละ 
75  
2 จํานวนผู�เข�ารKวม
โครงการ  
 

นายยงยุทธ   
ฮิ้นเจริญ 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให�มีศักยภาพพร�อมทํางานในประชาคมอาเซียน 
ลําดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา ดาํเนินการ งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
22 อบรมเชิงปฏิบัติการการ

เป�นผู�ฝRกสอน  เจ�าหน�าที่
และการเป�นผู�ตัดสินกีฬา
เทเบิลเทนนิส   

1  เพื่อให�นักศึกษามีความรู� ความเข�าใจ
ในการเป�นผู�ฝRกสอน  เจ�าหน�าที่และการ
เป�นผู�ตดัสินกีฬา เทเบิลเทนนิส 
2  เพื่อให�นักศึกษานําความรู�ที่ได�ไป
ประยุกต�ใช�ในการเป�นผู�ฝRกสอน 
เจ�าหน�าที่ และการเป�นผู�ตดัสินกีฬาเท
เบิลเทนนิส  

นักศึกษา
โปรแกรมวิชาพล
ศึกษาฯ  80  คน 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.56 – ธ.ค.56) 

20,000 1 ด�านความรู� ร�อยละ 
80  ด�านความพึงพอใจ 
ร�อยละ 85 และด�าน
การนําไปประยุกต�ใช�  
ร�อยละ 75  
2 จํานวนนักศึกษาที่เข�า
รKวมโครงการ   

นางสาวป�ณรสี   
เอี่ยมสอาด 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

23 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเป�นผู�
ฝRกสอน เจ�าหน�าที่ และ
การเป�นผู�ตัดสิน
วอลเลย�บอล   

1  เพื่อให�นักศึกษามีความรู� ความเข�าใจ
ในการเป�นผู�ฝRกสอน  เจ�าหน�าที่และการ
เป�นผู�ตดัสินกีฬาวอลเลย�บอล   
2  เพื่อให�นักศึกษานําความรู�ที่ได�ไป
ประยุกต�ใช�ในการเป�นผู�ฝRกสอน 
เจ�าหน�าที่ และการเป�นผู�ตดัสินกีฬา
วอลเลย�บอล  

นักศึกษา
โปรแกรมวิชาพล
ศึกษาฯ  จํานวน  
80  คน 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.56 – ธ.ค.56) 

และ 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.57 - มิ.ย.57) 

20,000 - ด�านความรู� ร�อยละ 
80  ด�านความพึงพอใจ 
ร�อยละ 85 และด�าน
การนําไปประยุกต�ใช�  
ร�อยละ 75           - 
จํานวนนักศึกษาที่เข�า
รKวมโครงการ   

อาจารย�อํานวย  
สอิ้งทอง 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

24 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนรู�ทางพล
ศึกษา   

- เพื่อให�นักศึกษามีความรู� ความเข�าใจ 
ในการจัดการเรียนรู�ทางพลศึกษาของ
โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
-  เพื่อให�นักศึกษาสามารถพัฒนา
ศักยภาพในการเรียนการสอนของ
ตนเองและสามารถนําไปความรู�ไป
ประยุกต�ใช�ได�  

นักศึกษา
โปรแกรมวิชาพล
ศึกษาฯ  จํานวน 
80  คน 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.56 – ธ.ค.56) 

30,000 - ประเมินด�านความรู� 
ร�อยละ 80  ด�านพึง
พอใจ ร�อยละ 85 และ
ด�านการนําไป
ประยุกต�ใช� ร�อยละ 75 
- จํานวนผู�เข�ารKวม
โครงการ 

นายณัฐวรรธน�   
สถิราวิวัฒน� 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให�มีศักยภาพพร�อมทํางานในประชาคมอาเซียน 
ลําดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
25 การจัดทําหลักสตูร

สถานศึกษา   
เพื่อให�นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจ  
และมีทักษะในการจัดทําหลักสตูร
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 
2551  

1. นักศึกษา 200 
คน 
2. อาจารย� 4 คน 

เม.ย.57 - มิ.ย.57 40,000 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เข�ารับการ
อบรม  

นายจํารสั   
อินทลาภาพร 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

26 การจัดทําหลักสตูรอาเซียน   เพื่อให�นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจ 
และมีทักษะในการจัดทําหลักสตูร
อาเซียน  

1. นักศึกษา200 คน 
2. อาจารย� 3 คน 
  

เม.ย.57 - มิ.ย.57 40,000 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เข�ารับการ
อบรม  

กลุKมวิชาหลักสูตร
และ 

การสอน 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

27 พัฒนาความสามารถในการ
ใช�ภาษาอังกฤษสําหรับการ
สนทนาวิสาสะ (small 
talk)   

1.เพื่อให�นักศึกษามีความรู�ความ
เข�าใจเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคการ
ใช�ภาษาอังกฤษในการสนทนาวิสาสะ 
2. เพื่อให�นักศึกษาสามารถใช�
ภาษาอังกฤษในสนทนาวิสาสะได�
อยKางมีประสิทธิผล   

1. นักศึกษาจํานวน 
50 คน 
2. อาจารย�จํานวน   
9 คน 

กค. 57 20,000 ความรู� ความเข�าใจ 
และความสามารถใน
การสนทนาวิสาสะ
ของผู�เข�ารKวม
โครงการ ความพึง
พอใจของผู�เข�ารKวม
โครงการ  

นางสาวบุญสม  
ทับสาย 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

28 ปฐมนิเทศนักศึกษา   1.เพื่อให�นักศึกษามีความรู�ความ
เข�าใจเกี่ยวกับรายวิชาตKางๆ ใน
หลักสตูร แผนการเรียน และแหลKง
เรียนรู�ภายในมหาวิทยาลยั 
2. เพื่อสร�างความสัมพันธ�อันดี
ระหวKางคณาจารย�และนักศึกษาใน
โปรแกรมวิชาการประถม  

1. นักศึกษาจํานวน 
40คน 
2. อาจารย�จํานวน 
9คน  

เม.ย.57 - มิ.ย.57 10,000 จํานวนผู�เข�ารKวม
โครงการ  

นายจํารสั  
อินทลาภาพร 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให�มีศักยภาพพร�อมทํางานในประชาคมอาเซียน 
ลําดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
29 การถKายภาพเพื่อพัฒนาสื่อ

การเรยีนการสอน 
1.เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา
ให�เป�นไปตามมาตรฐานคุรุสภาใน
สมรรถนะที่สําคัญด�านเทคโนโลยี 
2.เพื่อให�นักศึกษามีความรู�ใน
หลักการถKายภาพและการใช�
เทคโนโลยีภาพถKายในการศึกษา 
3.เพื่อสKงเสรมิศักยภาพของนักศึกษา
ในผลิตสื่อการเรียนการสอนด�วย
ภาพถKายและคอมพิวเตอร�  

1.นักศึกษาหลักสตูรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา ชั้นปSที่ 2  
จํานวน 40 คน 
2.คณาจารย� คณะครุศาสตร� 
สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน และสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฎนครปฐม  จํานวน 9 
คน    

กพ.- มีค. 57 50,000 1. นักศึกษามีความรู�
ความเข�าใจในการ
ถKายภาพและการใช�
เทคโนโลยีการผลติสื่อ
การเรยีนการสอน 
2. นักศึกษาสามารถ
ประดิษฐ�สื่อการเรียน
การสอนจากภาพถKายได� 

นายเอกชัย  
 ไวยโสภ ี

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

30 ศึกษาดูงานรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา   

1. เพื่อให�นักศึกษามีความรู� ความ
เข�าใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�
บูรณาการสาระของหลักสูตร 
2. เพื่อให�นักศึกษามีความรู�และ
ประสบการณ�ในการใช�แหลKงเรียนรู�
ในชุมชนเพื่อการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู�เรยีน  

