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คํานํา
การจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะครุศาสตร เปนมาตรการหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาให%มีคุณภาพมากขึ้น เปนสิ่งที่คณะครุศาสตรเชื่อมั่นว-าหากมีทิศ
ทางการทํางานที่ชัดเจน ย-อมนํามาซึ่งประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และนั่นย-อมส-งผลถึงคุณภาพการศึกษาที่จะเปนบุคคลที่มีคุณค-าต-อสังคม สามารถนําพาประเทศชาติ
ให%เจริญก%าวหน%าทัดเทียมนานาอารยธรรมประเทศได%ในอนาคต
แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการคณะครุศาสตรเล-มนี้ จึงทําขึ้นเพี่อสอดรับกับนโยบายการดําเนินของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเปนเครื่องมืออย-างดีในการ
ปฏิบัติงานให%บรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว%
คณะครุศาสตร เชื่อมั่นว-า เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนต-อคณาจารยและบุคลากรของคณะ ในการรังสรรคงานการศึกษาให%มีคุณภาพสมดัง
เจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษาที่มุ-งให%ได% “ครูดี ครูเก-ง”

คณะครุศาสตร
สิงหาคม 2557
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และนโยบาย
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ประวัติความเป-นมา
คณะครุศาสตรมีความเปนมาสืบทอดจากหมวดวิชาการศึกษาในโรงเรียนสตรีฝVกหัดครูนครปฐม ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปWพุทธศักราช 2479 และเมื่อได%ประกาศใช%
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 ได%เปลี่ยนชื่อเปนคณะวิชาครุศาสตร และเปลี่ยนชื่อเปนคณะครุศาสตรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 รับผิดชอบงานด%านการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา คณะครุศาสตรบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการคณะโดยการนําของคณบดีคณะครุศาสตร
หลักสูตรที่เปXดสอนในปWการศึกษา 2554 ประกอบด%วยหลักสูตรปริญญาตรี (5 ปW) 10 หลักสูตร ได%แก- การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา พลศึกษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรีศึกษา และสังคมศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปW) 1 หลักสูตรได%แก- สาขาวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษา นอกจากจะผลิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีแล%ว คณะครุศาสตรยังรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอีก 4 หลักสูตร ได%แก-หลักสูตร
ปริญญาโท 2 สาขาคือสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 หลักสูตรได%แก- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
บัณฑิตวิชาชีพครู และประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ต-อมาคุรุสภาได%มีมาตรการควบคุม
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทั่วประเทศทําให%ทั้ง 3 หลักสูตรปXดไปและเปXดใหม-หลังจากมีมาตรการกําหนดให%ยื่นหลักสูตรผ-านคุรุสภาอีกครั้ง จึงคงเหลือเพียงหลักสูตร
เดียวคือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในการจัดการเรียนการสอนดังกล-าว คณะครุศาสตรมีคณาจารยที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในด%านการสอน มี
ห%องปฏิบัติการที่เอื้อต-อการเรียนรู% มีเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีอาจารยที่ปรึกษาคอยให%ความช-วยเหลือและแนะแนวทางในการเรียนให%กับ
นักศึกษาอย-างใกล%ชิด เพื่อนําไปสู-การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ด%วยตระหนักในหน%าที่และความรับผิดชอบดังกล-าว คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงได%ดําเนินการทุกวิถีทางบนฐานศักยภาพที่มีอยู- เพื่อสร%างครูดี
ครูเก-ง มียุทธศาสตร ฉลาดใช%ภูมิป>ญญาเพื่อพัฒนาสังคม ามปรัชญาและวิสัยทัศนที่มุ-งสู-เปZาหมาย คือการผลิตและพัฒนาครูผู%บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ให%มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ตอบสนองความต%องการของสังคม โดยคํานึงถึงเจตนารมณแห-งพระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติ พุทธศักราช 2542 เปนสําคัญ
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ความเปนมาของ คณะครุศาสตรมีพัฒนาการมาตามลําดับสรุปได%ดังนี้
- พ.ศ. 2479 เปนโรงเรียนสตรีฝVกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) เปXดสอนหลักสูตรฝVกหัดครู ประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) และหลักสูตรฝVกหัดครูประกาศนียบัตร
ฝVกหัดครูมูล (ป.)
- พ.ศ. 2503 เปนโรงเรียนสตรีฝVกหัดครูนครปฐมเปXดรับนักศึกษาชายเข%าเรียน และสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
- พ.ศ. 2511 เปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนฝVกหัดครูนครปฐม เปXดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
- พ.ศ. 2512 ขยายการเปXดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และเปXดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.)
- พ.ศ. 2513 เปนวิทยาลัยครูนครปฐม ขยายการเปXดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
- พ.ศ. 2518 เปลี่ยนชื่อจากหมวดวิชาการศึกษาเปนคณะวิชาครุศาสตร
- พ.ศ. 2521 ขยายการเปXดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาคปกติ และภาคพิเศษโดยจัดให%กับโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ
(อ.คป)
- พ.ศ. 2529 เริ่มเปXดสอนหลักสูตรอนุปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (อ.คศ.) และ หลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ให%กับโครงการการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ (กศ.บป.)
