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คํานํา
การจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะครุศาสตร เป*นมาตรการหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาให2มีคุณภาพมากขึ้น เป*นสิ่งที่คณะครุศาสตรเชื่อมั่นว6าหากมี
ทิศทางการทํางานที่ชัดเจน ย6อมนํามาซึ่งประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และนั่นย6อมส6งผลถึงคุณภาพการศึกษาที่จะเป*นบุคคลที่มีคุณค6าต6อสังคม สามารถนําพา
ประเทศชาติให2เจริญก2าวหน2าทัดเทียมนานาอารยธรรมประเทศได2ในอนาคต
แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการคณะครุศาสตรเล6มนี้ จึงทําขึ้นเพี่อสอดรับกับนโยบายการดําเนินของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป*นเครื่องมืออย6างดีใน
การปฏิบัติงานให2บรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว2
คณะครุศาสตร เชื่อมั่นว6า เอกสารฉบับนี้จะเป*นประโยชนต6อคณาจารยและบุคลากรของคณะ ในการรังสรรคงานการศึกษาให2มีคุณภาพสมดัง
เจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษาที่มุ6งให2ได2 “ครูดี ครูเก6ง”

คณะครุศาสตร
ธันวาคม 2556
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ประวัติความเป*นมา
คณะครุศาสตรมีความเปนมาสืบทอดจากหมวดวิชาการศึกษาในโรงเรียนสตรีฝRกหัดครูนครปฐม ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปSพุทธศักราช 2479 และเมื่อไดประกาศใช
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 ไดเปลี่ยนชื่อเปนคณะวิชาครุศาสตร และเปลี่ยนชื่อเปนคณะครุศาสตรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 รับผิดชอบงานดานการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา คณะครุศาสตรบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการคณะโดยการนําของคณบดีคณะครุศาสตร
หลักสูตรที่เปUดสอนในปSการศึกษา 2554 ประกอบดวยหลักสูตรปริญญาตรี (5 ปS) 10 หลักสูตร ไดแกK การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา พลศึกษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรีศึกษา และสังคมศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปS) 1 หลักสูตรไดแกK สาขาวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษา นอกจากจะผลิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีแลว คณะครุศาสตรยังรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอีก 4 หลักสูตร ไดแกKหลักสูตร
ปริญญาโท 2 สาขาคือสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 หลักสูตรไดแกK ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
บัณฑิตวิชาชีพครู และประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตKอมาคุรุสภาไดมีมาตรการควบคุม
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทั่วประเทศทําใหทั้ง 3 หลักสูตรปUดไปและเปUดใหมKหลังจากมีมาตรการกําหนดใหยื่นหลักสูตรผKานคุรุสภาอีกครั้ง จึงคงเหลือเพียงหลักสูตร
เดียวคือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในการจัดการเรียนการสอนดังกลKาว คณะครุศาสตรมีคณาจารยที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในดานการสอน มี
หองปฏิบัติการที่เอื้อตKอการเรียนรู มีเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีอาจารยที่ปรึกษาคอยใหความชKวยเหลือและแนะแนวทางในการเรียนใหกับ
นักศึกษาอยKางใกลชิด เพื่อนําไปสูKการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ดวยตระหนักในหนาที่และความรับผิดชอบดังกลKาว คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงไดดําเนินการทุกวิถีทางบนฐานศักยภาพที่มีอยูK เพื่อสรางครูดี
ครูเกKง มียุทธศาสตร ฉลาดใชภูมิปญญาเพื่อพัฒนาสังคม ามปรัชญาและวิสัยทัศนที่มุKงสูKเปXาหมาย คือการผลิตและพัฒนาครูผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา ใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสังคม โดยคํานึงถึงเจตนารมณแหKงพระราชบัญญัติการศึกษาแหKงชาติ พุทธศักราช 2542 เปนสําคัญ
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ความเปนมาของ คณะครุศาสตรมีพัฒนาการมาตามลําดับสรุปไดดังนี้
- พ.ศ. 2479 เปนโรงเรียนสตรีฝRกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) เปUดสอนหลักสูตรฝRกหัดครู ประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) และหลักสูตรฝRกหัดครูประกาศนียบัตร
ฝRกหัดครูมูล (ป.)
- พ.ศ. 2503 เปนโรงเรียนสตรีฝRกหัดครูนครปฐมเปUดรับนักศึกษาชายเขาเรียน และสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
- พ.ศ. 2511 เปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนฝRกหัดครูนครปฐม เปUดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
- พ.ศ. 2512 ขยายการเปUดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และเปUดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.)
- พ.ศ. 2513 เปนวิทยาลัยครูนครปฐม ขยายการเปUดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
- พ.ศ. 2518 เปลี่ยนชื่อจากหมวดวิชาการศึกษาเปนคณะวิชาครุศาสตร
- พ.ศ. 2521 ขยายการเปUดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาคปกติ และภาคพิเศษโดยจัดใหกับโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ
(อ.คป)
- พ.ศ. 2529 เริ่มเปUดสอนหลักสูตรอนุปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (อ.คศ.) และ หลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ใหกับโครงการการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ (กศ.บป.)
- พ.ศ. 2538 ไดรับสถาปนาเปนสถาบันราชภัฏนครปฐมตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เปลี่ยนชื่อจากคณะวิชาครุศาสตรเปนคณะครุศาสตร
- พ.ศ. 2540 เปUดสอนหลักสูตรอนุปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (อ.คศ.) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาคปกติ และภาคพิเศษ เปUดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูตามโครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (โครงการ สค.วค.) ซึ่งเปนโครงการความรวม
มือกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- 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 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาสําหรับผูบริหารประจําการ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสําหรับ
ครูประจําการตามโครงการพัฒนาครูประจําการและผูบริหารประจําการ ใหไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา รุKนที่
1 (โครงการความรวมมือกับสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ)
- พ.ศ. 2547 เปUดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ตามโครงการพัฒนาผูบริหารประจําการใหไดรับวุฒิ
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 – ปจจุบัน ทําหนาที่รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี 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 คณะครุศาสตรยังรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต สาขาการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปS) รKวมกับ คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 3 สาขา
ไดแกK ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อีก 3 สาขา ไดแกK คณิตศาสตร วิทยาศาสตร คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
-
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สภาพป@ญหาของวิชาชีพครู
สภาพปญหาของวิชาชีพครูในปจจุบัน พบวKามีปญหาทั้งการเริ่มเขาสูKวิชาชีพ การผลิต การพัฒนาวิชาชีพและสถานภาพวิชาชีพ สรุปไดดังนี้
1. การเข2าสู6วิชาชีพ ระบบการคัดเลือกบุคคลเขารับการศึกษาในสาขาวิชาชีพครูไมKมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเปนระบบการคัดเลือกรวม ไมKมีการ
คัดเลือกกลั่นกรองเพื่อเขารับการศึกษาในคณะศึกษาศาสตรหรือคณะครุศาสตร ผูสมัครเขารับการศึกษาวิชาชีพครูสKวนใหญKไมKตั้งใจเรียนครูและขาดทัศนคติที่ดีตKอวิชาชีพครู
2. การผลิต สถาบันผลิตครูมีจํานวนมากแตKขาดการประสานงานดานวิชาการและการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรการผลิตครู คณาจารยในสถาบันผลิต
ครูไมKไดเปนตนแบบของการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ขาดการพัฒนาองคความรูและนําเทคโนโลยีสมัยใหมKมาใชในการสอน ดานหลักสูตรการผลิตครู ไมKสนองตอบตKอ
การสรางบัณฑิตครูใหมีลักษณะความพรอมทั้งรKางกาย สติปญญาและจิตใจ กระบวนการสอนเนนวิชาการมากกวKาสKงเสริมพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิญญาณความเปนครู
การวัดผล ประเมินผลมุKงเนนเนื้อหาวิชามากกวKากระบวนการคิด การปฏิบัติและคุณลักษณะความเปนครู
3. การพัฒนาวิชาชีพ ยังไมKมีระบบที่ชัดเจนและขาดการประสานงานระหวKางหนKวยผลิตครู หนKวยงานตนสังกัด หนKวยงานบริหารบุคคล หนKวยงาน
พัฒนาครูและองคกรวิชาชีพครู หลักสูตรการพัฒนาไมKสอดคลองกับปญหาความตองการของครูและโรงเรียน ระบบการพัฒนาไมKจูงใจใหครูตระหนักในความสําคัญของการ
พัฒนาและไมKเชื่อมโยงกับความกาวหนาในอาชีพ นอกจากนี้งบประมาณดานการพัฒนาครูยังไมKเพียงพอ ทําใหครูจํานวนมากขาดโอกาสเขารับการพัฒนาอยKางตKอเนื่อง
4. สถานภาพวิชาชีพ เนื่องจากวิชาชีพครูเปนวิชาชีพที่มีผลประโยชนตอบแทนต่ํา อีกทั้งระบบการสKงเสริมความกาวหนาไมKสอดคลองกับภาระงานที่ตอง
รับผิดชอบ ทําใหคนเกKง คนดีมีฝSมือ ไมKตองการเปนครู จึงเปนโอกาสของคนที่ไมKไดตั้งใจเปนครูเขาสูKวิชาชีพเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ครูในสภาพสังคมยุคโลกาภิวัตนตอง
ดิ้นรนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและครอบครัว ความเปนปูชนียบุคคลในตัวครูจึงลดนอยลง ทําใหสถานะของวิชาชีพครูตกต่ํา สังคมไมKยกยKอง เชื่อถือ ศรัทธาหรือให
การยอมรับนับถือเชKนในอดีต
แนวโน2มของวิชาชีพ
จากการสะทอนความคาดหวังของสังคมไทยที่มีตKอครูพบวKาแนวโนมของวิชาชีพครูในอนาคตมีลักษณะดังนี้
1. ครูของรัฐและเอกชนตองมีความเปนวิชาชีพชั้นสูง ตองมีการปฏิรูประบบการผลิตการพัฒนา การเขาสูKวิชาชีพ มีมาตรฐานการปฏิบัติและการพัฒนา
มีองคกรวิชาชีพที่มีหนาที่ควบคุมวิชาชีพแทนรัฐ และครูทุกคนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2. ผูประกอบวิชาชีพครูไดรับการตรวจสอบจากสังคม ผูปกครองและนักเรียนมากขึ้น
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3. ระดับสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษา ทําหนาที่สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการไปยังคณะกรรมการ
สถานศึกษามากขึ้น
4. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาทําหนาที่บริหารและจัดการมีคณะอนุกรรมการขาราชการครูดูแลการบริหารงานบุคคล
5. การประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนการประเมินจากหนKวยงาน
ภายนอก ทําใหหนKวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาตองจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา
6. แนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ตองพัฒนามาตรฐานดานคุณสมบัติ เพื่อใหมีปริญญาตรีทางการศึกษาตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่
กําหนด
7. สิทธิของผูประกอบวิชาชีพครูตKางสังกัดกันมีความเหลื่อมล้ํา จะมีการปรับเปลี่ยนโดยมีมาตรฐานกลางเดียวกัน
8. การพัฒนาวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอื่น ๆ จะมีการดําเนินการอยKางตKอเนื่อง
9. การสKงเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความปลอดภัยของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะไดรับการดูแลจากรัฐมากขึ้น
10. ภาระหนี้สิ้นของผูประกอบวิชาชีพครู จะไดรับการดูแลจากรัฐมากขึ้น
11. มีการรวมตัวเพื่อสรางเครือขKายการพัฒนาวิชาชีพครูมากขึ้น
12. มีการควบคุมปริมาณและคุณภาพของผูที่จะเขาสูKวิชาชีพครู โดยพิจารณากําหนดแผนหลักสูตร และวิธีการผลิตที่เอื้อตKอความตองการที่แทจริง
13. การใชครูจะมีมาตรฐานการใช เพื่อกําหนดใหผูใชนําไปเปนกรอบการดําเนินงาน
14. มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพจะมีความเขมแข็ง ซึ่งจะชKวยใหภาพลักษณของวิชาชีพดียิ่งขึ้น สKงผลใหการประพฤติผิดจรรยาบรรณลดลง
15. การครองชีพของครูจะดีขึ้น เนื่องจากมีการกําหนดใหมีกฎหมายวKาดวยเงินเดือน คKาตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูลอื่น เพื่อใหมี
รายไดเพียงพอและเหมาะสมกับฐานะของวิชาชีพและสภาพสังคม
16. ครูจะไดรับการผลักดันดวยวิธีตKาง ๆ ใหเปนครูอาชีพมากขึ้น โดยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนจากเดิมไปสูKการเนนผูเรียนเปนสําคัญ สอน
ใหผูเรียนเปนบุคคลแหKงการเรียนรู ใฝ^รูตลอดชีวิต เพื่อสรางสรรคสังคมแหKงการเรียนรู
17. สังคมจะคาดหวังกับครูสูงมากขึ้น ในเรื่องการถKายทอดความรูและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนมีความรูคูKคุณธรรม ใหสามารถดํารงชีวิตรKวมกับผูอื่นได
อยKางมีความสุข
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นอกจากนี้ยังพบวKาประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาครูในเรื่องการยกยKองเชิดชูเกียรติคุณครูเพื่อพัฒนางานครูตKอไปอยKางตKอเนื่อง การ
สนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน การใหมีกองทุนเพื่อพัฒนาครูและผูบริหาร การใหเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและตัวครูมีหนาที่ในการพัฒนาครู
ใหสอดคลองกับหลักเกณฑการตKอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและผูบริหาร การจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและผูบริหารประจําการ เพื่อพัฒนาใหครูและผูบริหารเปนผูนํา
การปฏิรูปการศึกษาและการออกกฎหมายใหครูทุกคนตองไดรับการพัฒนาอยKางตKอเนื่อง
คณะครุศาสตรในฐานะหนKวยงานที่รับผิดชอบงานผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยตระหนักในบทบาทหนาที่ที่จะจัดการศึกษา
ใหสอดคลองกับแนวทางที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหKงชาติ จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการดําเนินงานใหสอดคลองกับ
สภาพการณ ดังกลKาว
การวิเคราะหสภาพแวดล2อม (SWOT Analysis) คณะครุศาสตร
1. ศักยภาพบุคลากร
จุดแข็ง
1. อาจารยมีความรูเชี่ยวชาญในดานวิชาการ มีทักษะในการถKายทอดองค
ความรู
2. อาจารยมีความรูและความสามารถตรงกับสาขาวิชาที่สอน