1. นักศึกษา 80 คน 
2. อาจารย� 9 คน 

กค. 57 40,000 ประเมินความรู� ความ
เข�าใจ ความพึงพอใจ 
การนําความรู�ไป
ประยุกต�ใช�จากการเข�า
รKวมโครงการ 

นายพนม   
จองเฉลิมชัย 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให�มีศักยภาพพร�อมทํางานในประชาคมอาเซียน 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา ดาํเนินการ งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
31 การพัฒนาบุคลิกภาพ

ความเป�นครู   
1.เพื่อเสรมิสร�างแนวทางการแตKง
กายที่เหมาะสมของนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร� 
2.เพื่อสKงเสรมิและพัฒนามารยาท
การเข�าสังคมของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร� 
3.เพื่อเสรมิสร�างและพัฒนา
บุคลิกภาพความเป�นครูของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร� 
4.  เพื่อสKงเสริมให�นักศึกษานํา
ความรู�ที่ได�ไปประยุกต�ใช�ใน
ชีวิตประจําวันได�  

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการประถมศึกษา 
ชั้นปSที่ 4 จํานวน 50 
คน 

กค. 57 20,000 ประเมินความรู� ความ
เข�าใจ ความพึงพอใจ 
การนําความรู�ไป
ประยุกต�ใช�จากการเข�า
รKวมโครงการ 

นางสาวจิราภรณ�  
หงษ�ประชา 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

32 การเตรียมความพร�อม
ด�านมาตรฐานวิชาชีพคร ู

เพื่อพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให�มี
ทักษะและประสบการณ�เตรียม
ความพร�อมสูKวิชาชีพครู  

นักศึกษาสาขา
การศึกษาชั้นปSที่ 5  

กพ.- มีค. 57 15,000 ประเมินความรู�ที่ได�รับ
และความพึงพอใจที่มี
ตKอโครงการฯ ของ
นักศึกษา 

ผศ.ดร.โยธิน   
ศรีโสภา 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

33 การเตรียมความพร�อม
ด�านการประกันคุณภาพ
การศึกษา   

เพื่อพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให�มี
ทักษะและประสบการณ�เตรียม
ความพร�อมด�านการประกัน
คุณภาพการศึกษาสูKวิชาชีพคร ู

นักศึกษาสาขา
การศึกษาชั้นปSที่ 

3 - 5 

กพ.- มีค. 57 15,000 ประเมินความรู�ที่ได�รับ
และความพึงพอใจที่มี
ตKอโครงการฯ ของ
นักศึกษา 

ดร.ดวงใจ   
ชนะสิทธิ์ 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให�มีศักยภาพพร�อมทํางานในประชาคมอาเซียน 
ลําดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา ดาํเนินการ งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
34 โครงการอบรมพัฒนา

สมรรถนะนักศึกษา
วิชาชีพครูด�านจิต
วิญญาณความเป�นครูและ
ศิลปวัฒนธรรมสูKครู
อาเซียน 

เพื่อเสรมิสร�างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค�ของนักศึกษาวิชาชีพครู
ด�านจิตวิญญานความเป�นครู การ
อนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม และด�าน
การใช�ภาษาเพื่อการสื่อสารสูKความ
เป�นประชาคมอาเซียน 

นักศึกษาสาขาการศึกษา คณะ
ครุศาสตร�ที่เรียนในรายวิชา   
1) พื้นฐานการศึกษา  
2) การบรหิารจัดการ
สถานศึกษา 3) ความเป�นครู
และการพัฒนาคุณธรรมครู  
4) กฎหมายการศึกษา และ  
5) การศึกษากับการพัฒนา
ชุมชน และ 6) การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กพ.- มีค. 57 20,000 ประเมินความรู�ที่ได�รับ
และความพึงพอใจที่มี
ตKอโครงการฯ ของ
นักศึกษา 

อ.ดร.พรรณี  
สุวัตถี 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให�มีศักยภาพพร�อมทํางานในประชาคมอาเซียน 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา ดาํเนินการ งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
35 โครงการอบรมพัฒนา

สมรรถนะนักศึกษาด�าน
พื้นฐานการศึกษา การบรหิาร
จัดการสถานศึกษา และ
กฎหมายทางการศึกษาสูKครู
อาเซียน 

เพื่อเสรมิสร�างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค�ของนักศึกษาวิชาชีพ
ครูด�านจิตวิญญานความเป�นครู 
การอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม 
และด�านการใช�ภาษาเพื่อการ
สื่อสารสูKความเป�นประชาคม
อาเซี่ยน 

นักศึกษาสาขาการศึกษา 
คณะครุศาสตร�ที่เรียนใน
รายวิชา   
1) พื้นฐานการศึกษา  
2) การบรหิารจัดการ
สถานศึกษา 3) ความเป�น
ครูและการพัฒนาคุณธรรม
ครู  
4) กฎหมายการศึกษา   
5) การศึกษากับการพัฒนา
ชุมชน และ 6) การประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 

เม.ย.57 - มิ.ย.57 20,000 ประเมินความรู�ที่ได�รับ
และความพึงพอใจที่มี
ตKอโครงการฯ ของ
นักศึกษา 

อ.ดร.พิชญาภา  
ยืนยาว 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให�มีศักยภาพพร�อมทํางานในประชาคมอาเซียน 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา ดาํเนินการ งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
36 จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน

ของกลุKมวิชาจิตวิทยาฯ 
เพื่อให�ได�สื่อ วัสดุ และอุปกรณ�
ที่ใช�ในการเรียนการสอน  

1. อาจารย�กลุKม
วิชาจิตวิทยาการ
แนะแนวและ
การศึกษาพิเศษ 
2.  นักศึกษา 

เม.ย.57 - มิ.ย.57 10,000 คุณภาพสื่อการเรียน
การสอน และวัสดุ
อุปกรณ�สนับสนุนการ
เรียนการสอน 

อ.นลินทิพย�  พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

37 สัมมนาการฝRกประสบการณ�
วิชาชีพครูเต็มรูปสําหรับ
นักศึกษา ค.บ. 5 ปS 

1. เพื่อเสริมสร�างคุณลักษณะ
ความเป�นคร ู
2. เพื่อสร�างเครือขKายพัฒนา
วิชาชีพครู 
3. เพื่อพัฒนากระบวนการฝRก
ประสบการณ�วิชาชีพครู 

นักศึกษาจํานวน 
320  คน 

กพ.- มีค. 57 40,000 ความพึงพอใจในการ
รKวมกิจกรรม  

นางจันทิมา   
คําพล 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

38 ลูกรักศูนย�สาธิต ฯ   1.  พKอแมK ผู�ปกครองได�รับ
พัฒนาการและความสามารถ
ของนักเรียนศูนย�สาธิต ฯ 
2.  ครูได�จดัระบบการประเมิน
พัฒนาการเด็กที่สอดคล�องกับ
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค� 

พKอแมK ผู�ปกครอง
จํานวน 140 คน 

กพ.- มีค. 57 7,500 ความพึงพอใจในการ
รKวมกิจกรรม 

ศูนย�สาธิต 
การศึกษาปฐมวัย 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให�มีศักยภาพพร�อมทํางานในประชาคมอาเซียน 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา ดาํเนินการ งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
39 ให�ความรู�ผู�ปกครอง   1.  เพื่อเผยแพรKความรู�เกี่ยวกับเดก็

ปฐมวัยให�แกKผู�ปกครองและบุคลากร
ภายนอก 
2.  เพื่อให�ผู�ปกครองมีความสัมพันธ�
และทัศนคติที่ดีตKอศูนย�สาธิตฯ 
3.  เพื่อให�ผู�ปกครองเกิดความตระหนัก
ในความสําคัญและเข�าใจแนวทางการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย�สาธิตฯ  

ผู�ปกครองของ
นักเรียนศูนย�สาธิต
การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครปฐม 

ต.ค.56 – ธ.ค.56 
 

20,000 -ความพึงพอใจ 
-ความรู�ที่
นําไปใช� 

ผศ.ดร.รัฐดาว  
พิศาลพงศ� 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให�มีศักยภาพพร�อมทํางานในประชาคมอาเซียน 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา ดาํเนินการ งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
40 เปUดบ�านศูนย�สาธิต ฯ   1.เพื่อให�ศูนย�สาธิตการศึกษาปฐมวัย ได�

ประชาสมัพันธ�งานการจัดการศึกษา
ปฐมวัยให�พKอ  แมK ผู�ปกครอง  นักศึกษา  
บุคคลทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัได�รับทราบ 
2.เพื่อให�พKอ  แมK  ผู�ปกครอง  นักศึกษา  
บุคคลทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัเข�าใจภารกิจ การบรหิาร  
และการจัดการเรยีนการสอนของศูนย�
สาธิตการศึกษาปฐมวัย 
3.เพื่อให�ครู  พKอ  แมK  ผู�ปกครอง  และ
นักศึกษาได�แลกเปลีย่นเรยีนรู�  ความรู�
ด�านการศึกษาปฐมวัย 
4.เพื่อให�พKอ  แมK  ผู�ปกครอง ได�ทราบ
แนวทางและความก�าวหน�าในการ
ดําเนินงานของศูนย�สาธิตการศึกษา
ปฐมวัยเพื่อให�พKอ  แมK  ผู�ปกครองได�
ทราบพัฒนาการและความสามารถของ
นักเรียนศูนย�สาธิตการศึกษาปฐมวัย  

ผู�ปกครองนักเรยีน
ศูนย�สาธิต
การศึกษาปฐมวัย 
จํานวน 150 คน 

ต.ค.56 – ธ.ค.56 
 

17,000 ความพึงพอใจ
ในการรKวม
กิจกรรม 

ศูนย�สาธิตการศึกษา
ปฐมวัย 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให�มีศักยภาพพร�อมทํางานในประชาคมอาเซียน 
ลําดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา ดาํเนินการ งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
41 จัดนิทรรศการ

กระบวนการการเรียน
การสอน   

1. เพื่อสKงเสรมิและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
Project Approach 
2. เพื่อให�ผู�ปกครองและนักศึกษาได�
ชมนิทรรศการแสดงกระบวนการเรียน
การสอนของศูนย�สาธิต 
3. เพื่อให�ศูนย�สาธิตฯ ได�
ประชาสมัพันธ�งานการจัดการศึกษา
ปฐมวัยให�ผู�ปกครอง นักศึกษา บุคคล
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ได�รับทราบ 
4. เพื่อให�ผู�ปกครอง และนักศึกษา 
บุคคลทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัเข�าใจภารกิจการบรหิาร
และการจัดการเรยีนการสอนของศูนย�
สาธิตฯ 
5. เพื่อให�ผู�ปกครองได�ทราบแนวทาง
และความก�าวหน�าในการดาํเนินงาน
ของศูนย�สาธิตฯ 
6. เพื่อให�ผู�ปกครองได�ทราบ
พัฒนาการและความสามารถของ
นักเรียนศูนย�สาธิตฯ 

1.  นักเรียนศูนย�สาธิต
การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  
132  คน   
2.  อาจารย� ครู และนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม        
3.  ผู�ปกครองนักเรียนศูนย�
สาธิตการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม   
100  คน  
 

ต.ค.56 – ธ.ค.56 
 

6,000 ความพึงพอใจใน
การรKวมกิจกรรม 

ศูนย�สาธิต
การศึกษาปฐมวัย 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให�มีศักยภาพพร�อมทํางานในประชาคมอาเซียน 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา ดาํเนินการ งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
42 ทัศนศึกษาพาเรียนรู�   1.เพื่อให�นักเรียนศูนย�สาธิต

การศึกษาปฐมวัยได�รับ
ประสบการณ�ตรง มีความรู�ความ
เข�าใจเรื่องอาชีพตKาง ๆใกล�ตัว
และเพื่อให�สอดคล�องกับหนKวย
การเรยีนรู� 
2.   เพื่อให�นักศึกษาได�ฝRกปฏิบัติ
กิจกรรมทัศนศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
3.   เพื่อให�นักเรียน ครู อาจารย� 
และนักศึกษามีความสมัพันธ� 
และมีทัศนคติที่ดีตKอกัน 

1. นักเรียนศูนย�สาธิต
การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม 132  คน  
2.อาจารย� ครู และ
นักศึกษาโปรแกรมวิชา
การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม  
54 คน  

ต.ค.56 – ธ.ค.56 
 

10,000 ความพึงพอใจใน
การรKวมกิจกรรม 

ศูนย�สาธิตการศึกษา
ปฐมวัย 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

43 ภาษาอังกฤษมหาสนุก  1.เพื่อให�นักเรียนศูนย�สาธิต
การศึกษาปฐมวัย มีความรู�ความ
เข�าใจเกี่ยวกับภาษาอัง
ภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก      
2.  เพื่อให�นักเรียนเกิดความรัก
และสนุกในกิจกรรม
ภาษาอังกฤษ 3.  เพื่อให� 
ผู�ปกครอง  ครู อาจารย� และ
นักศึกษามีความสัมพันธ� และมี
ทัศนคติที่ดีตKอกัน  

นักเรียนศูนย�สาธิต
การศึกษาปฐมวัย  จํานวน 
132 คน 

ต.ค.56 – ธ.ค.56 
 

10,000 ความพึงพอใจใน
การรKวมกิจกรรม 

ศูนย�สาธิตการศึกษา
ปฐมวัย 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให�มีศักยภาพพร�อมทํางานในประชาคมอาเซียน 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา ดาํเนินการ งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
44 ศึกษาดูงานรูปแบบการ

เรียนการสอน   
1.เพื่อให�นักศึกษาเห็นรูปแบบการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
2 เพื่อให�นักศึกษาได�ศึกษา
เปรียบเทียบ วิเคราะห�รูปแบบการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
3 เพื่อให�นักศึกษานําความรู�ที่ได�รบั
ไปใช�เป�นแนวทางในการจัดการเรยีน
การสอนในระดับปฐมวัยตKอไปได�  

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการศึกษา
ปฐมวัยชั้นปSที่ 4   

มค. – กพ. 57 115,000 การประเมินความพึง
พอใจในการเข�ารKวม
โครงการ 

ผศ.สุวรรณา  
ไชยะธน 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

45 ศึกษาดูงานทางวิชาชีพ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา
และแลกเปลีย่นเรยีนรู�
กับเครือขKายวิชาการ 

1. เพื่อการศึกษาดูงานทางวิชาชีพ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�เกี่ยวกับ
งานวิชาการระหวKางสถาบัน 

นักศึกษาและ
คณาจารย�โปรแกรม
วิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา 
ชั้นปSที่ 3 จํานวน 40 
คน 

มค. – กพ. 57 30,000 ประเมินความรู� ความ
เข�าใจ ความพึงพอใจ 
การนําความรู�ไป
ประยุกต�ใช�จากการ
เข�ารKวมโครงการ 

อ.ดร.นภาภรณ�  
ยอดสิน 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

46 โครงการคKายผู�นํา
นันทนาการและการอยูK
คKายพักแรม   

1  เพื่อให�นักศึกษามีความรู�เกี่ยวกับ
การเป�นผู�นํานันทนาการและการอยูK
คKายพักแรม 
2  เพื่อให�นักศึกมีแนวทางในการนํา
ประสบการณ�ที่ได�รับจากโครงการไป
ใช�ด�านการเป�นผู�นํานันทนาการและ
การอยูKคKายพักแรม           

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาพลศึกษาชั้นปSที่ 
4 จํานวน 80 คน 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.57 - ก.ย.57) 

30,000 1  มีความรู� ร�อยละ 
80 นําไปประยุกต�ใช� 
ร�อยละ 75 มีความพึง
พอใจ ร�อยละ 85  
.2  จํานวนผู�เข�ารKวม
โครงการ  