จุดอ6อน
1. จํานวนอาจารยตKอนักศึกษาไมKเหมาะสม ภาระงานสอนมาก แรงจูงใจใน
การทํางานมีนอย ไมKมีเวลาทําผลงานวิชาการ
2. จํานวนอาจารยที่มีตําแหนKงวิชาการมีนอย
3. บุคลากรสายสนับสนุนมีไมKเพียงพอ
โอกาส
อุปสรรค
1. มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาใหอาจารยไดศึกษาตKอในระดับปริญญาเอก
มีสถานศึกษาใกลเคียงใหคKาตอบแทน และสวัสดิการที่สูงกวKา ทําใหอาจารยที่เปน
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณพัฒนาบุคลากรอยKางพอเพียง พนักงานอาจารยขอลาออก
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2. ที่ตั้ง และ ทรัพยากรทางการศึกษา
จุดแข็ง
1. การคมนาคมสะดวก อยูKใกลถนนสายหลัก มีรถโดยสารผKานหลายสาย
2. มีแหลKงเรียนรูมากมาย เหมาะแกKการคนควาหาความรูของนักศึกษา
มีศูนยสาธิตปฐมวัยภายใตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สังกัดคณะครุศาสตร เปนที่
บริการแกKชุมชน และเปนที่ฝRกประสบการณการดูแลปฐมวัยของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
โอกาส
1. มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาใหอาจารยไดศึกษาตKอในระดับปริญญาเอก
2. มหาวิทยาลัยมีงบพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรทางการศึกษา

จุดอ6อน
1. เกิดอุบัติเหตุกับบุคลากรและนักศึกษาบKอยครั้ง เนื่องจากการที่มีทําเลที่ตั้ง
ติดกับถนนสายหลัก และการขับรถยอนสอนของนักศึกษา
2. อาคารเรียนไมKเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น
3. หนังสือและสื่อการเรียนไมKเพียงพอตKอจํานวนนักศึกษา
อุปสรรค
1. สื่อ โสต ทัศนูปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอนไมKพรอมในการใชงาน

โปรแกรมวิชา
จุดแข็ง
จุดอ6อน
1. คณาจารยมีความรู ความสามารถตรงตามวิชาเอก
คณาจารยบางโปรแกรมวิชาที่ตองสอนนักศึกษาสายครูทุกหลักสูตรมีภาระงาน
2. มีคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา
สอนมาก ตองเชิญอาจารยพิเศษมาสอน ซึ่งมาตรฐานการสอนแตKละคนมีความ
3. มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนอยKางเพียงพอ
แตกตKางกัน
โอกาส
อุปสรรค
1.มีนักศึกษาใหความสนใจในโปรแกรมที่เปUดสอนภายใตคณะจํานวนมาก ทําใหมี 1. โครงการอบรมบางครั้งไมKสอดคลองกับความตองการของบุคลากร
โอกาสคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพ
2. คณาจารยมีภาระงานสอนมาก ไมKสามารถเขาอบรมในโครงการที่
2. มีโครงการอบรมพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทุกปS
มหาวิทยาลัยหรือหนKวยงานอื่น ๆ จัดอบรมได
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นักศึกษา ศิษยเก6า
จุดแข็ง
1.นักศึกษาใกลชิดกับคณาจารยผูสอนในระดับโปรแกรมวิชา ไดรับการเอาใจใสK
ดูแลอยKางดี
2.นักศึกษาสKวนมากมีความประพฤติดี ปกครองงKาย เชื่อฟง
3.บัณฑิตครุศาสตรมีงานทําเกิน 80 % บางโปรแกรมวิชา 100 %
4.บัณฑิตเปนที่ยอมรับของนายจาง / สังคม
5.มีศิษยเกKาเปนจํานวนมากอยูKในพื้นที่และประสบความสําเร็จในอาชีพ เปนผูนํา
ทางการศึกษา เปนผูบริหารสถานศึกษาในทองถิ่นที่พรอมเปนเครือขKาย
เพื่อการผลิตและพัฒนาครู
โอกาส
1. มหาวิทยาลัยมีโครงการอบรมเพื่อเปUดโอกาสใหนักศึกษาและศิษยเกKาเขารKวม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้น
2. สถานศึกษาในทองถิ่นยอมรับในศักยภาพของนักศึกษาชั้นปSที่ 5 ที่จะออกฝRก
ประสบการณวิชาชีพ
3. สถานศึกษาในทองถิ่นและจังหวัดใกลเคียงมีความตองการนักศึกษาฝRกสอนจํานวน
มาก

จุดอ6อน
1.นักศึกษาขาดทักษะดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร ขาดนิสัยใฝ^รูใฝ^เรียน
ขาดแรงจูงใจใฝ^สัมฤทธิ์
2.นักศึกษาบางสKวนตองกูเงิน กยศ มาใชในการศึกษาเลKาเรียน มาจากครอบครัว /
สังคมที่ดอยโอกาส
3.ภาพรวมของนักศึกษา/บัณฑิตราชภัฏสKวนใหญKมักจะไดรับการยอมรับจากสังคม
นอยกวKานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยใหญK ๆ และไดรับการปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
ไมKเทKาเทียมกัน ทั้ง ๆ ที่บัณฑิตครุศาสตร ราชภัฏนครปฐม ไดรับการยอมรับมาก
4.บัณฑิตครูเงินเดือนนอย ทํางานหนัก
5.ขาดสมาคมศิษยเกKาที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธเพื่อการสKงเสริมและเกื้อหนุน
สถาบันในดานตKางๆ
อุปสรรค
1. นักศึกษาบางสKวนมีปญหาทางการเงิน ทําใหตองออกกลางคัน
2. นักศึกษาที่สังกัดคณะอื่นไมKไดสอบคัดเลือกตามกระบวนการ ทําใหเกิดปญหา
ออกกลางคัน
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จังหวัด ชุมชน
จุดแข็ง
1.คณะครุศาสตรมีเครือขKายการผลิตและการพัฒนาครูในชุมชนมาก มีประสบการณ
และมีความเขมแข็ง
2.ความสัมพันธระหวKางสถาบันอุดมศึกษาในทองถิ่นอยูKในระดับดี – ดีมาก
สามารถชKวยเหลือสKงเสริมทางดานวิชาการ / การบริหารได
3.องคทองถิ่น/ชุมชนตื่นตัวในการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาเพื่อรองรับภารกิจ
ใหมKในการดูแลการศึกษาในชุมชน

จุดอ6อน
1.คนรุKนใหมKที่สนใจมาเรียนครูจํานวนมาก ทําใหภาระงานสอนมีมาก ควบคุม
คุณภาพไดยาก
2.ความตองการนักศึกษาฝRกสอนของสถานศึกษาสKวนใหญKไมKสอดคลองกับหลักการ
ของการฝRกประสบการณวิชาชีพ
3.สถานศึกษาที่มีความเขมแข็งทางวิชาการไมKตองการนักศึกษาฝRกสอนหรือมีความ
ตองการนอย
4.สถาบันอุดมศึกษาอื่นในทองถิ่นไดรับความนิยม/เชื่อถือจากผูใชบริการ
มากกวKาเพราะมีศักยภาพสูงกวKาในทุกดาน
โอกาส
อุปสรรค
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหแตKละคณะจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน 1. โครงการบริการวิชาการบางโครงการยังไมKสอดคลองกับความตองการของชุมชน
และทองถิ่น
2. คณาจารยมีภูมิลําเนาตKางถิ่น ขาดความเขาใจในวิถีชีวิตของคนในชุมชนและ
2. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพื่อสรางความรKวมมือระหวKางชุมชนและทองถิ่น ทองถิ่น
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สังคม / ประเทศ
จุดแข็ง
จุดอ6อน
1.กฎหมายของการศึกษาโดยเฉพาะ พ.ร.บ. การศึกษาชาติฯ และ พ.ร.บ.เกี่ยวกับ 1.งบประมาณดานการศึกษาที่ไดรับไมKเพียงพอ การกําหนดคKาใชจKายรายหัว
วิชาชีพครูเอื้อตKอการพัฒนาวิชาชีพครู
ใหกับนักศึกษาสายครุศาสตรคKอนขางต่ํา ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารยลKาชา
และนักศึกษาคKอนขางนอย
2.ยุทธศาสตรชาติที่มุKงพัฒนาศักยภาพกําลังคนเพื่อการแขKงขันกระตุนใหเกิด
2.นโยบายดานการผลิตครูไมKแนKนอนเกิดภาวะชงักงันในการพัฒนาหลักสูตร และ
กระบวนการผลิตที่เนนคุณภาพ
การตัดสินใจรับนักศึกษา โดยเฉพาะการประชาสัมพันธหลักสูตรและการตัดสินใจ
เลือกผูเรียน
3.ยุทธศาสตรชาติดานการสKงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนสรางงานให
3.เกณฑมาตรฐานหลักสูตรใหมKมีผลกระทบตKอการพัฒนาหลักสูตรดานศักยภาพ
บัณฑิตพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา ทําใหผูสนใจเรียนเพิ่มขึ้น
ผูสอน และอาจารยประจําหลักสูตร
4.นโยบายการจัดการศึกษาโดยใช ICT สนับสนุนโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรใหมK
โอกาส
อุปสรรค
1. นักศึกษาสนใจเรียนสายครุศาสตรมากขึ้น เนื่องจากมีอัตราเกษียณอายุราชการ 1. บางสาขาวิชาไมKไดสอบคัดเลือก ทําใหนักศึกษามีจํานวนมากสKงผลใหการ
มาก
เรียนไมKผKานเกณฑและมีการออกกลางคันบKอย
2. มีนโยบายปรับเงินเดือนขาราชการครู สามารถดึงคนเกKงมาเรียนครูไดมากขึ้น 2. นโยบายคุรุสภาที่ตองสอบเพื่อใหไดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในปS 2557
ทําใหมหาวิทยาลัยตองปรับกลยุทธในการจัดการเรียนการสอน
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค อัตลักษณ และนโยบาย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ปรัชญา
จิตวิญญาณความเปนครู คูKคุณธรรมนําปญญา พัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศน
ภายในปS 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนตนแบบในการผลิตครูและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยKางยั่งยืน
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา
2. เตรียมความพรอมเขาสูKประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
4. วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
5. บริการวิชาการแกKชุมชนและทองถิ่น
6 สKงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
อัตลักษณ
จิตอาสา พัฒนาทองถิ่น
เอกลักษณ
จิตวิญญาณความเปนครู (บุคลิกภาพดี มีเมตตาตKอศิษย รอบรูในสาขาวิชาชีพ เทคนิคการสอนดี และมีจิตอาสา)
วัตถุประสงค
1. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพเปนบุคคลแหKงการเรียนรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีศักยภาพ และมีความสามารถในการแขKงขัน มีจิตสํานึกและเห็นคุณคKาในการอนุรักษ
และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
2. เปนผูนําทางวิชาการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทองถิ่น
3. เปนผูนําดานการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูดานคุรุศึกษา
4. เปนแหลKงถKายทอดองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อบริการแกKครูและบุคลากรทางการศึกษาในทองถิ่น
5. บริหารจัดการคณะครุศาสตรใหมีประสิทธิภาพ
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นโยบาย
คณะครุศาสตร ไดกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการคณะ ดังนี้
1. นโยบายด2านการเรียนการสอน
1 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร และทุกระดับ
2. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและผูเรียนใหทันสมัย สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคมและ
เทคโนโลยี
3. พัฒนาบุคลากรใหไดมาตรฐานอุดมศึกษา ทั้งดานคุณวุฒิ และตําแหนKงวิชาการ
4. ปฏิรูปการเรียนรูใหผูเรียนรูจักคิด มีการฝRกปฏิบัติจริง และมีการแสวงหาความรูดวยตนเอง
5. นําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการศึกษา
6. สนับสนุน และสKงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรของคณะสูKประชาคมอาเซียน
2. นโยบายด2านงานวิจัย
1. สKงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยทําวิจัย
2. จัดหาแหลKงทุนในการทําวิจัย
3. สนับสนุนใหนําองคความรูที่ไดจากงานวิจัยมาใชในการเรียนการสอน
3. นโยบายด2านการบริหารจัดการองคกร
1. จัดทําแผนพัฒนาโปรแกรมวิชา และคณะ
2. จัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปS
3. จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
3.1 ฐานขอมูลอาจารย อาจารยพิเศษ
3.2 ฐานขอมูลพัสดุ ครุภัณฑ หองเรียนและหองปฏิบัติการ (รวมทั้งระบบการจัดเก็บการเบิกจKายใชงาน การดูแลรักษา อายุการใชงาน และประวัติการซKอม
และบํารุงรักษา)
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3.3 ฐานขอมูลการเงินและงบประมาณ
3.4 ฐานขอมูลนักศึกษา (ศิษยเกKา – ปจจุบัน)
3.5 ฐานขอมูลผูสอนและรายวิชา
3.6 ฐานขอมูลหลักสูตร
4. นโยบายด2านการบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. ปลูกฝงและเสริมสรางใหนักศึกษา เห็นคุณคKาของภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมไทย
2. สKงเสริมการจัดกิจกรรมที่มุKงเนนใหนักศึกษาเปนคนดี มีจิตสาธารณะ
5. นโยบายด2านการบริการวิชาการ
1. จัดอบรมวิชาการ / วิชาชีพทางดานวิชาชีพครูใหกับชุมชนและหนKวยงานภายนอก
2. สรางเครือขKายการใหบริการทางวิชาการ
6. นโยบายด2านมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
1. เรKงรัดพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนรู และมุKงเนนการประกันคุณภาพทางวิชาการ
2. เพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาในดานทักษะวิชาชีพครู ทักษะทางภาษา การสื่อสารและการใชคอมพิวเตอร
7. นโยบายงานประกันคุณภาพ
1. นําระบบงานประกันคุณภาพ เขามาเปนสKวนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนและการทํางานทุกงาน/โครงการ
2. พัฒนาบุคลากรดานประกันคุณภาพอยKางสม่ําเสมอเพื่อใหทันตKอการเปลี่ยนแปลง
3. ใหบุคลากรทุกคนตระหนักวKางานประกันคุณภาพเปนนโยบายสําคัญที่ทุกคนจะตองถือปฏิบัติ
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ยุทธศาสตรคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปงบประมาณ 2557
เพื่อใหการดําเนินงานของคณะเปนไปตามปรัชญา วิสัยทัศนและพันธกิจ และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตรจึงไดกําหนดยุทธศาสตรของ
คณะ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางศักยภาพบัณฑิตสาขาการศึกษาและบุคลากรคณะครุศาสตรเพื่อเขาสูKประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 3 สKงเสริม พัฒนาครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 การวิจัยและพัฒนาองคความรูดานครุศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 สKงเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการแกKชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 6 อนุรักษ ทํานุบํารุงและสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
ยุทธศาสตรที่ 7 เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร
แผนยุทธศาสตร
1.การผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
2.การสรางศักยภาพบัณฑิตสาขาการศึกษาและบุคลากรคณะครุศาสตรเพื่อเขาสูK
ประชาคมอาเซียน
3.สKงเสริม พัฒนาครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
4.การวิจัยและพัฒนาองคความรูดานครุศึกษา
5.สKงเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการแกKชุมชนและทองถิ่น
6.อนุรักษ ทํานุบํารุงและสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
7.เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร

ตัวบ6งชี้ประเมินความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร
รอยละของบัณฑิตสาขาการศึกษาที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
จํานวนโครงการที่พัฒนาศักยภาพบัณฑิตสาขาการศึกษาสูKประชาคมอาเซียน
จํานวนโครงการที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตรสูKประชาคมอาเซียน
จํานวนโครงการสKงเสริมพัฒนาครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
รอยละของอาจารยที่พัฒนาองคความรูดานการวิจัย
จํานวนงบประมาณที่ไดรับจากแหลKงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
จํานวนโครงการที่สKงเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการแกKชุมชนและทองถิ่น
รอยละของนักศึกษาที่รKวมกิจกรรมในการอนุรักษ ทํานุบํารุงและสืบสาร
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
จํานวนโครงการที่เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร
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แผนภูมิยุทธศาสตร ความสอดคล2องของประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบาย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปงบประมาณ 2557
ปรัชญา
มุKงสรางครูดี มีความสามารถ ฉลาดใชภูมิปญญา เพื่อพัฒนาสังคม

วิสัยทัศน
ภายในปS 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะ
เปนตนแบบในการผลิตและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นอยKางยั่งยืน

1. ผลิตบัณฑิต
สาขาการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 1
การผลิตบัณฑิต
สาขาการศึกษา
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู

2 เตรียมความพรอม
เขาสูKประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตรที่ 2 การสราง
ศักยภาพบัณฑิตสาขา
การศึกษาและบุคลากร
คณะครุศาสตรเพื่อเขาสูK
ประชาคมอาเซียน

3 พัฒนาครูและผู
ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 3
สKงเสริม พัฒนาครู
และผูประกอบ
วิชาชีพทางการ
ศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่สอดคล2องกับคณะครุศาสตร
1.ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน
2.วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุKงเปนแหลKงความรูทีเ่ ปนที่ยอมรับของทองถิ่น
3.สืบสานศิลปะวัฒนธรรมทวาราวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดลอม
4.มุKงสูKองคกรแหKงการเรียนรูที่บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ
4. วิจัยเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพ
ทางการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 4
การวิจยั และ
พัฒนาองคความรู
ดานครุศึกษา

5. บริการวิชาการ
แกKชุมชนและ
ทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 5
สKงเสริม
สนับสนุนการ
บริการวิชาการแกK
ชุมชนและทองถิ่น

6 สKงเสริมและ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 6
อนุรักษ ทํานุบํารุง
และสืบสานงาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย

7. พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการองคกร

ยุทธศาสตรที่ 7
เสริมสราง
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
คณะครุศาสตร
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แผนภูมิยุทธศาสตร ความสอดคล2องของประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบาย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปงบประมาณ 2557 (ต6อ)
ยุทธศาสตรที่ 2
วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุKงเปน
แหลKงความรูที่เปนที่ยอมรับของ
ทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 1
ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพ
พรอมทํางานในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
ผลิตบัณฑิตสาขา
การศึกษา ตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู

ยุทธศาสตรที่ 2 การสราง
ศักยภาพบัณฑิตสาขา
การศึกษาและบุคลากร
คณะครุศาสตรเพื่อเขาสูK
ประชาคมอาเซียน

1. นโยบายด2านการเรียนการสอน
1.ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาทุก
หลักสูตร และทุกระดับ
2.ปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรใหตรงกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน และผูเรียน และ
ใหทันสมัย สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3.พัฒนาบุคลากรใหไดมาตรฐานอุดมศึกษา
ทั้งดานคุณวุฒิ และตําแหนKงวิชาการ
4.ปฏิรูปการเรียนรูใหผูเรียนรูจักคิด มีการ
ฝRกปฏิบัติจริง และมีการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง
5. นําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการศึกษา

2.นโยบายด2านงานวิจัย
1. สKงเสริมสนับสนุนให
คณาจารยทําวิจัย
2. จัดหาแหลKงทุนในการ
ทําวิจัย
3. สนับสนุนใหนําองค
ความรูที่ไดจากงานวิจัย
มาใชในการเรียนการสอน

ยุทธศาสตรที่ 3
สKงเสริม พัฒนาครูและ
ผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 3
สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและ
เกื้อกูลสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 4 การ
วิจัยและพัฒนาองค
ความรูดานครุศึกษา

3.นโยบายด2านการบริหารจัดการองคกร
1.จัดทําแผนพัฒนาโปรแกรมวิชา และคณะ
2.จัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปS
3.จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
3.1ฐานขอมูลอาจารย อาจารยพิเศษ
3.2ฐานขอมูลพัสดุ ครุภัณฑ หองเรียนและ
หองปฏิบัติการ (รวมทั้งระบบการจัดเก็บการเบิกจKาย
ใชงาน การดูแลรักษา อายุการใชงาน และประวัติ
การซKอมและบํารุงรักษา)
3.3 ฐานขอมูลการเงินและงบประมาณ
3.4ฐานขอมูลนักศึกษา (ศิษยเกKา – ปจจุบัน)
3.5ฐานขอมูลผูสอนและรายวิชา
3.6ฐานขอมูลหลักสูตร

ยุทธศาสตรที่ 5
สKงเสริม สนับสนุน
การบริการวิชาการ
แกKชุมชนและทองถิ่น

4.นโยบายด2านการ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.ปลูกฝงและเสริมสราง
ใหนักศึกษา เห็นคุณคKา
ของภูมิปญญาและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
2.สKงเสริมการจัด
กิจกรรมทีม่ ุKงเนนให
นักศึกษาเปนคนดี มีจิต
สาธารณะ

5.นโยบายด2านการ
บริการวิชาการ
1. จัดอบรมวิชาการ /
วิชาชีพทางดานวิชาชีพครู
ใหกับชุมชนและ
หนKวยงานภายนอก
2. สรางเครือขKายการ
ใหบริการทางวิชาการ

ยุทธศาสตรที่ 4
มุKงสูKองคกรแหKงการเรียนรูที่บริหาร
จัดการดวยหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่ 6 อนุรักษ
ทํานุบํารุงและสืบสาน
งานศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย

6.นโยบายด2านมาตรฐาน
คุณภาพบัณฑิต
1. เรKงรัดพัฒนาคุณภาพของการ
จัดการเรียนรู และมุKงเนนการ
ประกันคุณภาพทางวิชาการ
2. เพิ่มขีดความสามารถของ
นักศึกษาในดานทักษะวิชาชีพ ทักษะ
ทางภาษา การสือ่ สาร และทักษะทาง
คอมพิวเตอร
3. พัฒนาศูนยสาธิตประถมศึกษา
4. สKงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย
อบรมหลักสูตรระยะสัน้ ดานภาษาใน
ตKางประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 7
เสริมสรางประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการคณะ
ครุศาสตร

7.นโยบายงานประกันคุณภาพ
1.นําระบบงานประกัน
คุณภาพ เขามาเปนสKวนหนึ่งใน
กระบวนการเรียนการสอนและ
การทํางานทุกงาน/โครงการ
2.พัฒนาบุคลากรดานประกัน
คุณภาพอยKางสม่ําเสมอเพื่อให
ทันตKอการเปลี่ยนแปลง
3.ใหบุคลากรทุกคนตระหนักวKา
งานประกันคุณภาพเปน
นโยบายสําคัญที่ทกุ คนจะตอง
ถือปฏิบัติ
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ตารางวิเคราะหความสอดคล2องยุทธศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปงบประมาณ 2557
ยุทธศาสตร
คณะครุศาสตร

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

1. การผลิตบัณฑิตสาขา
การศึกษา ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู

ยุทธศาสตรที่ 1
ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมี
ศักยภาพพรอมทํางานใน
ประชาคมอาเซียน

2. การสรางศักยภาพบัณฑิต
สาขาการศึกษาและบุคลากร
คณะครุศาสตรเพื่อเขาสูK
ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตรที่ 1
ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมี
ศักยภาพพรอมทํางานใน
ประชาคมอาเซียน

3. สKงเสริม พัฒนาครูและผู
ยุทธศาสตรที่ 2
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา วิจยั และบริการวิชาการเพื่อมุKง
เปนแหลKงความรูที่เปนที่
ยอมรับของทองถิ่น
4. การวิจยั และพัฒนา
องคความรูดานครุศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 2
วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุKง
เปนแหลKงความรูที่เปนที่
ยอมรับของทองถิ่น

กรอบแผนอุดมศึกษา
15 ป
ขอ 60 สรางคนทํางานใน
ทองถิ่น เชKน ครู ผูดูแลเด็กใน
ศูนยเด็ก
ขอ 93 อุดมศึกษาตองเรKง
ทบทวนกระบวนการผลิตและ
พัฒนาครูปXอนโรงเรียนและ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
แนวทางพัฒนาขอที่ 44 ถึง ขอ
47 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูK
อาเซียน

ขอ 93 อุดมศึกษาตองเรKง
ทบทวนกระบวนการผลิตและ
พัฒนาครูปXอนโรงเรียนและ
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
แนวทางการพัฒนาขอ 98
สถาบันการศึกษาทุกกลุKมมี
หนาที่ในการสอนวิจยั บริการ
วิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

แผนพัฒนาการอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11

นโยบายในการบริหารราชการ
แผ6นดิน

ประกันคุณภาพ
สกอ.
สมศ.

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับ
นโยบายความมั่นคงของรัฐ ขอ 3.1.3
คุณภาพบัณฑิตอยKางกาวกระโดด พัฒนาครู อาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาเพือ่ ใหไดครูดี 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

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับ
ยุทธศาสตรที่ 4 นโยบายสังคมและ
คุณภาพบัณฑิตอยKางกาวกระโดด คุณภาพชีวิต ขอ 4.1.7 เพิ่มขีด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย
เพื่อรองรับการเปUดเสรีประชาคม
อาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาอาจารย นโยบายความมั่นคงของรัฐ ขอ 3.1.3
ใหเปนมืออาชีพ และพัฒนา
พัฒนาครู อาจารยและบุคลากร
ผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปน
ทางการศึกษาเพือ่ ใหไดครูดี ครูเกKง มี
อาจารย
คุณธรรม มีคุณภาพและมีวิทยฐานะ
สูงขึ้น ฯ
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาอาจารย ขอ 6.1 สKงเสริมและสนับสนุนการทํา
ใหเปนมืออาชีพ และพัฒนา
วิจัยตามแนวพระราชดําริ
ผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปน
ขอ 6.3 ปฏิรูประบบวิจัยและพัฒนา
อาจารย
ประเทศ ปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานงานวิจัยพื้นฐาน

--

--

5.1, 5.2
5.3 ,5.4

5.1.1,5.1.2

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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ยุทศาสตรคณะครุศาสตร

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

กรอบแผนอุดมศึกษา
15 ป

5 สKงเสริม สนับสนุนการ
บริการวิชาการแกKชุมชนและ
ทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 2
วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุKง
เปนแหลKงความรูที่เปนที่
ยอมรับของทองถิ่น

6. อนุรักษ ทํานุบํารุงและสืบ
สานงานศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย

ยุทธศาสตรที่ 3
สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดี
และเกื้อกูลสิ่งแวดลอม

7. เสริมสรางประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการคณะ
ครุศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 4
มุKงสูKองคกรแหKงการเรียนรูที่
บริหารจัดการดวย
หลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาขอ 98
สถาบันการศึกษาทุกกลุKมมี
หนาที่ในการสอนวิจยั บริการ
วิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาขอ 98
สถาบันการศึกษาทุกกลุKมมี
หนาที่ในการสอนวิจยั บริการ
วิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาขอที่ 96
กลไกประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา มีระบบ
ประกันคุณภาพ

แผนพัฒนาการอุดมศึกษา นโยบายในการบริหารราชการ
ฉบับที่ 11
แผ6นดิน

ประกันคุณภาพ
สกอ.
สมศ.

ยุทธศาสตรที่ 1 เปลี่ยนระบบ
การนําองคกรใหขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองครวม

นโยบายการศึกษาขอที่ 3.1.8 เรKงรัด
การลงทุนดานการศึกษาและการ
เรียนรูอยKางบูรณาการในทุกระดับ
การศึกษาและในชุมชน

5.1, 5.2
5.3, 5.4

5.1.1, 5.1.2

ยุทธศาสตรที่ 1 เปลี่ยนระบบ
การนําองคกรใหขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองครวม

นโยบายศาสนา ศิลปะฯ 3.4.1
สKงเสริมการทํานุบํารุงและรักษา
ศิลปวัฒนธรรมไทยทุกดาน รวมทั้ง
ลปวัฒนธรรมทองถิ่น ภูมปิ ญญาไทย

6.1

6.1.1

ยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูปการ
บริหารการเงินอุดมศึกษาเพือ่
ขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสูK
ความเปนเลิศ

นโยบายการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี ขอ 8.1.5 สรางมาตรฐานดาน
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลใหแกKขาราชการและเจาหนาที่
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
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ที่
1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย
ครุศาสตร
และบุคลากรของคณะครุศาสตร
ใหสามารถเปนผูนําทางวิชาการ
2. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ทางวิชาการของคณะครุศาสตร
ในการพัฒนาวิชาชีพครู
3. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
และวิสยั ทัศนทางการศึกษา
ใหกับอาจารยและบุคลากรของ
คณะครุศาสตร
2
โครงการพัฒนาแบบทดสอบ 1. เพื่อพัฒนาแบบทดสอบวิชา
วิชาวัดแววความเปนครู
วัดแววความเปนครูที่มีคณ
ุ ภาพ
สําหรับนักศึกษาทีส่ อบเขาเรียน
สาขาวิชาครุศาสตร
2. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหลัก
ของคณะครุศาสตรและ
มหาวิทยาลัยที่มุKงสรางบัณฑิตครุ
ศาสตรที่มีคณ
ุ ภาพ

เปXาหมาย
บุคลากรในคณะครุ
ศาสตร จํานวน 65 คน
ไดเขารKวมอบรม
ประชุม สัมมนาทาง
วิชาการ และศึกษาดู
งาน

วัน/เวลา
ดําเนินการ
1 ต.ค. 56-31
มี.ค. 57

อาจารยสายครุศาสตร 1 ม.ค. 57-31
จํานวน 10 คน
ม.ค. 57

งบประมาณ

การประเมิน

ผูรับผิดชอบ

300,000

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรมและจํานวน
บุคลากรที่เขารับการ
ประชุม อบรมสัมมนา
ทางวิชาการและศึกษา
ดูงาน

คณบดีคณะครุ
ศาสตร

30,000

คุณภาพของ
แบบทดสอบ

คณบดีคณะครุ
ศาสตร

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

พันธกิจดานการ
เรียนการสอน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
3 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาคณะครุ
ศาสตรในดาน 3 D

วัตถุประสงค

เปXาหมาย

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
คณะครุศาสตร
- เพื่อฝRกทักษะความเปนผูนําและ
ทักษะการสื่อสารแกKนักศึกษา
-เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
เนนคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ
มีเปXาหมายในการสรางใหบุคคล
และสถานศึกษาตองจัดการศึกษา
ใน
3 เรื่อง คือ
1.ระบอบประชาธิปไตย
(Democracy)
2.คุณธรรม จริยธรรม (Decency)
3.หKางไกลยาเสพติด (DrugFree)