นายชูชีพ    
คงมีชนม� 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให�มีศักยภาพพร�อมทํางานในประชาคมอาเซียน 
ลําดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
47 โครงการเปUดโลกกว�าง

แหKงการเรียนรู�ด�าน
การศึกษาพิเศษ 

1. เพื่อให�ผู�เรียนได�รับประสบการณ�
ความรู� ด�านการศึกษาพิเศษจาก
ประสบการณ�จริง  
2. เพื่อเสริมสร�างเจตคติตKอการดูแล
นักเรียนผู�ที่มีความต�องการพิเศษ  
3. เพื่อพัฒนาผู�เรียนด�านความรู�และ
สมรรถนะตามมาตรฐานของครสุภา 

นักศึกษาภาคปกติ ที่
ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาการการศึกษา
พิเศษ    ในภาค
การศึกษาที่ 2/2556
หรือ 1/  2557  

ไตรมาส 3 
(เม.ย.57 - มิ.ย.57) 

40,000 1.   ความรู� ความเข�าใจ
ด�านการศึกษาพิเศษของ
นักศึกษาที่เข�ารวม
โครงการ      
2.  เจตคติตKอการดูแล
นักเรียนผู�ที่มีความ
ต�องการพิเศษของ
นักศึกษาที่เข�ารKวม
โครงการ 

ผศ. เจษฎา  
 บุญมาโฮม 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

48 โครงการเสรมิสร�าง
ความสามารถในการ
จัดการป�ญหาและ
พัฒนาผู�เรียน   

1. เพื่อเสริมสร�างความสามารถใน
การจัดการ แก�ไข บรรเทา และ
ปXองกันป�ญหาของผู�เรียน 
2. เพื่อเสริมสร�างความสามารถใน
การเป�นตัวแบบและการชKวยเหลือ
ผู�เรยีน หรือบุคคลอื่นในป�ญหาตKางๆ 
ได�อยKางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อสKงเสรมิการพัฒนาตนของของ
นักศึกษาครุศาสตร� ทั้งจิตพิสัยและ
จริยธรรมอันดีงาม  
4. เพื่อให�บรรลุความมุKงหมายของ
วิชาการประยุกต�จิตวิทยาเพื่อการ
เรียนรู�    

นักศึกษาจํานวน  
500 คน 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.57 – มี.ค.57) 

30,000 -ความรู� ความเข�าใจและ
การนําไปใช�  

อ.พีรเทพ   
รุKงคุณากร 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให�มีศักยภาพพร�อมทํางานในประชาคมอาเซียน 
ลําดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
49 สัมมนาผู�บรหิารและครู

พี่เลี้ยงการฝRก
ประสบการณ�วิชาชีพครู 

1.  เพื่อสร�างความรู�ความเข�าใจและเจต
คติที่ดีตKอกระบวนการฝRกประสบการณ�
วิชาชีพครูแกKบุคลากรในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
2. เพื่อพัฒนาระบบ/กระบวนการฝRก
ประสบการณ�วิชาชีพครู 
3. เพื่อสร�างเครือขKายทางวิชาการระหวKาง
คณะครุศาสตร�และสถานศึกษาในท�องถิ่น  

ผู�บริหาร และครูพี่
เลี้ยงจาก
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจํานวน 200 
คน รKวมการสัมมนา 

กพ. 57 40,000 ความพึงพอใจใน
การเข�ารKวม
กิจกรรม 

นางจันทิมา  
 คําพล 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

50 วันแหKงความภาคภมูิใจ   1. เพื่อสร�างความผูกพันระหวKางคณาจารย�
และนักศึกษากับโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัยและติดตามภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย    2. 
เพื่อให�นักศึกษามีความศรัทธาและเกิด
ความภาคภูมิใจในสถานบันการศึกษา   

1. นักศึกษา 70 คน 
2. อาจารย� 7 คน 

กพ.- มีค. 57 15,000 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เข�ารับ
การอบรม 

อาจารย�รตันวรรณ 
ลิมวัฒนาสมุทร 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

51 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิต
สื่อมัลติมีเดียเพื่อ
การศึกษา   

1.   เพื่อให�นักศึกษาเกิดทักษะและความ
เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร�โปรแกรมสาํเร็จรปู
ตKางๆ และสามารถผลิตสื่อมลัติมเีดียได�  
2.  เพื่อให�นักศึกษาสร�างสื่อมลัติมเีดีย
รณรงค�ประชาธิปไตยคุณธรรมจรยิธรรม  
และยาเสพตดิ และตระหนักถึง
ความสําคัญ ป�ญหา และพัฒนาตนเอง 

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา 
จํานวน150 คน  

กพ.- มีค. 57 40,000 ความพึงพอใจใน
การเข�ารKวม
กิจกรรม 

อาจารย�ธิติรัตน� 
รุKงเจริญเกียรติ                             

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 2  วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุKงเป�นแหลKงความรู�ที่เป�นที่ยอมรับของท�องถิ่น 
ลําดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
1 พัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใน
ท�องถิ่นและบริหารจัดการ
โครงการบริการวิชาการ
คณะครุศาสตร�  2557 

1.  เพื่อเป�นการบริการ
วิชาการสูKชุมชนและเป�นการ
สนองนโยบายของ
มหาวิทยาลยั  
2.  เพื่อให�ชุมชนได�รับความรู�
จากสารสนเทศตามความ
ต�องการและความสนใจ 
3.  เพื่อสKงเสริมให�ชุมชนมี
การเรยีนรู�ตลอดเวลาและ
สามารถปรับตัวได�ทันกับ
เหตุการณ�ในป�จจุบัน 
4.  เพื่อสKงเสริมให�ชุมชนใช�
เวลาวKางให�เป�นประโยชน�  

1.  ครูประจําการ 
2.  บุคลากรทางการศึกษา 
3.  โรงเรียนที่รKวมเป�น
เครือขKายในชุมชนของคณะ 
ครุศาสตร� 
4.  นักเรียน-นักศึกษาที่เข�า
สนใจเข�าอบรม 

มีค. – มิ.ย 57 1,000,000 1.  ความรู�ความเข�าใจ
ในการเข�าอบรม ร�อยละ 
80 
2.  ความรู�ความสามารถ
ที่นําไปประยุกต�ใช�ร�อย
ละ 80 
3.  ความพึงพอใจในการ
เข�ารKวมโครงการ ร�อยละ 
80 

ผู�อํานวยการ
ศูนย�ศึกษา 

การพัฒนาคร ู

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

2 วิจัยทางด�านพลศึกษา   1 เพื่อให�ได�งานวิจัย 1 เรื่อง 
2 เพื่อนําไปบูรณาการ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน  

- นักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม หรือประชาชน 
ในจังหวัดนครปฐม 

(ก.ค.57 – ก.ย.57 15,000 -   งานวิจัยทางพล
ศึกษา 1 เรื่อง 

ดร.ยงยุทธ   
 ฮิ้นเจรญิ 

พันธกิจด�านการ
วิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดล�อม 
ลําดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
1 ไหว�พระ ๙ วัด  อนุรักษ�

ศิลปวัฒนธรรมไทย   
1.เพื่อให�เห็นคุณคKาของการมี
คุณธรรม จรยิธรรม ซึ่งเป�นสKวน
หนึ่งของวัฒนธรรมไทย 
2.เพื่อเรียนรู�ประวัตศิาสตร� 
ศิลปวัฒนธรรม และความ
เป�นมาของสถานที่สําคัญทาง
ศาสนา  
3.เพื่อเรียนรู�และปฏิบัตตินได�
อยKางถูกต�องในฐานะของ
พุทธศาสนิกชน 
4.เพื่อฝRกปฏิบัติการถKายภาพสื่อ
สร�างสรรค�คุณธรรม  

นักศึกษาชั้นปSที่ 2 และ
นักศึกษาชั้นปSที่ 3 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษา 
จํานวน 100 คน 

 ธ.ค.56 20,000 1. การเข�ารKวมโครงการ
และการปฏิบัตตินของ
นักศึกษา 
2. ผลงานภาพถKายของ
นักศึกษา 
3. ความรู� ความเข�าใจ 
ความพึงพอใจและการ
นําความรู�ไปใช� 

ดร. ดรุณ ี
 โกเมนเอก 

พันธกิจด�านการ
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

2 สร�างเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับครูพล
ศึกษา   

1 เพื่อให�นักศึกษามีความรู� 
ความเข�าใจในเรื่องของ
คุณธรรมจริยธรรม 
2 เพื่อให�นักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติตนในหลักธรรม การ
เจริญสติ ทําสมาธิ และสามารถ
นําไปประยุกต�ใช�ใน
ชีวิตประจําวันได�  

นักศึกษาชั้นปSที่ 1 
โปรแกรมวิชาพลศึกษาและ
การสKงเสริมสุขภาพ 100 
คน 

เม.ย.57 - มิ.ย.57 60,000 -   ระดับความพึงพอใจ
ของผู�เข�ารKวมโครงการ  
-   จํานวนนักศึกษาที่เข�า
รKวมโครงการ 

นายอํานวย  
สอิ้งทอง 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดล�อม 
ลําดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
3 โครงการ   “ครุ

ศาสตร�รวมใจ  สาน
สายใย   บูชาคร”ู 

1.เพื่อเสรมิสร�างความสาํนึกในคุณคKา
และการสร�างเกียรติภูมิแหKงวิชาชีพแกK
คณาจารย�และนักศึกษาสายครศุาสตร� 
2. เพื่อเผยแพรKองค�ความรู�ทางวิชาการ
ของนักศึกษา 
3.เพื่อเสรมิสร�างความสมัพันธ�อันดี
ระหวKางคณาจารย�และนักศึกษาและ
บุคลากร   อื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข�องกับงาน
ผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 
4.เพื่อสKงเสรมิให�นักศึกษารู�จักการให�
และการอุทิศตนเพื่อสังคม 

คณาจารย�และนักศึกษา
สายครุศาสตร�  500  คน  
ได�มสีKวนรKวมในการจัด
กิจกรรม 

มค 57 200,000 ความพึงพอใจในการ
เข�ารKวมกิจกรรม 

คณบดีคณะ 
ครุศาสตร� 

พันธกิจด�านการ
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4 โครงการอนุรักษ�สืบ
สานวิถีไทย   

-  เพื่อให�นักศึกษามีความตระหนักใน
วัฒนธรรมประเพณีของไทยและ
อนุรักษ�กีฬาพื้นบ�านของไทย 
-  เพื่อให�นักศึกษาเกิดความสามัคคีใน
หมูKคณะและสานสัมพันธ�รุKนพี่สูKรุKน
น�อง  

นักศึกษาชั้นปSที่ 1 
โปรแกรมวิชาพลศึกษา  
100  คน 

กพ. 57 10,000 - ระดับความพึง
พอใจของผู�เข�ารKวม
โครงการ  
- จํานวนนักศึกษาที่
เข�ารKวมโครงการ 

นายวินัย    
นุชพิทักษ� 

พันธกิจด�านการ
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดล�อม 
ลําดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
5 พัฒนาจิตเจรญิป�ญญา 1.เพื่อให�นักศึกษามีความรู�ในหลักวิถีพุทธ 

ได�ฝRกการพัฒนาจิตใจ และปฏิบัตธิรรม
เพื่อเสรมิสร�างคุณธรรมและจริยธรรม 
2.เพื่อสKงเสรมิศักยภาพในการเรียน การใช�
ชีวิตอยKางมีความสุข เป�นการสKงเสริม
ศีลธรรม 
อยKางตKอเนื่องให�เกิดความรู�คูKคุณธรรม 
3.เพื่อให�นักศึกษาตระหนักในความสําคัญ
ของคุณธรรม จริยธรรม  เป�นตัวอยKางที่ดี
แกKชุมชน และเกิดความภาคภูมิใจในการ
เป�นคนด ี  

1. นักศึกษา 56 คน 
2. อาจารย� 7 คน 
  

กพ 57 30,000 นักศึกษามีความรู�ความ
เข�าใจ และได�รับ
ประสบการณ�ตรงจาก
การฝRกพัฒนาจิตใจ  
ปฏิบัติธรรมเพื่อ
เสรมิสร�างคุณธรรมและ
จริยธรรม 

อ.ดวงสมร   
สารแสน 

พันธกิจด�านการทํานุ
บํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดล�อม 
ลําดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
6 หนูน�อยปฐมวัย  จิต

ผKอง ใจใส ถวาย
เทียน 

1. นักเรียนศูนย�สาธิตการศึกษา
ปฐมวัย  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  
ได�รับการพัฒนาและปลูกฝ�ง
คุณลักษณะที่ พึงประสงค� ด�าน
ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม
อันดีงามของไทย  และด�านคุณธรรม  
จริยธรรม  
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัยได�รับประสบการณ�ตรงในการ
จัดโครงการจิตผKองใสใสKใจถวายเทียน 
และสามารถนําไปใช�ในการประกอบ
วิชาชีพครูตKอไป  
3. นักเรียน  ผู�ปกครอง  ครู  อาจารย�
และนักศึกษาได�รKวมโครงการจิตผKองใส
ใสKใจถวายเทียน   
4. นักเรียน  ผู�ปกครอง  ครู  อาจารย�
และนักศึกษามีความสมัพันธ�และมี
ทัศนคติที่ดีตKอกัน  

1. นักเรียนศูนย�สาธิต
การศึกษาปฐมวัย  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  
จํานวน  132  คน    
2. อาจารย�  ครู  ผู�ปกครอง  
และนักศึกษาโปรแกรมวิชา
การศึกษาปฐมวัย  คณะครุ
ศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จํานวน 50 คน 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.57 - ก.ย.57) 

5,000 ความพึงพอใจใน
การเข�ารKวม
กิจกรรม 

ศูนย�สาธิต
การศึกษาปฐมวัย 

พันธกิจด�านการ
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดล�อม 
ลําดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
7 รักแมKเทิดทูนแมK   1.นักเรียนศูนย�สาธิตการศึกษาปฐมวัย 

ได�รับการพัฒนาและปลูกฝ�งคุณลกัษณะ
ที่พึงประสงค�ด�าน การแสดงความเคารพ
รักและความกตญั|ูตKอแมK 
2.  นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัยได�ฝRกปฏบิัติกิจกรรมในโครงการ 
“รักแมKเทิดทูนแมK”  
3.  ผู�ปกครองให�ความรKวมมือในการเป�น 
“แมKอาสา”จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย
รKวมกับศูนย�สาธิตฯ   
4.  นักเรียนศูนย�สาธิตการศึกษาปฐมวัยได�
แสดงความสามารถและกล�าแสดงออกบน
เวที  
5.  นักเรียน  ผู�ปกครอง  ครู  อาจารย�และ
นักศึกษาได�รKวมกิจกรรมเทิดพระเกียรติแมK
ของแผKนดิน  
6.  นักเรียน  ผู�ปกครอง  ครู  อาจารย�
และนักศึกษามีความสมัพันธ�และมี
ทัศนคติที่ดีตKอกัน  

1.  นักเรียนศูนย�
สาธิตการศึกษา
ปฐมวัย  จํานวน  
132 คน 
2.  ผู�ปกครอง  ครู  
อาจารย� นักศึกษา  
จํานวน  200  คน 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.57 – ก.ย.57) 

20,000 ความพึงพอใจใน
การเข�ารKวม
กิจกรรม 

ศูนย�สาธิต
การศึกษาปฐมวัย 

พันธกิจด�านการ
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดล�อม 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา ดาํเนินการ งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
8 หนูน�อยลอยกระทง  1. นักเรียนศูนย�สาธิตการศึกษาปฐมวัย  