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

วัน/เวลา
ดําเนินการ
1 ต.ค.5630 มิ.ย. 56

งบประมาณ

การประเมิน

ผูรับผิดชอบ

252,000

เนนความพึงพอใจของ
นักศึกษาในเรื่องการ
เขารKวมกิจกรรม

รองคณบดีคณะครุ
ศาสตรฝ^ายกิจการ
นักศึกษา

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
พันธกิจดานการ
เรียนการสอน
และ
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 3D
พัฒนาจิตสาธารณะสูKชุมชน

5

โครงการสนับสนุนการใชสื่อและ
นวัตกรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางเสริมใหนักศึกษาชั้นปSที่
1 เกิดอัตลักษณศิษยครุศาสตร ยึด
มั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ความอดทนในการทํางาน ตรงตKอ
เวลา ซื่อสัตยตKอองคกร มีจติ
สาธารณะ เสียสละ และรับผิดชอบ
ตKอสังคม มีความเมตตากรุณา มี
ความรู ความสามารถทางวิชาการ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบตั ิเปน
อยKางดี มีความคิดริเริม่ สรางสรรค
และมีความรูมีความสามารถทํางาน
เปนทีม มีมนุษยสัมพันธและ
สามารถอยูKรKวมกับผูอื่นในสังคมได
1. เพื่อใหอาจารยไดรับการ
สนับสนุนในการผลิตสื่อใชในการ
จัดการเรียนการสอน

เปXาหมาย
1. นักศึกษา
100 คน
2. อาจารย 7
คน

อาจารย 7 คน

วัน/เวลา
ดําเนินการ
1 เม.ย.5730 มิ.ย. 57

งบประมาณ

การประเมิน

ผูรับผิดชอบ

15,000

ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่
เขารับการอบรม

อาจารยวิลาสินี
ทองแถบ

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

กพ. 57

60,000

ความพึงพอใจ
ของอาจารย

อาจารยรัตนวรรณ
ลิมวัฒนาสมุทร

พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

2. เพื่อใหการปฏิรูปการเรียนการ
สอนของโปรแกรมวิชามีการใชสื่อที่
มีประสิทธิภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

6

โครงการ เตรียมความพรอม
กKอนสําเร็จการศึกษา

7

การเตรียมความพรอมการ
เรียนรูภาษาอังกฤษสูKอาเซียน

วัตถุประสงค

เปXาหมาย

1. เพื่อจัดใหนักศึกษาไดศึกษา
ดูงานเพื่อสรางความเขาใจ
บทบาทหนาที่ ความ
รับผิดชอบในหนาที่ครูปฐมวัย
2. เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู
ความเขาใจ และสรางความ
มั่นใจ และความพรอมในการ
ปฏิบัติตน ปฏิบตั ิงานเมื่อออก
ไปสูสK ังคมภายนอก
1. พัฒนานักศึกษาใหมีทัศนคติ
ที่ดี และเห็นความสําคัญของ
ภาษาอังกฤษ
2. พัฒนานักศึกษาใหมีทักษะใน
การใชภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน
3. นักศึกษาสามารถนํา
ภาษาอังกฤษมาประยุกตใชใน
การประกอบอาชีพ

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการศึกษา
ปฐมวัย

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการศึกษา
ปฐมวัย จํานวน
100 คน

วัน/เวลา
ดําเนินการ
กพ.-มี.ค.57

งบประมาณ

การประเมิน

ผูรับผิดชอบ

80,000

การประเมินความพึง
พอใจในการเขารKวม
โครงการ

ผูชKวยศาสตราจารยรัฐ
ดาว พิศาลพงศ

1 เม.ย. 5730 มิ.ย. 57

35,000

การประเมินความพึง
พอใจในการเขารKวม
โครงการ

อาจารยปวรา ชูสังข

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

26

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปXาหมาย

8

แสดงศักยภาพอัตลักษณ
โปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัย :ปฐมวัยสูKความ
เปนเลิศ

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ไดเนนการพัฒนาการจัด
กิจกรรมใหนักศึกษาไดแสดงศักยภาพ
ไดเนนการพัฒนาการจัดกิจกรรมให
นักศึกษาไดแสดงศักยภาพไดรับการ
พัฒนาคุณภาพดานการเรียนการสอน
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัยไดรับประสบการณตรงในการ
จัดโครงการปฐมวัยสูKความเปนเลิศ
และสามารถนําไปใชในการประกอบ
วิชาชีพครูตKอไป
3. เปนการสรางเครือขKายทาง
วัฒนธรรมระหวKาง นักศึกษา
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
นักเรียน ผูปกครอง ครูศูนยสาธิต
การศึกษาปฐมวัย และชุมชนใกลเคียง
ไดรKวมโครงการปฐมวัยสูKความเปนเลิศ
ดานการศึกษาปฐมวัย และเครือขKาย
โรงเรียน

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการศึกษา
ปฐมวัยทุกชั้นปS
นักเรียน ผูปกครอง
ครูศูนยสาธิต
การศึกษาปฐมวัย
และชุมชนใกลเคียง
จํานวนประมาณ
700 คน

วัน/เวลา
ดําเนินการ
13,15 มค 57

งบประมาณ
110,000

การประเมิน
การประเมินความพึง
พอใจในการเขารKวม
โครงการ

ผูรับผิดชอบ
ผศ.สุวรรณา
ไชยะธน

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

27

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

9

อบรมเสริมใหความรูแกK
นักศึกษา

10

วันสถาปนาโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาและพัฒนา
เครือขKายศิษยเกKา

11

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ในดานการจัดแสดง
นิทรรศการผลิตผลคน
สรางสื่อ

วัตถุประสงค

เปXาหมาย

วัน/เวลา ดําเนินการ

งบประมาณ

การประเมิน

ผูรับผิดชอบ

เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและ
ทักษะทางวิชาชีพที่ทันสมัย
สามารถนํามาจัดการเรียนการสอน
ไดอยKางมีประสิทธิภาพ
1.เพื่อใหอาจารยและนักศึกษา
รําลึกถึงความเปนมาโปรแกรมวิชา
2.เพื่อบริการขอมูลขKาวสารแกKศิษย
เกKา พัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษยเกKา
3.เพื่อใหศิษยเกKาและศิษยปจจุบัน
ไดรKวมแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและ
กัน
1. เพื่อเสริมสรางศักยภาพและ
ความเชี่ยวชาญของนักศึกษาใน
ดานการจัดโครงการ
2. เพื่อใหนักศึกษาฝRกจัด
นิทรรศการเพื่อนําเสนอผลงาน
และสื่อสารความรูให
บุคคลภายนอกทราบ
3. เพื่อสรางจิตสํานึกของการเปน
ผูให ดวยการบริจาคสื่อการเรียนรู
ใหกับโรงเรียนทีม่ ีความตองการ

นักศึกษา
โปรแกรมวิชา
การศึกษาปฐมวัย

13,15 มค 57

60,000

การประเมินความพึง
พอใจในการเขารKวม
โครงการ

ผศ.เพียงจิต
ดKานประดิษฐ

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

นักศึกษา
โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
การศึกษาปจจุบัน
150 คน
ศิษยเกKา 100 คน
รวม 250 คน
นักศึกษาชั้นปSที่
1-4 โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
การศึกษา จํานวน
180 คน

1 ม.ค. 5731 มี.ค. 57

5,000

การเขารKวมโครงการ
และการปฏิบัตติ นของ
นักศึกษา

ดร. ดรุณี
โกเมนเอก

พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

มิ.ย. 57

70,000

1. การเขารKวม
โครงการและการ
ปฏิบัติตนของ
นักศึกษา
2. ผลงานการแสดง
นิทรรศการของ
นักศึกษา
3. ความรู ความเขาใจ
ความพึงพอใจและการ
นําความรูไปใช

อ.ธิติรัตน
รุKงเจริญเกียรติ

พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

28

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปXาหมาย

วัน/เวลา ดําเนินการ

งบประมาณ

การประเมิน

ผูรับผิดชอบ

12

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ฝSมือดานการถKายภาพ
เคลื่อนไหวเพื่องานสารคดี
และนําเสนอ

1.เพื่อเปUดโลกทัศนในการเรียนรู
เทคนิคการถKายภาพเคลื่อนไหวเพือ่
สรางสรรคงานสารคดีเพื่อการศึกษา
ใหกับนักศึกษา
2.เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะการ
ถKายภาพเคลื่อนไหวเพื่อสรางสรรค
งานสารคดีเพื่อการศึกษา
3.เพื่อใหนักศึกษาเกิดความ
ตระหนักในการสรางสรรคงานสาร
คดีเพื่อชKวยเหลือสังคม

นักศึกษาชั้นปSที่ 3
โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
การศึกษา จํานวน
63 คน

7-9 มค. 57

30,000

1. การเขารKวมโครงการ
และการปฏิบัตติ นของ
นักศึกษา
2. ผลงานภาพถKายของ
นักศึกษา
3. ความรู ความเขาใจ
ความพึงพอใจและการ
นําความรูไปใช

อ.เทพยพงษ
เศษคึมบง

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

13

อบรมเชิงปฏิบัติการ
ถKายภาพนอกสถานที่และ
การประกวดถKายภาพ

1.เพื่อเสริมสรางศักยภาพและ
ความเชี่ยวชาญของนักศึกษาใน
ดานการถKายภาพลักษณะ
ตKางๆ
2.เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกในการ
รKวมกันอนุรักษธรรมชาติ ใน
บทบาทของนักทKองเที่ยวที่ดี
3.เพื่อสรางความสัมพันธอันดี
ระหวKางรุKนพี่และรุKนนอง

นักศึกษาชั้นปSที่ 23 โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
การศึกษา จํานวน
80 คน

7-9 มค. 57

60,000

1. การเขารKวม
โครงการและการปฏิบตั ิ
ตนของนักศึกษา
2. ผลงานภาพถKายของ
นักศึกษา
3. ความรู ความเขาใจ
ความพึงพอใจและการ
นําความรูไปใช

อ.เทพยพงษ
เศษคึมบง

พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

29

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให2มีศักยภาพพร2อมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับที่
14

โครงการ/กิจกรรม
เทคโนฯ จิตอาสา
บริการวิชาการแกK
ชุมชน

วัตถุประสงค

เปXาหมาย

วัน/เวลา ดําเนินการ

งบประมาณ

การประเมิน

ผูรับผิดชอบ

1.เพื่อเปUดโอกาสใหนักศึกษาได
ฝRกฝนทักษะและประสบการณใน
การทํางานรKวมกันเปนหมูKคณะ
โดยใชความรูความสามารถทีม่ ี
อยูKมาประยุกตใชรKวมกัน
2.เพื่อสKงเสริมใหนักศึกษาใชเวลา
วKางใหเปนประโยชนในการ
พัฒนาตนเองและสังคม
3.เพื่อเสริมสรางความรู ความ
เขาใจในงานดานสาธารณะ การ
มีจิตอาสา ตลอดจนภาวะความ
เปนผูนําใหกับนักศึกษา
4.เพื่อสรางความสัมพันธอันดี
ระหวKางนักศึกษาที่เขารKวม
โครงการและประชาชน และ
หนKวยงานตKางๆที่เกี่ยวของใน
พื้นที่

นักศึกษาชั้นปSที่ 1 -4
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษา
จํานวน 100 คน

18-19 มค. 57

20,000

1. การเขารKวมโครงการ
และการปฏิบัตติ นของ
นักศึกษา
2. ความรู ความเขาใจ
ความพึงพอใจและการ
นําความรูไปใชจากการ
เขารKวมโครงการ

อ.ดร. ดรุณี
โกเมนเอก

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
การใหบริการทาง
วิชาการแกKสังคม

30

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับที่
16

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

วันแหKงเกียรติยศ วัน
1.เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูโลกยุค
แหKงความภาคภูมิใจศิษย ใหมKและแนวทางในการพัฒนา
มรน.
บุคลิกภาพและเทคนิคการนําเสนอ
เพื่อสรางความประทับใจ
2.เพื่อใหนักศึกษาไดความรู ความ
เขาใจถึงบทบาท หนาที่ และ
ความสําคัญของการใชชีวิตหลังการ
สําเร็จการศึกษา
3.เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติผลงาน
และความประพฤติของนักศึกษาที่
จบการศึกษา
4.เพื่อใหนักศึกษาแสดงมุฑิตาจิตตKอ
คณาจารย
5.เพื่อเปนการสรางความสัมพันธ
ระหวKางศิษยเกKาและศิษยปจจุบัน

เปXาหมาย
นักศึกษา
โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
การศึกษา
จํานวน 150 คน

วัน/เวลา
ดําเนินการ
มค.- มีค.57

งบประมาณ

การประเมิน

ผูรับผิดชอบ

30,000

ประเมินความรู
ความเขาใจ ความ
พึงพอใจ การนํา
ความรูไป
ประยุกตใชจากการ
เขารKวมโครงการ

อาจารย ดร.นภาภรณ
ยอดสิน

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
พันธกิจดาน
การเรียนการ
สอน

31

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับที่
17

18

19

โครงการ/กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมK :
เสริมสรางอัตลักษณศิษยครุ
ศาสตร

วัตถุประสงค

1. เพื่อเรียนรูการปรับตัวจาก
นักเรียนเปนนักศึกษา
2. เพื่อเสริมสรางอัตลักษณ
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร
3. เพื่อสรางความรัก ความ
สามัคคีระหวKางคณาจารย รุKนพี่
และรุKนนอง
ปจฉิมนิเทศนักศึกษาโปรแกรม 1 เพื่อใหนักศึกษามีความรู
วิชาพลศึกษา
ความเขาใจ รKวมกันในการ
เกี่ยวกับวิชาชีพทางพลศึกษา
2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
พัฒนาศักยภาพของตนในการ
นําความรูที่ไดรับไปประยุกตใช
และประกอบวิชาชีพตKอไปได
พัฒนาคุณลักษณะอันพึง
1 เพื่อใหนักศึกษามีความรู
ประสงคของนักศึกษาโปรแกรม เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหนาที่
วิชาพลศึกษา
ความมีระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบ การตรงตKอเวลา
2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถนํา
ความรู และประสบการณทีไ่ ด
ไปประยุกตใชในอนาคตได

เปXาหมาย

วัน/เวลา ดําเนินการ

งบประมาณ

การประเมิน

ผูรับผิดชอบ

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
การศึกษา จํานวน
150 คน

ไตรมาส 3
(เม.ย.57 - มิ.ย.57)

15,000

ประเมินความรู ความ
เขาใจ ความพึงพอใจ
การนําความรูไป
ประยุกตใชจากการเขา
รKวมโครงการ

ผศ.เรวดี
ศรีเอี่ยมสะอาด

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาพลศึกษาฯ ชั้น
ปSที่ 5 จํานวน 80
คน

ไตรมาส 2
(ม.ค.57 – มี.ค.57)

15,000

1 ความรู รอยละ 80
มีความพึงพอใจรอยละ
85 สามารถนําไปใช
ไดรอยละ 75
2จํานวนผูเขารKวม
โครงการ