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  ได�รับการ
พัฒนาและปลูกฝ�งคุณลักษณะที่ พึงประสงค� 
ด�านขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมอันดี
งามของไทย  และด�านคุณธรรม  จริยธรรม 
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
ได�รับประสบการณ�ตรงในการจัดโครงการลอย
กระทงและสามารถนําไปใช�ในการประกอบ
วิชาชีพครูตKอไป  
3. นักเรียน  ผู�ปกครอง  ครู  อาจารย�และ
นักศึกษาได�รKวมโครงการลอยกระทง   
4. นักเรียน  ผู�ปกครอง  ครู  อาจารย�และ
นักศึกษามีความสัมพันธ�และมีทัศนคติที่ดีตKอ
กัน 

1. นักเรียนศูนย�สาธิต
การศึกษาปฐมวัย  
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม  จํานวน  
132  คน    
2. อาจารย�  ครู  
ผู�ปกครอง  และ
นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการศึกษาปฐมวัย  
คณะครุศาสตร� 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม จํานวน 50 
คน  

ไตรมาส 4 
(ก.ค.57 - ก.ย.57) 

5,000 ความพึงพอใจใน
การเข�ารKวม
กิจกรรม 

ศูนย�สาธิต
การศึกษาปฐมวัย 

พันธกิจด�าน
การทํานุบํารุง

ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดล�อม 
ลําดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา ดาํเนินการ งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
9 พKอลูกผูกพัน   1.  เด็กปฐมวัยได�รับการพัฒนาและปลูกฝ�ง

คุณลักษณะที่พึงประสงค�ด�านความกตัญ|ูตKอ
พKอและรักความเป�นไทย  
2.  นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยได�
ฝRกปฏิบัติกิจกรรม ในโครงการพKอลูกผูกพัน 
เทิดไท�องค�ราชันย�  
3.  นักเรียน  ผู�ปกครอง  ครู  นักศึกษาและ
อาจารย�ได�รKวมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพKอของ
แผKนดิน  
4.  นักเรียน  ผู�ปกครอง  ครู  นักศึกษาและ
อาจารย�มีความสมัพันธ�และมีทัศนคติที่ดีตKอกัน 

1.  เด็กนักเรียนศูนย�
สาธิตการศึกษา
ปฐมวัย จํานวน 132 
คน 
2.  ผู�ปกครอง ครู 
อาจารย� นักศึกษา 
จํานวน 300 คน 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.56 – ธ.ค.56) 

20,000 ความพึงพอใจ
ในการเข�ารKวม
กิจกรรม 

ศูนย�สาธิต
การศึกษาปฐมวัย 

พันธกิจด�านการ
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดล�อม 
ลําดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา ดาํเนินการ งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
10 ทําบุญวันปSใหมK   1. นักเรียนศูนย�สาธิตการศึกษาปฐมวัย  

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  ได�รับการ
พัฒนาและปลูกฝ�งคุณลักษณะที่ พึง
ประสงค� ด�านขนบธรรมเนียมประเพณี  
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย  และด�าน
คุณธรรม  จริยธรรม  
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัยได�รับประสบการณ�ตรงในการจัด
โครงการทําบุญวันปSใหมKและสามารถ
นําไปใช�ในการประกอบวิชาชีพครตูKอไป  
3. นักเรียน  ผู�ปกครอง  ครู  อาจารย�และ
นักศึกษาได�รKวมโครงการการทําบุญวันปS
ใหมK   
4. นักเรียน  ผู�ปกครอง  ครู  อาจารย�และ
นักศึกษามีความสัมพันธ�และมีทัศนคติที่ดี
ตKอกัน  

1. นักเรียนศูนย�สาธิต
การศึกษาปฐมวัย  
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม  จํานวน  
132  คน   
 2. อาจารย�  ครู  
ผู�ปกครอง  และ
นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการศึกษาปฐมวัย  
คณะครุศาสตร� 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม จํานวน 50 
คน 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.57 – มี.ค.57) 

10,000 ความพึงพอใจใน
การเข�ารKวม
กิจกรรม 

ศูนย�สาธิต
การศึกษาปฐมวัย 

พันธกิจด�านการ
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดล�อม 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา ดาํเนินการ งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
11 อนุรักษ�วัฒนธรรมไทย 

และเข�าใจวัฒนธรรม
หลากหลายในประชาคม
อาเซียน   

1. นักเรียนศูนย�สาธิตการศึกษาปฐมวัย  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  ได�รับ
การพัฒนาและปลูกฝ�งคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค� ด�านขนบธรรมเนียม
ประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงามของไทย  
และด�านคุณธรรม  จริยธรรม  
2. นักเรียนศูนย�สาธิตการศึกษาปฐมวัย  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  เข�าใจ
วัฒนธรรมหลากหลายของประชาคม
อาเซีย 
3. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัยได�รับประสบการณ�ตรงในการ
จัดโครงการอนุรักษ�วัฒนธรรมไทย 
และเข�าใจวัฒนธรรมหลากหลายใน
ประชาคมอาเซียน และสามารถ
นําไปใช�ในการประกอบวิชาชีพครู
ตKอไป  
4. นักเรียน  ผู�ปกครอง  ครู  อาจารย�
และนักศึกษาได�รKวมโครงการอนุรกัษ�
วัฒนธรรมไทย และเข�าใจวัฒนธรรม
หลากหลายในประชาคมอาเซียน 

1. นักเรียนศูนย�
สาธิตการศึกษา
ปฐมวัย  
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครปฐม  
จํานวน  130  คน    
2. อาจารย�  ครู  
ผู�ปกครอง  และ
นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการศึกษา
ปฐมวัย  คณะครุ
ศาสตร� 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครปฐม 
จํานวน 50 คน 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.57 – มี.ค.57) 

5,000 ความพึงพอใจ
ในการเข�ารKวม
กิจกรรม 

ศูนย�สาธิต
การศึกษาปฐมวัย 

พันธกิจด�านการ
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 4 มุKงสูKองค�กรแหKงการเรียนรู�ที่บริหารจัดการด�วยหลักธรรมาภิบาล 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา ดาํเนินการ งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
1 บริหารจัดการระบบสาร

เทศสนเทศและการ
บริหารงานสํานักงาน
คณบดีคณะครุศาสตร�  
2557   

1.  เพื่อให�การบรหิารงานในสํานักงาน
ทางด�านตKางๆ เป�นไปด�วยความ
เรียบร�อยมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อให�การบริการด�านวัสดุ
สํานักงานและครุภณัฑ�แกKคณาจารย�
และบุคลากรของคณะครศุาสตร�เป�นไป
อยKางมีประสิทธิภาพ เป�นที่พึงพอใจ  
ของผู�รับบริการ 
3.  เพื่อจัดหา  ปรบัปรุงและซKอมบํารุง
พัสดุครภุัณฑ�ในห�องเรียน 
ห�องปฏิบัติการ  และสํานักงานให�อยูKใน
สภาพที่พร�อมใช�งานได�อยKางมี
ประสิทธิภาพ 
4.  เพื่อพัฒนาบุคลากร และเครือขKาย
ของคณะครุศาสตร� 
5.  เพื่อสนับสนุนและพัฒนากิจกรรม
ของนักศึกษาในด�าน 3 D 
6.  เพื่อจัดจ�างนักศึกษาเพื่อพัฒนา
ระบบฐานข�อมลูคณะครศุาสตร�ให�มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

1.  นักศึกษา 
2.  คณาจารย�-ผู�สอน 
3.  บุคลากร 
4. บุคคลทั่วไปที่มาใช�
บริการ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.56 – ธ.ค.56) 

ถึง 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.57 – ก.ย.57) 

1,000,000 เน�นความพึง
พอใจในการ
ให�บริการ 

คณบดีคณะ
ครุศาสตร� 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 4 มุKงสูKองค�กรแหKงการเรียนรู�ที่บริหารจัดการด�วยหลักธรรมาภิบาล 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
2 โครงการกิจกรรม 5 

ส. คณะครุศาสตร� 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม   

1.เพื่อให�บุคลากรทุกคนมคีวามรู� ความ
เข�าใจ และมีวินัยในการปฏิบัติงานให�
ความสําคัญตKอการพัฒนางานอยKาง
ตKอเนื่อง 
2.เพื่อนํากิจกรรม 5 ส มาปรับปรงุการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรคณะครุศาสตร�
ให�มีประสิทธิภาพ 
3.เพื่อสKงเสรมิการมีสKวนรKวมในการ
พัฒนาคุณภาพการทํางานให�แกKบุคลากร
ทุกระดับ 
4.เพื่อนํากิจกรรม 5 ส มาใช�เป�นพื้นฐาน
ในการดําเนินงานและการประกัน
คุณภาพของคณะครุศาสตร�  

บุคลากรของคณะ
ครุศาสตร� จํานวน 
21 คน รKวมมือกัน
ดําเนินกิจกรรม  
5 ส  

ไตรมาส 1 
(ต.ค.56 – ธ.ค.56) 

45,000 -บุคลากรของคณะครุ
ศาสตร�ได�รKวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. 
อยKางตKอเนื่อง 
-ผู�ใช�บริการทุกคนได�รับ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว
และได�บรรยากาศที่ด ี

คณบดีคณะ 
ครุศาสตร� 

พันธกิจด�าน
การเรยีนการ

สอน 

3 โครงการประชุมการ
จัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปS 2558   

1.เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปS
งบประมาณ  
2.เพื่อทบทวนวิสัยทัศน�  พันธกิจ  และ
เปXาประสงค� 
3.เพื่อวิเคราะห�ความสอดคล�องระหวKาง
แผนการดาํเนินงาน  เปXาประสงค�  
สภาพการณ�ป�จจุบัน  และแนวโน�มใน
อนาคต 

ผู�เข�ารKวมประชุม  
จํานวน  70  คน   

ไตรมาส 2 
(ม.ค.57 – มี.ค.57) 

และ 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.57 – มิ.ย.57) 

500,000 ความพึงพอใจในการเข�า
รKวมกิจกรรม 

คณบดีคณะครุ
ศาสตร� 

พันธกิจด�าน
การเรยีนการ

สอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 4 มุKงสูKองค�กรแหKงการเรียนรู�ที่บริหารจัดการด�วยหลักธรรมาภิบาล 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
4 ครุภณัฑ�สาํนักงาน   เพื่อใช�ในสํานักงาน  อาจารย�และเจ�าหน�าที่

คณะ 
ครุศาสตร� 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.56 – ธ.ค.56) 

203,000 ความพึงพอใจในการ
เข�ารKวมกิจกรรม 

คณบดีคณะครุศาสตร� พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

5 จัดซื้อวัสดุการเรียนการ
สอนของกลุKมวิชา
จิตวิทยาฯ   

เพื่อให�ได�สื่อ วัสดุ และ
อุปกรณ�ที่ใช�ในการเรยีน
การสอน  

1. อาจารย�กลุKมวิชา
จิตวิทยาการแนะแนว
และการศึกษาพิเศษ 
2.  นักศึกษา 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.56 – ธ.ค.56) 

10,000 คุณภาพสื่อการเรียน
การสอน และวัสดุ
อุปกรณ�สนับสนุนการ
เรียนการสอน 

อ.ปวีณา  ยอดสิน พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

6 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ�
ประกอบการเรียนการ
สอน   

เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ�
ประกอบการเรียนการ
สอน 

นักศึกษาโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาที่จบการศึกษา 
และผู�ใช�บัณฑิต 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.57 - มิ.ย.57) 

10,000 ความพึงพอใจในการ
ใช�วัสดุ 

ผศ.เรวดี ศรเีอี่ยม
สะอาด 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

7 ครุภณัฑ�เพื่อการเรียน
การสอน   

เพื่อใช�ในสํานักงาน นักศึกษาและอาจารย�
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.56 – ธ.ค.56) 

172,000 ความพึงพอใจในการ
เข�ารKวมกิจกรรม 

โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง

การศึกษา 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 4 มุKงสูKองค�กรแหKงการเรียนรู�ที่บริหารจัดการด�วยหลักธรรมาภิบาล 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
8 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ�การ

เรียนการสอนและ
สํานักงาน   

เพื่อให�ได�สื่อ วัสดุ และอุปกรณ�ที่
ใช�ในการเรียนการสอนและ
สํานักงาน 

- คณาจารย�และ
นักศึกษา
โปรแกรมวิชาพล
ศึกษา 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.56 – ธ.ค.56) 

100,000 -  ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย�
โปรแกรมวิชาพลศึกษา
และการสKงเสริมสุขภาพ 

อ.ป�ณรสี เอี่ยมสอาด พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

9 จัดจ�างบุคลากรประจํา
ศูนย�สาธิตการศึกษา
ปฐมวัย   

1.เพื่อให�ภารกิจในการจัด
การศึกษาปฐมวัย  ของศูนย�สาธิต
การศึกษาปฐมวัยเป�นไปด�วยความ
เรียบร�อย 
2.เพื่อให�ศูนย�สาธิตการศึกษา
ปฐมวัยมีบุคลากรเพียงพอในการ
ดําเนินงานศูนย�สาธิตฯ  

ครู  แมKบ�าน 
จํานวน  10  คน 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.56 – ธ.ค.56) 

ถึง 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.57 - ก.ย.57) 

1,683,840 ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงาน  

ศูนย�สาธิตการศึกษา
ปฐมวัย 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

10 จัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ�   1. เพื่อให�ครูและนักศึกษาฝRก
ประสบการณ�วิชาชีพครูในศูนย�
สาธิตฯมีวัสดุ อุปกรณ� เครื่องใช�
สํานักงาน ในการจัดโครงการ
ตKางๆ และในการเตรียมการสอน
ได�อยKางเพียงพอ และเกิด
ประโยชน�กับนักเรียนศูนย�สาธิตฯ 
2. เพื่อให�มีวัสดุ อุปกรณ�สํานักงาน
ใช�งานอยKางเพียงพอ 

คร-ูนักเรียน และ
นักศึกษาฝRก
ประสบการณ�ฯ 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.57 - มิ.ย.

57) 
ถึง 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.57 - ก.ย.57) 

225,000 -  ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย� 

ศูนย�สาธิตการศึกษา
ปฐมวัย 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 4 มุKงสูKองค�กรแหKงการเรียนรู�ที่บริหารจัดการด�วยหลักธรรมาภิบาล 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
11 ปฐมนิเทศ

ผู�ปกครองนักเรยีน
ศูนย�สาธิต
การศึกษาปฐมวัย 

1.เพื่อให�ผู�ปกครองเกิดความตระหนัก
ในความสําคัญและเข�าใจในแนว
ทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย�
สาธิตการศึกษาปฐมวัย 
2.เพื่อให�กรรมการศูนย�สาธิตฯ  ครู
และผู�ปกครองได�รKวมกันหาแนวทาง
และรKวมมือกันในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
3.เพื่อให�ครูและผู�ปกครองมี
ความสัมพันธ�และมีทัศนคติที่ดีตKอกัน 
4.เพื่อให�นักศึกษาได�ประสบการณ�ใน
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ  

ผู�ปกครอง  ครู  
อาจารย�  
นักศึกษา   
จํานวน  200  คน 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.57 - มิ.ย.57) 