อ.ปณรสี
เอี่ยมสอาด

พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

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 ระดับความรูรอยละ
80 การนําความรูไป
ประยุกตใชรอยละ 75
ความพึงพอใจรอยละ
85 2 จํานวนนักศึกษา
ที่เขารKวมโครงการ

นายณัฐวรรธน
สถิราวิวัฒน

พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

32

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

20

การพัฒนาบุคลากร
โปรแกรมวิชาพลศึกษา

21

อบรมความรูทางดาน
ภาษาอังกฤษสําหรับพล
ศึกษา

วัตถุประสงค

เปXาหมาย

วัน/เวลา ดําเนินการ งบประมาณ

- เพื่อใหอาจารย บุคลากรและ
เจาหนาที่ของโปรแกรมวิชา
แลกเปลีย่ นเรียนรูจากวิทยากรและ
จากการศึกษาดูงาน
- เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ
และทักษะวิชาการทางดานพลศึกษา
ใหแกKอาจารย บุคลากร และ
เจาหนาที่ ของโปรแกรมวิชา
- เพื่อใหอาจารย บุคลากรและ
เจาหนาที่ของโปรแกรมวิชานําความรู
และประสบการณที่ไดรับมาพัฒนา
ตนเองและโปรแกรมวิชา
1 เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความ
เขาใจ ในภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนา
ตนเองในการใชภาษาอังกฤษในการ
เรียนการสอนหรือนําไปประยุกตใช
ตKอไปได

อาจารย บุคลากร
และเจาหนาที่ของ
โปรแกรมวิชาพล
ศึกษาฯ จํานวน
12 คน

ไตรมาส 4
(ก.ค.57 - ก.ย.57)

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาพลศึกษาฯ
จํานวน 80 คน

ไตรมาส 3
(เม.ย.57 - มิ.ย.57)

การประเมิน

ผูรับผิดชอบ

80,000

แบบประเมินความ
พึงพอใจที่มีตKอ
โครงการ ฯ

อาจารยณัฐวรรธน
สถิราวิวัฒน

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

20,000

1 ประเมินมีความรู
รอยละ 80 ความ
พึงพอใจ รอยละ 85
และการนําไป
ประยุกตใช รอยละ
75
2 จํานวนผูเขารKวม
โครงการ

นายยงยุทธ
ฮิ้นเจริญ

พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

33

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
22 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
เปนผูฝRกสอน เจาหนาที่
และการเปนผูตัดสินกีฬา
เทเบิลเทนนิส

23

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเปนผู
ฝRกสอน เจาหนาที่ และ
การเปนผูตัดสิน
วอลเลยบอล

24

อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนรูทางพล
ศึกษา

วัตถุประสงค

เปXาหมาย

วัน/เวลา ดําเนินการ

งบประมาณ

1 เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ
ในการเปนผูฝRกสอน เจาหนาที่และการ
เปนผูตัดสินกีฬา เทเบิลเทนนิส
2 เพื่อใหนักศึกษานําความรูที่ไดไป
ประยุกตใชในการเปนผูฝRกสอน
เจาหนาที่ และการเปนผูตัดสินกีฬาเท
เบิลเทนนิส
1 เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ
ในการเปนผูฝRกสอน เจาหนาที่และการ
เปนผูตัดสินกีฬาวอลเลยบอล
2 เพื่อใหนักศึกษานําความรูที่ไดไป
ประยุกตใชในการเปนผูฝRกสอน
เจาหนาที่ และการเปนผูตัดสินกีฬา
วอลเลยบอล
- เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ
ในการจัดการเรียนรูทางพลศึกษาของ
โปรแกรมวิชาพลศึกษา
- เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนา
ศักยภาพในการเรียนการสอนของ
ตนเองและสามารถนําไปความรูไป
ประยุกตใชได

นักศึกษา
โปรแกรมวิชาพล
ศึกษาฯ 80 คน

ไตรมาส 1
(ต.ค.56 – ธ.ค.56)

20,000

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

นักศึกษา
โปรแกรมวิชาพล
ศึกษาฯ จํานวน
80 คน

ไตรมาส 1
(ต.ค.56 – ธ.ค.56)

30,000

การประเมิน

ผูรับผิดชอบ

1 ดานความรู รอยละ
นางสาวปณรสี
80 ดานความพึงพอใจ
เอี่ยมสอาด
รอยละ 85 และดาน
การนําไปประยุกตใช
รอยละ 75
2 จํานวนนักศึกษาที่เขา
รKวมโครงการ
- ดานความรู รอยละ
อาจารยอํานวย
80 ดานความพึงพอใจ
สอิ้งทอง
รอยละ 85 และดาน
การนําไปประยุกตใช
รอยละ 75
จํานวนนักศึกษาที่เขา
รKวมโครงการ
- ประเมินดานความรู
นายณัฐวรรธน
รอยละ 80 ดานพึง
สถิราวิวฒ
ั น
พอใจ รอยละ 85 และ
ดานการนําไป
ประยุกตใช รอยละ 75
- จํานวนผูเขารKวม
โครงการ

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

34

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
25 การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา

26

27

28

วัตถุประสงค

เปXาหมาย

วัน/เวลา
ดําเนินการ
เม.ย.57 - มิ.ย.57

งบประมาณ

การประเมิน

ผูรับผิดชอบ

40,000

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เขารับการ
อบรม

นายจํารัส
อินทลาภาพร

1. นักศึกษา200 คน
2. อาจารย 3 คน

เม.ย.57 - มิ.ย.57

40,000

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เขารับการ
อบรม
ความรู ความเขาใจ
และความสามารถใน
การสนทนาวิสาสะ
ของผูเขารKวม
โครงการ ความพึง
พอใจของผูเขารKวม
โครงการ
จํานวนผูเขารKวม
โครงการ

กลุKมวิชาหลักสูตร
และ
การสอน
นางสาวบุญสม
ทับสาย

พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

นายจํารัส
อินทลาภาพร

พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ
และมีทักษะในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
การจัดทําหลักสูตรอาเซียน เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ
และมีทักษะในการจัดทําหลักสูตร
อาเซียน
พัฒนาความสามารถในการ 1.เพื่อใหนักศึกษามีความรูความ
ใชภาษาอังกฤษสําหรับการ เขาใจเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคการ
สนทนาวิสาสะ (small
ใชภาษาอังกฤษในการสนทนาวิสาสะ
talk)
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถใช
ภาษาอังกฤษในสนทนาวิสาสะได
อยKางมีประสิทธิผล

1. นักศึกษา 200
คน
2. อาจารย 4 คน

1. นักศึกษาจํานวน
50 คน
2. อาจารยจํานวน
9 คน

กค. 57

20,000

ปฐมนิเทศนักศึกษา

1. นักศึกษาจํานวน
40คน
2. อาจารยจํานวน
9คน

เม.ย.57 - มิ.ย.57

10,000

1.เพื่อใหนักศึกษามีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับรายวิชาตKางๆ ใน
หลักสูตร แผนการเรียน และแหลKง
เรียนรูภายในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อสรางความสัมพันธอันดี
ระหวKางคณาจารยและนักศึกษาใน
โปรแกรมวิชาการประถม

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

35

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ที่
29 การถKายภาพเพื่อพัฒนาสื่อ 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา
การเรียนการสอน
ใหเปนไปตามมาตรฐานคุรุสภาใน
สมรรถนะที่สําคัญดานเทคโนโลยี
2.เพื่อใหนักศึกษามีความรูใน
หลักการถKายภาพและการใช
เทคโนโลยีภาพถKายในการศึกษา
3.เพื่อสKงเสริมศักยภาพของนักศึกษา
ในผลิตสื่อการเรียนการสอนดวย
ภาพถKายและคอมพิวเตอร
30

ศึกษาดูงานรูปแบบการ
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความ
จัดการเรียนการสอนระดับ เขาใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ประถมศึกษา
บูรณาการสาระของหลักสูตร
2. เพื่อใหนักศึกษามีความรูและ
ประสบการณในการใชแหลKงเรียนรู
ในชุมชนเพื่อการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน

เปXาหมาย
1.นักศึกษาหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา ชั้นปSที่ 2
จํานวน 40 คน
2.คณาจารย คณะครุศาสตร
สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน และสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐม จํานวน 9
คน
1. นักศึกษา 80 คน
2. อาจารย 9 คน

วัน/เวลา
ดําเนินการ
กพ.- มีค. 57

งบประมาณ

การประเมิน

ผูรับผิดชอบ

50,000

1. นักศึกษามีความรู
ความเขาใจในการ
ถKายภาพและการใช
เทคโนโลยีการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน
2. นักศึกษาสามารถ
ประดิษฐสื่อการเรียน
การสอนจากภาพถKายได

นายเอกชัย
ไวยโสภี

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

กค. 57

40,000

ประเมินความรู ความ
เขาใจ ความพึงพอใจ
การนําความรูไป
ประยุกตใชจากการเขา
รKวมโครงการ

นายพนม
จองเฉลิมชัย

พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

36

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับที่
31

32

33

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปXาหมาย

วัน/เวลา ดําเนินการ

งบประมาณ

การประเมิน

1.เพื่อเสริมสรางแนวทางการแตKง
กายที่เหมาะสมของนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร
2.เพื่อสKงเสริมและพัฒนามารยาท
การเขาสังคมของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร
3.เพื่อเสริมสรางและพัฒนา
บุคลิกภาพความเปนครูของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร
4. เพื่อสKงเสริมใหนักศึกษานํา
ความรูที่ไดไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได
การเตรียมความพรอม เพื่อพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูใหมี
ดานมาตรฐานวิชาชีพครู ทักษะและประสบการณเตรียม
ความพรอมสูKวิชาชีพครู

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการประถมศึกษา
ชั้นปSที่ 4 จํานวน 50
คน

กค. 57

20,000

ประเมินความรู ความ
เขาใจ ความพึงพอใจ
การนําความรูไป
ประยุกตใชจากการเขา
รKวมโครงการ

นักศึกษาสาขา
การศึกษาชั้นปSที่ 5

กพ.- มีค. 57

15,000

การเตรียมความพรอม เพื่อพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูใหมี
ดานการประกันคุณภาพ ทักษะและประสบการณเตรียม
การศึกษา
ความพรอมดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาสูKวิชาชีพครู

นักศึกษาสาขา
การศึกษาชั้นปSที่
3-5

กพ.- มีค. 57

15,000

ประเมินความรูทีไ่ ดรับ
และความพึงพอใจที่มี
ตKอโครงการฯ ของ
นักศึกษา
ประเมินความรูทีไ่ ดรับ
และความพึงพอใจที่มี
ตKอโครงการฯ ของ
นักศึกษา

การพัฒนาบุคลิกภาพ
ความเปนครู

ผูรับผิดชอบ

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
นางสาวจิราภรณ พันธกิจดานการ
หงษประชา
เรียนการสอน

ผศ.ดร.โยธิน
ศรีโสภา

พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

ดร.ดวงใจ
ชนะสิทธิ์

พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

37

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
34 โครงการอบรมพัฒนา
สมรรถนะนักศึกษา
วิชาชีพครูดานจิต
วิญญาณความเปนครูและ
ศิลปวัฒนธรรมสูKครู
อาเซียน

วัตถุประสงค

เปXาหมาย

วัน/เวลา ดําเนินการ

งบประมาณ

การประเมิน

ผูรับผิดชอบ

เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของนักศึกษาวิชาชีพครู
ดานจิตวิญญานความเปนครู การ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และดาน
การใชภาษาเพื่อการสื่อสารสูKความ
เปนประชาคมอาเซียน

นักศึกษาสาขาการศึกษา คณะ
ครุศาสตรที่เรียนในรายวิชา
1) พื้นฐานการศึกษา
2) การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 3) ความเปนครู
และการพัฒนาคุณธรรมครู
4) กฎหมายการศึกษา และ
5) การศึกษากับการพัฒนา
ชุมชน และ 6) การประกัน
คุณภาพการศึกษา

กพ.- มีค. 57

20,000

ประเมินความรูทีไ่ ดรับ
และความพึงพอใจที่มี
ตKอโครงการฯ ของ
นักศึกษา

อ.ดร.พรรณี
สุวัตถี

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

38

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปXาหมาย

วัน/เวลา ดําเนินการ

งบประมาณ

การประเมิน

35

โครงการอบรมพัฒนา
สมรรถนะนักศึกษาดาน
พื้นฐานการศึกษา การบริหาร
จัดการสถานศึกษา และ
กฎหมายทางการศึกษาสูKครู
อาเซียน

เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของนักศึกษาวิชาชีพ
ครูดานจิตวิญญานความเปนครู
การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
และดานการใชภาษาเพื่อการ
สื่อสารสูKความเปนประชาคม
อาเซี่ยน

นักศึกษาสาขาการศึกษา
คณะครุศาสตรทีเ่ รียนใน
รายวิชา
1) พื้นฐานการศึกษา
2) การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 3) ความเปน
ครูและการพัฒนาคุณธรรม
ครู
4) กฎหมายการศึกษา
5) การศึกษากับการพัฒนา
ชุมชน และ 6) การประกัน
คุณภาพการศึกษา

เม.ย.57 - มิ.ย.57

20,000

ประเมินความรูทีไ่ ดรับ
และความพึงพอใจที่มี
ตKอโครงการฯ ของ
นักศึกษา

ผูรับผิดชอบ

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
อ.ดร.พิชญาภา พันธกิจดานการ
ยืนยาว
เรียนการสอน

39

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปXาหมาย

วัน/เวลา ดําเนินการ

งบประมาณ

1. อาจารยกลุKม
วิชาจิตวิทยาการ
แนะแนวและ
การศึกษาพิเศษ
2. นักศึกษา
นักศึกษาจํานวน
320 คน

เม.ย.57 - มิ.ย.57

10,000

คุณภาพสื่อการเรียน
การสอน และวัสดุ
อุปกรณสนับสนุนการ
เรียนการสอน

อ.นลินทิพย

กพ.- มีค. 57

40,000

ความพึงพอใจในการ
รKวมกิจกรรม

นางจันทิมา
คําพล

พKอแมK ผูปกครอง
จํานวน 140 คน

กพ.- มีค. 57

7,500

ความพึงพอใจในการ
รKวมกิจกรรม

36

จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน
ของกลุKมวิชาจิตวิทยาฯ

เพื่อใหไดสื่อ วัสดุ และอุปกรณ
ที่ใชในการเรียนการสอน

37

สัมมนาการฝRกประสบการณ
วิชาชีพครูเต็มรูปสําหรับ
นักศึกษา ค.บ. 5 ปS

38

ลูกรักศูนยสาธิต ฯ

1. เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ
ความเปนครู
2. เพื่อสรางเครือขKายพัฒนา
วิชาชีพครู
3. เพื่อพัฒนากระบวนการฝRก
ประสบการณวิชาชีพครู
1. พKอแมK ผูปกครองไดรับ
พัฒนาการและความสามารถ
ของนักเรียนศูนยสาธิต ฯ
2. ครูไดจัดระบบการประเมิน
พัฒนาการเด็กที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค

การประเมิน

ผูรับผิดชอบ

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

ศูนยสาธิต
พันธกิจดานการ
การศึกษาปฐมวัย เรียนการสอน

40

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับที่
39

โครงการ/กิจกรรม
ใหความรูผูปกครอง

วัตถุประสงค

เปXาหมาย

วัน/เวลา ดําเนินการ

งบประมาณ

การประเมิน

ผูรับผิดชอบ

1. เพื่อเผยแพรKความรูเกี่ยวกับเด็ก
ปฐมวัยใหแกKผูปกครองและบุคลากร
ภายนอก
2. เพื่อใหผูปกครองมีความสัมพันธ
และทัศนคติทดี่ ีตKอศูนยสาธิตฯ
3. เพื่อใหผูปกครองเกิดความตระหนัก
ในความสําคัญและเขาใจแนวทางการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยสาธิตฯ

ผูปกครองของ
นักเรียนศูนยสาธิต
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม

ต.ค.56 – ธ.ค.56

20,000

-ความพึงพอใจ
-ความรูที่
นําไปใช

ผศ.ดร.รัฐดาว
พิศาลพงศ

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

41

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปXาหมาย

วัน/เวลา ดําเนินการ

งบประมาณ

การประเมิน

40

เปUดบานศูนยสาธิต ฯ

1.เพื่อใหศูนยสาธิตการศึกษาปฐมวัย ได
ประชาสัมพันธงานการจัดการศึกษา
ปฐมวัยใหพKอ แมK ผูปกครอง นักศึกษา
บุคคลทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยไดรับทราบ
2.เพื่อใหพKอ แมK ผูปกครอง นักศึกษา
บุคคลทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเขาใจภารกิจ การบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนของศูนย
สาธิตการศึกษาปฐมวัย
3.เพื่อใหครู พKอ แมK ผูปกครอง และ
นักศึกษาไดแลกเปลีย่ นเรียนรู ความรู
ดานการศึกษาปฐมวัย
4.เพื่อใหพKอ แมK ผูปกครอง ไดทราบ
แนวทางและความกาวหนาในการ
ดําเนินงานของศูนยสาธิตการศึกษา
ปฐมวัยเพื่อใหพKอ แมK ผูปกครองได
ทราบพัฒนาการและความสามารถของ
นักเรียนศูนยสาธิตการศึกษาปฐมวัย

ผูปกครองนักเรียน
ศูนยสาธิต
การศึกษาปฐมวัย
จํานวน 150 คน

ต.ค.56 – ธ.ค.56

17,000

ความพึงพอใจ
ในการรKวม
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
ศูนยสาธิตการศึกษา พันธกิจดานการ
ปฐมวัย
เรียนการสอน

42

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ที่
41 จัดนิทรรศการ
1. เพื่อสKงเสริมและสนับสนุนการ
กระบวนการการเรียน จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
การสอน
Project Approach
2. เพื่อใหผูปกครองและนักศึกษาได
ชมนิทรรศการแสดงกระบวนการเรียน
การสอนของศูนยสาธิต
3. เพื่อใหศูนยสาธิตฯ ได
ประชาสัมพันธงานการจัดการศึกษา
ปฐมวัยใหผูปกครอง นักศึกษา บุคคล
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ไดรับทราบ
4. เพื่อใหผูปกครอง และนักศึกษา
บุคคลทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเขาใจภารกิจการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนของศูนย
สาธิตฯ
5. เพื่อใหผูปกครองไดทราบแนวทาง
และความกาวหนาในการดําเนินงาน
ของศูนยสาธิตฯ
6. เพื่อใหผูปกครองไดทราบ
พัฒนาการและความสามารถของ
นักเรียนศูนยสาธิตฯ

เปXาหมาย
1. นักเรียนศูนยสาธิต
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
132 คน
2. อาจารย ครู และนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
3. ผูปกครองนักเรียนศูนย
สาธิตการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
100 คน

วัน/เวลา ดําเนินการ งบประมาณ
ต.ค.56 – ธ.ค.56

6,000

การประเมิน
ความพึงพอใจใน
การรKวมกิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
ศูนยสาธิต
พันธกิจดานการ
การศึกษาปฐมวัย เรียนการสอน

43

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

42

ทัศนศึกษาพาเรียนรู

43

วัตถุประสงค

1.เพื่อใหนักเรียนศูนยสาธิต
การศึกษาปฐมวัยไดรับ
ประสบการณตรง มีความรูความ
เขาใจเรื่องอาชีพตKาง ๆใกลตัว
และเพื่อใหสอดคลองกับหนKวย
การเรียนรู
2. เพื่อใหนักศึกษาไดฝRกปฏิบตั ิ
กิจกรรมทัศนศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
3. เพื่อใหนักเรียน ครู อาจารย
และนักศึกษามีความสัมพันธ
และมีทัศนคติที่ดีตKอกัน
ภาษาอังกฤษมหาสนุก 1.เพื่อใหนักเรียนศูนยสาธิต
การศึกษาปฐมวัย มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับภาษาอัง
ภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก
2. เพื่อใหนักเรียนเกิดความรัก
และสนุกในกิจกรรม
ภาษาอังกฤษ 3. เพื่อให
ผูปกครอง ครู อาจารย และ
นักศึกษามีความสัมพันธ และมี
ทัศนคติที่ดีตKอกัน

เปXาหมาย

วัน/เวลา ดําเนินการ

งบประมาณ

การประเมิน

ผูรับผิดชอบ

1. นักเรียนศูนยสาธิต
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 132 คน
2.อาจารย ครู และ
นักศึกษาโปรแกรมวิชา
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
54 คน

ต.ค.56 – ธ.ค.56

10,000

ความพึงพอใจใน
การรKวมกิจกรรม

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
ศูนยสาธิตการศึกษา พันธกิจดานการ
ปฐมวัย
เรียนการสอน

นักเรียนศูนยสาธิต
การศึกษาปฐมวัย จํานวน
132 คน

ต.ค.56 – ธ.ค.56

10,000

ความพึงพอใจใน
การรKวมกิจกรรม

ศูนยสาธิตการศึกษา
ปฐมวัย

พันธกิจดานการ
เรียนการสอน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปXาหมาย

วัน/เวลา ดําเนินการ

งบประมาณ

การประเมิน

ผูรับผิดชอบ

44

ศึกษาดูงานรูปแบบการ
เรียนการสอน

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการศึกษา
ปฐมวัยชั้นปSที่ 4

มค. – กพ. 57

115,000

การประเมินความพึง
พอใจในการเขารKวม
โครงการ

ผศ.สุวรรณา
ไชยะธน

45

ศึกษาดูงานทางวิชาชีพ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา
และแลกเปลีย่ นเรียนรู
กับเครือขKายวิชาการ

1.เพื่อใหนักศึกษาเห็นรูปแบบการจัด
การศึกษาปฐมวัย
2 เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษา
เปรียบเทียบ วิเคราะหรูปแบบการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย
3 เพื่อใหนักศึกษานําความรูที่ไดรับ
ไปใชเปนแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนในระดับปฐมวัยตKอไปได
1. เพื่อการศึกษาดูงานทางวิชาชีพ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ
งานวิชาการระหวKางสถาบัน

มค. – กพ. 57

30,000

ประเมินความรู ความ
เขาใจ ความพึงพอใจ
การนําความรูไป
ประยุกตใชจากการ
เขารKวมโครงการ

46

โครงการคKายผูนํา
นันทนาการและการอยูK
คKายพักแรม

นักศึกษาและ
คณาจารยโปรแกรม
วิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา
ชั้นปSที่ 3 จํานวน 40
คน
นักศึกษาโปรแกรม
วิชาพลศึกษาชั้นปSที่
4 จํานวน 80 คน

ไตรมาส 4
(ก.ค.57 - ก.ย.57)

30,000

1 มีความรู รอยละ
80 นําไปประยุกตใช
รอยละ 75 มีความพึง
พอใจ รอยละ 85
.2 จํานวนผูเขารKวม
โครงการ

1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับ
การเปนผูนํานันทนาการและการอยูK
คKายพักแรม
2 เพื่อใหนักศึกมีแนวทางในการนํา
ประสบการณที่ไดรับจากโครงการไป
ใชดานการเปนผูนํานันทนาการและ
การอยูKคKายพักแรม

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

อ.ดร.นภาภรณ พันธกิจดานการ
ยอดสิน
เรียนการสอน

นายชูชีพ
คงมีชนม

พันธกิจดานการ
เรียนการสอน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
47 โครงการเปUดโลกกวาง
แหKงการเรียนรูดาน
การศึกษาพิเศษ

48

โครงการเสริมสราง
ความสามารถในการ
จัดการปญหาและ
พัฒนาผูเรียน

วัตถุประสงค

เปXาหมาย

1. เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณ
ความรู ดานการศึกษาพิเศษจาก
ประสบการณจริง
2. เพื่อเสริมสรางเจตคติตKอการดูแล
นักเรียนผูที่มีความตองการพิเศษ
3. เพื่อพัฒนาผูเรียนดานความรูและ
สมรรถนะตามมาตรฐานของครุสภา

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

1. เพื่อเสริมสรางความสามารถใน
นักศึกษาจํานวน
การจัดการ แกไข บรรเทา และ
500 คน
ปXองกันปญหาของผูเรียน
2. เพื่อเสริมสรางความสามารถใน
การเปนตัวแบบและการชKวยเหลือ
ผูเรียน หรือบุคคลอื่นในปญหาตKางๆ
ไดอยKางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสKงเสริมการพัฒนาตนของของ
นักศึกษาครุศาสตร ทั้งจิตพิสัยและ
จริยธรรมอันดีงาม
4. เพื่อใหบรรลุความมุKงหมายของ
วิชาการประยุกตจิตวิทยาเพื่อการ
เรียนรู

วัน/เวลา
งบประมาณ
การประเมิน
ดําเนินการ
ไตรมาส 3
40,000 1. ความรู ความเขาใจ
(เม.ย.57 - มิ.ย.57)
ดานการศึกษาพิเศษของ
นักศึกษาที่เขารวม
โครงการ
2. เจตคติตKอการดูแล
นักเรียนผูที่มีความ
ตองการพิเศษของ
นักศึกษาที่เขารKวม
โครงการ
ไตรมาส 2
30,000 -ความรู ความเขาใจและ
(ม.ค.57 – มี.ค.57)
การนําไปใช

ผูรับผิดชอบ
ผศ. เจษฎา
บุญมาโฮม

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

อ.พีรเทพ
รุKงคุณากร

พันธกิจดานการ
เรียนการสอน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
49 สัมมนาผูบริหารและครู
พี่เลี้ยงการฝRก
ประสบการณวิชาชีพครู

50

51

วัตถุประสงค

1. เพื่อสรางความรูความเขาใจและเจต
คติที่ดีตKอกระบวนการฝRกประสบการณ
วิชาชีพครูแกKบุคลากรในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. เพื่อพัฒนาระบบ/กระบวนการฝRก
ประสบการณวิชาชีพครู
3. เพื่อสรางเครือขKายทางวิชาการระหวKาง
คณะครุศาสตรและสถานศึกษาในทองถิ่น
วันแหKงความภาคภูมิใจ 1. เพื่อสรางความผูกพันระหวKางคณาจารย
และนักศึกษากับโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัยและติดตามภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย 2.
เพื่อใหนักศึกษามีความศรัทธาและเกิด
ความภาคภูมิใจในสถานบันการศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการผลิต 1. เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะและความ
สื่อมัลติมีเดียเพื่อ
เชี่ยวชาญคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
การศึกษา
ตKางๆ และสามารถผลิตสื่อมัลติมเี ดียได
2. เพื่อใหนักศึกษาสรางสื่อมัลติมเี ดีย
รณรงคประชาธิปไตยคุณธรรมจริยธรรม
และยาเสพติด และตระหนักถึง
ความสําคัญ ปญหา และพัฒนาตนเอง

เปXาหมาย

วัน/เวลา
ดําเนินการ
กพ. 57

งบประมาณ

การประเมิน

ผูรับผิดชอบ

40,000

ความพึงพอใจใน
การเขารKวม
กิจกรรม

นางจันทิมา
คําพล

1. นักศึกษา 70 คน
2. อาจารย 7 คน

กพ.- มีค. 57

15,000

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เขารับ
การอบรม

อาจารยรัตนวรรณ พันธกิจดานการ
ลิมวัฒนาสมุทร เรียนการสอน

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา
จํานวน150 คน

กพ.- มีค. 57

40,000

ความพึงพอใจใน
การเขารKวม
กิจกรรม

อาจารยธิติรัตน พันธกิจดานการ
รุKงเจริญเกียรติ เรียนการสอน

ผูบริหาร และครูพี่
เลี้ยงจาก
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจํานวน 200
คน รKวมการสัมมนา

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
พันธกิจดานการ
เรียนการสอน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุKงเปนแหลKงความรูที่เปนที่ยอมรับของทองถิ่น
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
ทองถิ่นและบริหารจัดการ
โครงการบริการวิชาการ
คณะครุศาสตร 2557

2

วิจัยทางดานพลศึกษา

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการบริการ
วิชาการสูKชุมชนและเปนการ
สนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อใหชุมชนไดรับความรู
จากสารสนเทศตามความ
ตองการและความสนใจ
3. เพื่อสKงเสริมใหชุมชนมี
การเรียนรูตลอดเวลาและ
สามารถปรับตัวไดทันกับ
เหตุการณในปจจุบัน
4. เพื่อสKงเสริมใหชุมชนใช
เวลาวKางใหเปนประโยชน
1 เพื่อใหไดงานวิจัย 1 เรื่อง
2 เพื่อนําไปบูรณาการ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน

เปXาหมาย
1. ครูประจําการ
2. บุคลากรทางการศึกษา
3. โรงเรียนที่รKวมเปน
เครือขKายในชุมชนของคณะ
ครุศาสตร
4. นักเรียน-นักศึกษาที่เขา
สนใจเขาอบรม

- นักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม หรือประชาชน
ในจังหวัดนครปฐม

วัน/เวลา
ดําเนินการ
มีค. – มิ.ย 57

งบประมาณ

การประเมิน

1,000,000

1. ความรูความเขาใจ
ในการเขาอบรม รอยละ
80
2. ความรูความสามารถ
ที่นําไปประยุกตใชรอย
ละ 80
3. ความพึงพอใจในการ
เขารKวมโครงการ รอยละ
80

(ก.ค.57 – ก.ย.57

15,000

- งานวิจัยทางพล
ศึกษา 1 เรื่อง

ผูรับผิดชอบ

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
ผูอํานวยการ พันธกิจดานการ
ศูนยศึกษา เรียนการสอน
การพัฒนาครู

ดร.ยงยุทธ
ฮิ้นเจริญ

พันธกิจดานการ
วิจัย

48

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดลอม
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 ไหวพระ ๙ วัด อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไทย

2

สรางเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับครูพล
ศึกษา

วัตถุประสงค
1.เพื่อใหเห็นคุณคKาของการมี
คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนสKวน
หนึ่งของวัฒนธรรมไทย
2.เพื่อเรียนรูประวัตศิ าสตร
ศิลปวัฒนธรรม และความ
เปนมาของสถานที่สําคัญทาง
ศาสนา
3.เพื่อเรียนรูและปฏิบัตติ นได
อยKางถูกตองในฐานะของ
พุทธศาสนิกชน
4.เพื่อฝRกปฏิบัติการถKายภาพสื่อ
สรางสรรคคุณธรรม
1 เพื่อใหนักศึกษามีความรู
ความเขาใจในเรื่องของ
คุณธรรมจริยธรรม
2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติตนในหลักธรรม การ
เจริญสติ ทําสมาธิ และสามารถ
นําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได

เปXาหมาย
นักศึกษาชั้นปSที่ 2 และ
นักศึกษาชั้นปSที่ 3
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษา
จํานวน 100 คน

นักศึกษาชั้นปSที่ 1
โปรแกรมวิชาพลศึกษาและ
การสKงเสริมสุขภาพ 100
คน

วัน/เวลา
ดําเนินการ
ธ.ค.56

งบประมาณ

การประเมิน

ผูรับผิดชอบ

20,000

1. การเขารKวมโครงการ
และการปฏิบัตติ นของ
นักศึกษา
2. ผลงานภาพถKายของ
นักศึกษา
3. ความรู ความเขาใจ
ความพึงพอใจและการ
นําความรูไปใช

ดร. ดรุณี
โกเมนเอก

เม.ย.57 - มิ.ย.57

60,000

- ระดับความพึงพอใจ
ของผูเขารKวมโครงการ
- จํานวนนักศึกษาที่เขา
รKวมโครงการ

นายอํานวย
สอิ้งทอง

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
พันธกิจดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

พันธกิจดานการ
เรียนการสอน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดลอม
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ที่
3 โครงการ “ครุ
1.เพื่อเสริมสรางความสํานึกในคุณคKา
ศาสตรรวมใจ สาน และการสรางเกียรติภูมิแหKงวิชาชีพแกK
สายใย บูชาครู” คณาจารยและนักศึกษาสายครุศาสตร
2. เพื่อเผยแพรKองคความรูทางวิชาการ
ของนักศึกษา
3.เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดี
ระหวKางคณาจารยและนักศึกษาและ
บุคลากร อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงาน
ผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
4.เพื่อสKงเสริมใหนักศึกษารูจักการให
และการอุทิศตนเพื่อสังคม
4 โครงการอนุรักษสืบ - เพื่อใหนักศึกษามีความตระหนักใน
สานวิถีไทย
วัฒนธรรมประเพณีของไทยและ
อนุรักษกีฬาพื้นบานของไทย
- เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีใน
หมูKคณะและสานสัมพันธรุKนพีส่ ูKรุKน
นอง

เปXาหมาย
คณาจารยและนักศึกษา
สายครุศาสตร 500 คน
ไดมีสKวนรKวมในการจัด
กิจกรรม

นักศึกษาชั้นปSที่ 1
โปรแกรมวิชาพลศึกษา
100 คน

วัน/เวลา
ดําเนินการ
มค 57

งบประมาณ

การประเมิน

ผูรับผิดชอบ

200,000

ความพึงพอใจในการ
เขารKวมกิจกรรม

คณบดีคณะ
ครุศาสตร

กพ. 57

10,000

- ระดับความพึง
พอใจของผูเขารKวม
โครงการ
- จํานวนนักศึกษาที่
เขารKวมโครงการ

นายวินัย
นุชพิทักษ

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
พันธกิจดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

พันธกิจดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดลอม
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปXาหมาย
ที่
5 พัฒนาจิตเจริญปญญา 1.เพื่อใหนักศึกษามีความรูในหลักวิถีพุทธ 1. นักศึกษา 56 คน
ไดฝRกการพัฒนาจิตใจ และปฏิบัตธิ รรม
2. อาจารย 7 คน
เพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
2.เพื่อสKงเสริมศักยภาพในการเรียน การใช
ชีวิตอยKางมีความสุข เปนการสKงเสริม
ศีลธรรม
อยKางตKอเนื่องใหเกิดความรูคูKคณ
ุ ธรรม
3.เพื่อใหนักศึกษาตระหนักในความสําคัญ
ของคุณธรรม จริยธรรม เปนตัวอยKางที่ดี
แกKชุมชน และเกิดความภาคภูมิใจในการ
เปนคนดี

วัน/เวลา
ดําเนินการ
กพ 57

งบประมาณ

การประเมิน

ผูรับผิดชอบ

30,000

นักศึกษามีความรูความ
เขาใจ และไดรับ
ประสบการณตรงจาก
การฝRกพัฒนาจิตใจ
ปฏิบัติธรรมเพื่อ
เสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรม

อ.ดวงสมร
สารแสน

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
พันธกิจดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดลอม
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
6 หนูนอยปฐมวัย จิต
ผKอง ใจใส ถวาย
เทียน

วัตถุประสงค

เปXาหมาย

1. นักเรียนศูนยสาธิตการศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ไดรับการพัฒนาและปลูกฝง
คุณลักษณะที่ พึงประสงค ดาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
อันดีงามของไทย และดานคุณธรรม
จริยธรรม
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัยไดรับประสบการณตรงในการ
จัดโครงการจิตผKองใสใสKใจถวายเทียน
และสามารถนําไปใชในการประกอบ
วิชาชีพครูตKอไป
3. นักเรียน ผูปกครอง ครู อาจารย
และนักศึกษาไดรKวมโครงการจิตผKองใส
ใสKใจถวายเทียน
4. นักเรียน ผูปกครอง ครู อาจารย
และนักศึกษามีความสัมพันธและมี
ทัศนคติที่ดีตKอกัน

1. นักเรียนศูนยสาธิต
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จํานวน 132 คน
2. อาจารย ครู ผูปกครอง
และนักศึกษาโปรแกรมวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จํานวน 50 คน

วัน/เวลา
ดําเนินการ
ไตรมาส 4
(ก.ค.57 - ก.ย.57)

งบประมาณ

การประเมิน

5,000

ความพึงพอใจใน
การเขารKวม
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
ศูนยสาธิต
พันธกิจดานการ
การศึกษาปฐมวัย ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดลอม
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
7 รักแมKเทิดทูนแมK

วัตถุประสงค

เปXาหมาย

1.นักเรียนศูนยสาธิตการศึกษาปฐมวัย
ไดรับการพัฒนาและปลูกฝงคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคดาน การแสดงความเคารพ
รักและความกตัญ|ูตKอแมK
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัยไดฝRกปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ
“รักแมKเทิดทูนแมK”
3. ผูปกครองใหความรKวมมือในการเปน
“แมKอาสา”จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย
รKวมกับศูนยสาธิตฯ
4. นักเรียนศูนยสาธิตการศึกษาปฐมวัยได
แสดงความสามารถและกลาแสดงออกบน
เวที
5. นักเรียน ผูปกครอง ครู อาจารยและ
นักศึกษาไดรKวมกิจกรรมเทิดพระเกียรติแมK
ของแผKนดิน
6. นักเรียน ผูปกครอง ครู อาจารย
และนักศึกษามีความสัมพันธและมี
ทัศนคติที่ดีตKอกัน

1. นักเรียนศูนย
สาธิตการศึกษา
ปฐมวัย จํานวน
132 คน
2. ผูปกครอง ครู
อาจารย นักศึกษา
จํานวน 200 คน

วัน/เวลา
งบประมาณ
การประเมิน
ดําเนินการ
ไตรมาส 4
20,000 ความพึงพอใจใน
(ก.ค.57 – ก.ย.57)
การเขารKวม
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
ศูนยสาธิต
การศึกษาปฐมวัย

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
พันธกิจดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดลอม
ลําดับที่
8

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

หนูนอยลอยกระทง 1. นักเรียนศูนยสาธิตการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดรับการ
พัฒนาและปลูกฝงคุณลักษณะที่ พึงประสงค
ดานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดี
งามของไทย และดานคุณธรรม จริยธรรม
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
ไดรับประสบการณตรงในการจัดโครงการลอย
กระทงและสามารถนําไปใชในการประกอบ
วิชาชีพครูตKอไป
3. นักเรียน ผูปกครอง ครู อาจารยและ
นักศึกษาไดรKวมโครงการลอยกระทง
4. นักเรียน ผูปกครอง ครู อาจารยและ
นักศึกษามีความสัมพันธและมีทัศนคติที่ดีตKอ
กัน

เปXาหมาย
1. นักเรียนศูนยสาธิต
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จํานวน
132 คน
2. อาจารย ครู
ผูปกครอง และ
นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จํานวน 50
คน

วัน/เวลา ดําเนินการ งบประมาณ
ไตรมาส 4
(ก.ค.57 - ก.ย.57)

5,000

การประเมิน

ผูรับผิดชอบ

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
ความพึงพอใจใน
ศูนยสาธิต
พันธกิจดาน
การเขารKวม
การศึกษาปฐมวัย การทํานุบํารุง
กิจกรรม
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดลอม
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ที่
9 พKอลูกผูกพัน
1. เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาและปลูกฝง
คุณลักษณะที่พึงประสงคดานความกตัญ|ูตKอ
พKอและรักความเปนไทย
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยได
ฝRกปฏิบัติกจิ กรรม ในโครงการพKอลูกผูกพัน
เทิดไทองคราชันย
3. นักเรียน ผูปกครอง ครู นักศึกษาและ
อาจารยไดรKวมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพKอของ
แผKนดิน
4. นักเรียน ผูปกครอง ครู นักศึกษาและ
อาจารยมีความสัมพันธและมีทัศนคติที่ดีตKอกัน

เปXาหมาย

วัน/เวลา ดําเนินการ

งบประมาณ

การประเมิน

1. เด็กนักเรียนศูนย
สาธิตการศึกษา
ปฐมวัย จํานวน 132
คน
2. ผูปกครอง ครู
อาจารย นักศึกษา
จํานวน 300 คน

ไตรมาส 1
(ต.ค.56 – ธ.ค.56)

20,000

ความพึงพอใจ
ในการเขารKวม
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
ศูนยสาธิต
พันธกิจดานการ
การศึกษาปฐมวัย ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดลอม
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
10 ทําบุญวันปSใหมK

วัตถุประสงค

เปXาหมาย

วัน/เวลา ดําเนินการ

งบประมาณ

1. นักเรียนศูนยสาธิตการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดรับการ
พัฒนาและปลูกฝงคุณลักษณะที่ พึง
ประสงค ดานขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และดาน
คุณธรรม จริยธรรม
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัยไดรับประสบการณตรงในการจัด
โครงการทําบุญวันปSใหมKและสามารถ
นําไปใชในการประกอบวิชาชีพครูตKอไป
3. นักเรียน ผูปกครอง ครู อาจารยและ
นักศึกษาไดรKวมโครงการการทําบุญวันปS
ใหมK
4. นักเรียน ผูปกครอง ครู อาจารยและ
นักศึกษามีความสัมพันธและมีทัศนคติที่ดี
ตKอกัน

1. นักเรียนศูนยสาธิต
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จํานวน
132 คน
2. อาจารย ครู
ผูปกครอง และ
นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จํานวน 50
คน

ไตรมาส 2
(ม.ค.57 – มี.ค.57)

10,000

การประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเขารKวม
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
ศูนยสาธิต
พันธกิจดานการ
การศึกษาปฐมวัย ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดลอม
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปXาหมาย

วัน/เวลา ดําเนินการ

งบประมาณ

การประเมิน

11

อนุรักษวัฒนธรรมไทย
และเขาใจวัฒนธรรม
หลากหลายในประชาคม
อาเซียน

1. นักเรียนศูนยสาธิตการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดรับ
การพัฒนาและปลูกฝงคุณลักษณะที่
พึงประสงค ดานขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
และดานคุณธรรม จริยธรรม
2. นักเรียนศูนยสาธิตการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เขาใจ
วัฒนธรรมหลากหลายของประชาคม
อาเซีย
3. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัยไดรับประสบการณตรงในการ
จัดโครงการอนุรักษวัฒนธรรมไทย
และเขาใจวัฒนธรรมหลากหลายใน
ประชาคมอาเซียน และสามารถ
นําไปใชในการประกอบวิชาชีพครู
ตKอไป
4. นักเรียน ผูปกครอง ครู อาจารย
และนักศึกษาไดรKวมโครงการอนุรกั ษ
วัฒนธรรมไทย และเขาใจวัฒนธรรม
หลากหลายในประชาคมอาเซียน

1. นักเรียนศูนย
สาธิตการศึกษา
ปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม
จํานวน 130 คน
2. อาจารย ครู
ผูปกครอง และ
นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการศึกษา
ปฐมวัย คณะครุ
ศาสตร
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม
จํานวน 50 คน

ไตรมาส 2
(ม.ค.57 – มี.ค.57)

5,000

ความพึงพอใจ
ในการเขารKวม
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
ศูนยสาธิต
พันธกิจดานการ
การศึกษาปฐมวัย ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

57

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 มุKงสูKองคกรแหKงการเรียนรูที่บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
ลําดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม
บริหารจัดการระบบสาร
เทศสนเทศและการ
บริหารงานสํานักงาน
คณบดีคณะครุศาสตร
2557

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานในสํานักงาน
ทางดานตKางๆ เปนไปดวยความ
เรียบรอยมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหการบริการดานวัสดุ
สํานักงานและครุภณ
ั ฑแกKคณาจารย
และบุคลากรของคณะครุศาสตรเปนไป
อยKางมีประสิทธิภาพ เปนที่พึงพอใจ
ของผูรับบริการ
3. เพื่อจัดหา ปรับปรุงและซKอมบํารุง
พัสดุครุภัณฑในหองเรียน
หองปฏิบัติการ และสํานักงานใหอยูKใน
สภาพที่พรอมใชงานไดอยKางมี
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อพัฒนาบุคลากร และเครือขKาย
ของคณะครุศาสตร
5. เพื่อสนับสนุนและพัฒนากิจกรรม
ของนักศึกษาในดาน 3 D
6. เพื่อจัดจางนักศึกษาเพื่อพัฒนา
ระบบฐานขอมูลคณะครุศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เปXาหมาย
1. นักศึกษา
2. คณาจารย-ผูสอน
3. บุคลากร
4. บุคคลทั่วไปที่มาใช
บริการ

วัน/เวลา ดําเนินการ

งบประมาณ

การประเมิน

ไตรมาส 1
(ต.ค.56 – ธ.ค.56)
ถึง
ไตรมาส 4
(ก.ค.57 – ก.ย.57)

1,000,000

เนนความพึง
พอใจในการ
ใหบริการ

ผูรับผิดชอบ

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
คณบดีคณะ พันธกิจดานการ
ครุศาสตร เรียนการสอน

58

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 มุKงสูKองคกรแหKงการเรียนรูที่บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