15,000 -  ความพึงพอใจใน
การเข�ารKวมกิจกรรม 

ศูนย�สาธิตการศึกษา
ปฐมวัย 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

12 ศูนย�เด็กอนามยั 
ใสKใจสุขภาพ   

1.เพื่อจัดเตรียมสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ� ในการควบคุมโรคติดตKอ 
2.เพื่อสKงเสรมิมาตรการในการดูแล
สุขภาพอนามัยให�แกK นักเรียนศูนย�
สาธิตการศึกษาปฐมวัย 
3.เพื่อให�ผู�ปกครองเกิดความเชื่อมัน่ใน
มาตรการการปXองกัน การควบคุม
โรคตดิตKอ และการดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยของศูนย�สาธิตฯ  

นักเรียนและ
ผู�ปกครองของ
นักเรียนศูนย�
สาธิตการศึกษา
ปฐมวัย 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครปฐม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.56 – ธ.ค.56) 

ถึง 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.57 - มิ.ย.57) 

41,000 -  ความพึงพอใจใน
การเข�ารKวมกิจกรรม 

ศูนย�สาธิตการศึกษา
ปฐมวัย 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 4 มุKงสูKองค�กรแหKงการเรียนรู�ที่บริหารจัดการด�วยหลักธรรมาภิบาล 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา ดาํเนินการ งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
13 ซKอมแซมปรับปรุง 

วัสดุ ครภุัณฑ�   
1.เพื่อให�ศูนย�สาธิตฯ มีการ
ซKอมแซมครภุณัฑ�และปรับปรุงภูมิ
ทัศน� 
2.เพื่อให�นักเรียนศูนย�สาธิตฯ ใช�
ครุภณัฑ�คุ�มคKาและปลอดภัย 

1. นักเรียนศูนย�สาธิต
การศึกษาปฐมวัย  130 
คน 
2. ครู แมKบ�านศูนย�สาธิต
การศึกษาปฐมวัย 10 
คน  

ไตรมาส 1 
(ต.ค.56 – ธ.ค.56) 

50,000 -  ความพึงพอใจใน
การเข�ารKวมกิจกรรม 

ศูนย�สาธิตการศึกษา
ปฐมวัย 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

14 พัฒนาบุคลากรสูK
อาเซียน (ศึกษาดู
งาน/อบรม)   

1.  เพื่อให�ครู  อาจารย�  บุคลากร
ทางการศึกษาของศูนย�สาธิต
การศึกษาปฐมวัยแลกเปลี่ยนเรียนรู�
จากวิทยากรและจากการศึกษาดูงาน
2.  เพื่อพัฒนาความรู�ความสามารถ
และทักษะเชิงวิชาการด�านการศึกษา
ปฐมวัย  ให�แกK  ครู  อาจารย�  
บุคลากรทางการศึกษาของศูนย�
สาธิตการศึกษาปฐมวัย 
3.  เพื่อให�ครู  อาจารย�  บุคลากร
ทางการศึกษาของศูนย�สาธิต
การศึกษาปฐมวัยนําความรู�และ
ประสบการณ�ที่ได�รับมาพัฒนาศูนย�
สาธิตการศึกษาปฐมวัยให�มคีุณภาพ
10. กลุKมเปXาหมาย    

ครู  อาจารย�  บุคลากร
ทางการศึกษาของศูนย�
สาธิตการศึกษาปฐมวัย  
จํานวน  19  คน 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.57 – มี.ค.57) 

95,000 -  ความพึงพอใจใน
การเข�ารKวมกิจกรรม 

ศูนย�สาธิตการศึกษา
ปฐมวัย 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 4 มุKงสูKองค�กรแหKงการเรียนรู�ที่บริหารจัดการด�วยหลักธรรมาภิบาล 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา ดาํเนินการ งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
15 กีฬาวันเด็ก ดอก

นกยูงเกมส�   
1. นักเรียนศูนย�สาธิตการศึกษา
ปฐมวัยได�รับการพัฒนาและปลูกฝ�ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค�ด�านการ
ออกกําลังกาย   
2.  นักศึกษาโปรแกรมวิชา
การศึกษาปฐมวัยได�ฝRกปฏิบัติ
กิจกรรมในโครงการกีฬา ““ดอก
นกยูงเกมส�”   
3. ครู  ผู�ปกครอง  นักเรียน  
นักศึกษาและอาจารย�มีความพึง
พอใจในกิจกรรม  มีสมัพันธ�และมี
ทัศนะคติที่ดีตKอกัน 

1.  นักเรียนศูนย�สาธิต
การศึกษาปฐมวัย  
จํานวน  130  คน     
2.  ผู�ปกครอง  
จํานวน  250  คน             
3. ครู  อาจารย� 
จํานวน  20  คน  
4. นักศึกษา     
จํานวน  100  คน 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.57 – มี.ค.57) 

26,860 -  ความพึงพอใจ
ในการเข�ารKวม
กิจกรรม 

ศูนย�สาธิตการศึกษา
ปฐมวัย 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 

16 รื่นเริงบันเทิงใจ 
สานสายใย วันปUด
ภาคเรยีน   

1. นักเรียนศูนย�สาธิตการศึกษาปฐมวัย
ได�แสดงความสามารถและกล�า
แสดงออกบนเวท ี
2.นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัยได�ฝRกปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ
บันเทิงเริงใจสานสายใยวันปUดเทอม 
4. นักเรียน ครู นักศึกษาและผู�ปกครอง
มีความสัมพันธ�และมีทัศนคติที่ดีตKอกัน 

1.นักเรียนศูนย�สาธิต
การศึกษาปฐมวัย
จํานวน 128 คน 
2.ผู�ปกครอง ครู 
อาจารย� และนักศึกษา 
จํานวน 300 คน 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.57 – มี.ค.57) 

30,000 -  ความพึงพอใจ
ในการเข�ารKวม
กิจกรรม 

ศูนย�สาธิตการศึกษา
ปฐมวัย 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 4 มุKงสูKองค�กรแหKงการเรียนรู�ที่บริหารจัดการด�วยหลักธรรมาภิบาล 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปXาหมาย วัน/เวลา ดาํเนินการ งบประมาณ การประเมิน ผู�รับผิดชอบ สอดคล�องกับ 

พันธกิจ 4 ด�าน 
17 การบริหารจัดการศูนย�ฝRก

ประสบการณ�วิชาชีพครู   
-  เพื่อสร�างความรู�ความเข�าใจและ
เจตคติที่ดีตKอกระบวนการฝRก
ประสบการณ�วิชาชีพครูแกKบุคลากร
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-  เพื่อพัฒนาระบบ/กระบวนการฝRก
ประสบการณ�วิชาชีพครู3. เพื่อสร�าง
เครือขKายทางวิชาการระหวKางคณะ
ครุศาสตร�และสถานศึกษาในท�องถิ่น  
-  เพื่อให�นักศึกษาหลักสูตร  คบ. 5  
ปS  ได�รับการนิเทศและตดิตาม
สามารถนําไปประยุกต�ใช�ในวิชาชีพ
ตKอไป-  .เพื่อสร�างเจตคติที่ดีตKอการ
ประกอบวิชาชีพคร ู
-  เพื่อให�นักศึกษาสามารถจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู�ที่เน�นผู�เรียน
เป�นสําคัญได� 
-  เพื่อเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจ
และเจตคติที่ดีตKองานฝRก
ประสบการณ�วิชาชีพครูแกKบุคลากร
ที่เกี่ยวข�องทุกฝ^ายของมหาวิทยาลยั  
และบุคลากรในโรงเรียนรKวมพัฒนา
วิชาชีพครู  

1. ผู�บริหาร และครูพี่เลีย้ง
จากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.  คณะกรรมการศูนย�ฝRก
ประสบการณ�วิชาชีพครูและ
ตัวแทนจากโรงเรียนรKวม
พัฒนาวิชาชีพครูจํานวน  
3.  นักศึกษา  คบ.  5  ปS   
4.  อาจารย�นิเทศก�เอก 
นิเทศก�ทั่วไป 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.56 – ธ.ค.56) 

ถึง 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.57 – ก.ย.57) 

406,600 แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

นางจันทิมา  
คําพล 

พันธกิจด�านการ
เรียนการสอน 
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