2

โครงการกิจกรรม 5
ส. คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

3

วัตถุประสงค

1.เพื่อใหบุคลากรทุกคนมีความรู ความ
เขาใจ และมีวินัยในการปฏิบตั ิงานให
ความสําคัญตKอการพัฒนางานอยKาง
ตKอเนื่อง
2.เพื่อนํากิจกรรม 5 ส มาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรคณะครุศาสตร
ใหมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อสKงเสริมการมีสKวนรKวมในการ
พัฒนาคุณภาพการทํางานใหแกKบุคลากร
ทุกระดับ
4.เพื่อนํากิจกรรม 5 ส มาใชเปนพืน้ ฐาน
ในการดําเนินงานและการประกัน
คุณภาพของคณะครุศาสตร
โครงการประชุมการ 1.เพื่อจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปS
จัดทําแผนปฏิบัติ
งบประมาณ
การประจําปS 2558 2.เพื่อทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และ
เปXาประสงค
3.เพื่อวิเคราะหความสอดคลองระหวKาง
แผนการดําเนินงาน เปXาประสงค
สภาพการณปจจุบัน และแนวโนมใน
อนาคต

เปXาหมาย
บุคลากรของคณะ
ครุศาสตร จํานวน
21 คน รKวมมือกัน
ดําเนินกิจกรรม
5ส

ผูเขารKวมประชุม
จํานวน 70 คน

วัน/เวลา
ดําเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค.56 – ธ.ค.56)

งบประมาณ

การประเมิน

ผูรับผิดชอบ

45,000

-บุคลากรของคณะครุ
ศาสตรไดรKวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส.
อยKางตKอเนื่อง
-ผูใชบริการทุกคนไดรับ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว
และไดบรรยากาศทีด่ ี

คณบดีคณะ
ครุศาสตร

ไตรมาส 2
(ม.ค.57 – มี.ค.57)
และ
ไตรมาส 3
(เม.ย.57 – มิ.ย.57)

500,000

ความพึงพอใจในการเขา
รKวมกิจกรรม

คณบดีคณะครุ
ศาสตร

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
พันธกิจดาน
การเรียนการ
สอน

พันธกิจดาน
การเรียนการ
สอน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 มุKงสูKองคกรแหKงการเรียนรูที่บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

4

ครุภณ
ั ฑสํานักงาน

5

จัดซื้อวัสดุการเรียนการ
สอนของกลุKมวิชา
จิตวิทยาฯ

6

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ
ประกอบการเรียนการ
สอน

7

ครุภณ
ั ฑเพื่อการเรียน
การสอน

วัตถุประสงค
เพื่อใชในสํานักงาน

เปXาหมาย

อาจารยและเจาหนาที่
คณะ
ครุศาสตร
เพื่อใหไดสื่อ วัสดุ และ 1. อาจารยกลุKมวิชา
อุปกรณที่ใชในการเรียน จิตวิทยาการแนะแนว
การสอน
และการศึกษาพิเศษ
2. นักศึกษา
เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ประกอบการเรียนการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สอน
การศึกษาที่จบการศึกษา
และผูใชบัณฑิต
เพื่อใชในสํานักงาน
นักศึกษาและอาจารย
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทาง
การศึกษา

วัน/เวลา
ดําเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค.56 – ธ.ค.56)

งบประมาณ

การประเมิน

ผูรับผิดชอบ

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
คณบดีคณะครุศาสตร พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

203,000

ความพึงพอใจในการ
เขารKวมกิจกรรม

ไตรมาส 1
(ต.ค.56 – ธ.ค.56)

10,000

อ.ปวีณา ยอดสิน

พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

ไตรมาส 3
(เม.ย.57 - มิ.ย.57)

10,000

คุณภาพสื่อการเรียน
การสอน และวัสดุ
อุปกรณสนับสนุนการ
เรียนการสอน
ความพึงพอใจในการ
ใชวัสดุ

ผศ.เรวดี ศรีเอี่ยม
สะอาด

พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

ไตรมาส 1
(ต.ค.56 – ธ.ค.56)

172,000

ความพึงพอใจในการ
เขารKวมกิจกรรม

โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา

พันธกิจดานการ
เรียนการสอน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 มุKงสูKองคกรแหKงการเรียนรูที่บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

8

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณการ
เรียนการสอนและ
สํานักงาน

เพื่อใหไดสื่อ วัสดุ และอุปกรณที่
ใชในการเรียนการสอนและ
สํานักงาน

9

จัดจางบุคลากรประจํา
ศูนยสาธิตการศึกษา
ปฐมวัย

10

จัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ

เปXาหมาย

วัน/เวลา
ดําเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค.56 – ธ.ค.56)

- คณาจารยและ
นักศึกษา
โปรแกรมวิชาพล
ศึกษา
1.เพื่อใหภารกิจในการจัด
ครู แมKบาน
ไตรมาส 1
การศึกษาปฐมวัย ของศูนยสาธิต จํานวน 10 คน (ต.ค.56 – ธ.ค.56)
การศึกษาปฐมวัยเปนไปดวยความ
ถึง
เรียบรอย
ไตรมาส 4
2.เพื่อใหศูนยสาธิตการศึกษา
(ก.ค.57 - ก.ย.57)
ปฐมวัยมีบุคลากรเพียงพอในการ
ดําเนินงานศูนยสาธิตฯ
1. เพื่อใหครูและนักศึกษาฝRก
ครู-นักเรียน และ
ไตรมาส 3
ประสบการณวิชาชีพครูในศูนย
นักศึกษาฝRก
(เม.ย.57 - มิ.ย.
สาธิตฯมีวัสดุ อุปกรณ เครื่องใช
ประสบการณฯ
57)
สํานักงาน ในการจัดโครงการ
ถึง
ตKางๆ และในการเตรียมการสอน
ไตรมาส 4
ไดอยKางเพียงพอ และเกิด
(ก.ค.57 - ก.ย.57)
ประโยชนกับนักเรียนศูนยสาธิตฯ
2. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณสํานักงาน
ใชงานอยKางเพียงพอ

งบประมาณ
100,000

1,683,840

225,000

การประเมิน

ผูรับผิดชอบ

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
อ.ปณรสี เอี่ยมสอาด พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

- ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย
โปรแกรมวิชาพลศึกษา
และการสKงเสริมสุขภาพ
ประเมินจากผลการ
ศูนยสาธิตการศึกษา พันธกิจดานการ
ปฏิบัติงาน
ปฐมวัย
เรียนการสอน

- ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย

ศูนยสาธิตการศึกษา พันธกิจดานการ
ปฐมวัย
เรียนการสอน

61

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 มุKงสูKองคกรแหKงการเรียนรูที่บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
11

ปฐมนิเทศ
ผูปกครองนักเรียน
ศูนยสาธิต
การศึกษาปฐมวัย

12

ศูนยเด็กอนามัย
ใสKใจสุขภาพ

วัตถุประสงค

เปXาหมาย

1.เพื่อใหผูปกครองเกิดความตระหนัก
ในความสําคัญและเขาใจในแนว
ทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย
สาธิตการศึกษาปฐมวัย
2.เพื่อใหกรรมการศูนยสาธิตฯ ครู
และผูปกครองไดรKวมกันหาแนวทาง
และรKวมมือกันในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
3.เพื่อใหครูและผูปกครองมี
ความสัมพันธและมีทัศนคติที่ดีตKอกัน
4.เพื่อใหนักศึกษาไดประสบการณใน
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
1.เพื่อจัดเตรียมสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ ในการควบคุมโรคติดตKอ
2.เพื่อสKงเสริมมาตรการในการดูแล
สุขภาพอนามัยใหแกK นักเรียนศูนย
สาธิตการศึกษาปฐมวัย
3.เพื่อใหผูปกครองเกิดความเชื่อมัน่ ใน
มาตรการการปXองกัน การควบคุม
โรคติดตKอ และการดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยของศูนยสาธิตฯ

ผูปกครอง ครู
อาจารย
นักศึกษา
จํานวน 200 คน

นักเรียนและ
ผูปกครองของ
นักเรียนศูนย
สาธิตการศึกษา
ปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม

วัน/เวลา
ดําเนินการ
ไตรมาส 3
(เม.ย.57 - มิ.ย.57)

งบประมาณ

การประเมิน

ผูรับผิดชอบ

15,000

- ความพึงพอใจใน
การเขารKวมกิจกรรม

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
ศูนยสาธิตการศึกษา พันธกิจดานการ
ปฐมวัย
เรียนการสอน

ไตรมาส 1
(ต.ค.56 – ธ.ค.56)
ถึง
ไตรมาส 3
(เม.ย.57 - มิ.ย.57)

41,000

- ความพึงพอใจใน
การเขารKวมกิจกรรม

ศูนยสาธิตการศึกษา พันธกิจดานการ
ปฐมวัย
เรียนการสอน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 มุKงสูKองคกรแหKงการเรียนรูที่บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

13

ซKอมแซมปรับปรุง
วัสดุ ครุภัณฑ

14

พัฒนาบุคลากรสูK
อาเซียน (ศึกษาดู
งาน/อบรม)

วัตถุประสงค
1.เพื่อใหศูนยสาธิตฯ มีการ
ซKอมแซมครุภณ
ั ฑและปรับปรุงภูมิ
ทัศน
2.เพื่อใหนักเรียนศูนยสาธิตฯ ใช
ครุภณ
ั ฑคุมคKาและปลอดภัย

เปXาหมาย

1. นักเรียนศูนยสาธิต
การศึกษาปฐมวัย 130
คน
2. ครู แมKบานศูนยสาธิต
การศึกษาปฐมวัย 10
คน
1. เพื่อใหครู อาจารย บุคลากร ครู อาจารย บุคลากร
ทางการศึกษาของศูนยสาธิต
ทางการศึกษาของศูนย
การศึกษาปฐมวัยแลกเปลี่ยนเรียนรู สาธิตการศึกษาปฐมวัย
จากวิทยากรและจากการศึกษาดูงาน จํานวน 19 คน
2. เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ
และทักษะเชิงวิชาการดานการศึกษา
ปฐมวัย ใหแกK ครู อาจารย
บุคลากรทางการศึกษาของศูนย
สาธิตการศึกษาปฐมวัย
3. เพื่อใหครู อาจารย บุคลากร
ทางการศึกษาของศูนยสาธิต
การศึกษาปฐมวัยนําความรูและ
ประสบการณที่ไดรับมาพัฒนาศูนย
สาธิตการศึกษาปฐมวัยใหมีคุณภาพ
10. กลุKมเปXาหมาย

วัน/เวลา ดําเนินการ งบประมาณ
ไตรมาส 1
(ต.ค.56 – ธ.ค.56)

50,000

ไตรมาส 2
(ม.ค.57 – มี.ค.57)

95,000

การประเมิน

ผูรับผิดชอบ

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
- ความพึงพอใจใน ศูนยสาธิตการศึกษา พันธกิจดานการ
การเขารKวมกิจกรรม
ปฐมวัย
เรียนการสอน

- ความพึงพอใจใน ศูนยสาธิตการศึกษา พันธกิจดานการ
การเขารKวมกิจกรรม
ปฐมวัย
เรียนการสอน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 มุKงสูKองคกรแหKงการเรียนรูที่บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
15

16

กีฬาวันเด็ก ดอก
นกยูงเกมส

วัตถุประสงค

1. นักเรียนศูนยสาธิตการศึกษา
ปฐมวัยไดรับการพัฒนาและปลูกฝง
คุณลักษณะที่พึงประสงคดานการ
ออกกําลังกาย
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชา
การศึกษาปฐมวัยไดฝRกปฏิบตั ิ
กิจกรรมในโครงการกีฬา ““ดอก
นกยูงเกมส”
3. ครู ผูปกครอง นักเรียน
นักศึกษาและอาจารยมีความพึง
พอใจในกิจกรรม มีสมั พันธและมี
ทัศนะคติที่ดีตKอกัน
1. นักเรียนศูนยสาธิตการศึกษาปฐมวัย
รื่นเริงบันเทิงใจ
สานสายใย วันปUด ไดแสดงความสามารถและกลา
แสดงออกบนเวที
ภาคเรียน
2.นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัยไดฝRกปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ
บันเทิงเริงใจสานสายใยวันปUดเทอม
4. นักเรียน ครู นักศึกษาและผูปกครอง
มีความสัมพันธและมีทัศนคติที่ดีตKอกัน

เปXาหมาย

วัน/เวลา ดําเนินการ งบประมาณ

การประเมิน

ผูรับผิดชอบ

1. นักเรียนศูนยสาธิต
การศึกษาปฐมวัย
จํานวน 130 คน
2. ผูปกครอง
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
ในการเขารKวม
กิจกรรม

ศูนยสาธิตการศึกษา
ปฐมวัย

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
พันธกิจดานการ
เรียนการสอน

1.นักเรียนศูนยสาธิต
การศึกษาปฐมวัย
จํานวน 128 คน
2.ผูปกครอง ครู
อาจารย และนักศึกษา
จํานวน 300 คน

ไตรมาส 2
(ม.ค.57 – มี.ค.57)

30,000

- ความพึงพอใจ
ในการเขารKวม
กิจกรรม

ศูนยสาธิตการศึกษา
ปฐมวัย

พันธกิจดานการ
เรียนการสอน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 มุKงสูKองคกรแหKงการเรียนรูที่บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
ลําดับที่
17

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

การบริหารจัดการศูนยฝRก - เพื่อสรางความรูความเขาใจและ
ประสบการณวิชาชีพครู เจตคติทดี่ ีตKอกระบวนการฝRก
ประสบการณวิชาชีพครูแกKบุคลากร
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เพื่อพัฒนาระบบ/กระบวนการฝRก
ประสบการณวิชาชีพครู3. เพื่อสราง
เครือขKายทางวิชาการระหวKางคณะ
ครุศาสตรและสถานศึกษาในทองถิ่น
- เพื่อใหนักศึกษาหลักสูตร คบ. 5
ปS ไดรับการนิเทศและติดตาม
สามารถนําไปประยุกตใชในวิชาชีพ
ตKอไป- .เพื่อสรางเจตคติที่ดีตKอการ
ประกอบวิชาชีพครู
- เพื่อใหนักศึกษาสามารถจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญได
- เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ
และเจตคติทดี่ ีตKองานฝRก
ประสบการณวิชาชีพครูแกKบุคลากร
ที่เกี่ยวของทุกฝ^ายของมหาวิทยาลัย
และบุคลากรในโรงเรียนรKวมพัฒนา
วิชาชีพครู

เปXาหมาย

วัน/เวลา ดําเนินการ

งบประมาณ

การประเมิน

ผูรับผิดชอบ

1. ผูบริหาร และครูพี่เลีย้ ง
จากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. คณะกรรมการศูนยฝRก
ประสบการณวิชาชีพครูและ
ตัวแทนจากโรงเรียนรKวม
พัฒนาวิชาชีพครูจํานวน
3. นักศึกษา คบ. 5 ปS
4. อาจารยนิเทศกเอก
นิเทศกทั่วไป

ไตรมาส 1
(ต.ค.56 – ธ.ค.56)
ถึง
ไตรมาส 4
(ก.ค.57 – ก.ย.57)

406,600

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

นางจันทิมา
คําพล

สอดคลองกับ
พันธกิจ 4 ดาน
พันธกิจดานการ
เรียนการสอน
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