- พ.ศ. 2538 ได%รับสถาปนาเปนสถาบันราชภัฏนครปฐมตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เปลี่ยนชื่อจากคณะวิชาครุศาสตรเปนคณะครุศาสตร
- พ.ศ. 2540 เปXดสอนหลักสูตรอนุปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (อ.คศ.) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาคปกติ และภาคพิเศษ เปXดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูตามโครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (โครงการ สค.วค.) ซึ่งเปนโครงการความรวม
มือกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- พ.ศ. 2541 เปXดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (ค.ม.)
- พ.ศ. 2542 เปXดทําการสอนหลักสูตรอนุปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (อ.คศ.) แล ะหลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษสําหรับ
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพี่อครูประจําการ (ศอ.คป.) เปXดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอน
- พ.ศ. 2546 เปXดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาสําหรับผู%บริหารประจําการ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสําหรับ
ครูประจําการตามโครงการพัฒนาครูประจําการและผู%บริหารประจําการ ให%ได%รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา รุ-นที่
1 (โครงการความรวมมือกับสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ)
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- พ.ศ. 2547 เปXดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ตามโครงการพัฒนาผู%บริหารประจําการให%ได%รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา รุ-นที่ 2 (โครงการความร-วมมือกับสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ)
- พ.ศ. 2548 – 2552 เปXดสอนและรับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และสูงกว-าปริญญาตรี ในหลักสูตรต-อไปนี้
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปW)
1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและการส-งเสริมสุขภาพ
1.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา
2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปW)
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
- พ.ศ. 2553 – ป>จจุบัน ทําหน%าที่รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และสูงกว-าปริญญาตรี ในหลักสูตรต-อไปนี้
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปW)
1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุงใหม- พ.ศ. 2554)
1.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและการส-งเสริมสุขภาพ (หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553)
1.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุงใหม- พ.ศ. 2554)
1.4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุงใหม- พ.ศ. 2554)
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2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปW)
2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุงใหม- พ.ศ. 2554)
3) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
4) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
4.1 สาขาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุงใหม- พ.ศ. 2554)
4.2 สาขาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุงใหม- พ.ศ. 2554)
5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
5.1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม- พ.ศ.2555)
นอกจากนี้ คณะครุศาสตรยังรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต สาขาการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปW) ร-วมกับ คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 3 สาขา
ได%แก- ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อีก 3 สาขา ได%แก- คณิตศาสตร วิทยาศาสตร คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สภาพป.ญหาของวิชาชีพครู
สภาพป>ญหาของวิชาชีพครูในป>จจุบัน พบว-ามีป>ญหาทั้งการเริ่มเข%าสู-วิชาชีพ การผลิต การพัฒนาวิชาชีพและสถานภาพวิชาชีพ สรุปได%ดังนี้
1. การเข2าสู(วิชาชีพ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข%ารับการศึกษาในสาขาวิชาชีพครูไม-มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเปนระบบการคัดเลือกรวม ไม-มีการ
คัดเลือกกลั่นกรองเพื่อเข%ารับการศึกษาในคณะศึกษาศาสตรหรือคณะครุศาสตร ผู%สมัครเข%ารับการศึกษาวิชาชีพครูส-วนใหญ-ไม-ตั้งใจเรียนครูและขาดทัศนคติที่ดีต-อวิชาชีพครู
2. การผลิต สถาบันผลิตครูมีจํานวนมากแต-ขาดการประสานงานด%านวิชาการและการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรการผลิตครู คณาจารยในสถาบันผลิต
ครูไม-ได%เปนต%นแบบของการสอนที่ยึดผู%เรียนเปนสําคัญ ขาดการพัฒนาองคความรู%และนําเทคโนโลยีสมัยใหม-มาใช%ในการสอน ด%านหลักสูตรการผลิตครู ไม-สนองตอบต-อ
การสร%างบัณฑิตครูให%มีลักษณะความพร%อมทั้งร-างกาย สติป>ญญาและจิตใจ กระบวนการสอนเน%นวิชาการมากกว-าส-งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิญญาณความเปนครู
การวัดผล ประเมินผลมุ-งเน%นเนื้อหาวิชามากกว-ากระบวนการคิด การปฏิบัติและคุณลักษณะความเปนครู
3. การพัฒนาวิชาชีพ ยังไม-มีระบบที่ชัดเจนและขาดการประสานงานระหว-างหน-วยผลิตครู หน-วยงานต%นสังกัด หน-วยงานบริหารบุคคล หน-วยงาน
พัฒนาครูและองคกรวิชาชีพครู หลักสูตรการพัฒนาไม-สอดคล%องกับป>ญหาความต%องการของครูและโรงเรียน ระบบการพัฒนาไม-จูงใจให%ครูตระหนักในความสําคัญของการ
พัฒนาและไม-เชื่อมโยงกับความก%าวหน%าในอาชีพ นอกจากนี้งบประมาณด%านการพัฒนาครูยังไม-เพียงพอ ทําให%ครูจํานวนมากขาดโอกาสเข%ารับการพัฒนาอย-างต-อเนื่อง
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4. สถานภาพวิชาชีพ เนื่องจากวิชาชีพครูเปนวิชาชีพที่มีผลประโยชนตอบแทนต่ํา อีกทั้งระบบการส-งเสริมความก%าวหน%าไม-สอดคล%องกับภาระงานที่ต%อง
รับผิดชอบ ทําให%คนเก-ง คนดีมีฝWมือ ไม-ต%องการเปนครู จึงเปนโอกาสของคนที่ไม-ได%ตั้งใจเปนครูเข%าสู-วิชาชีพเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ครูในสภาพสังคมยุคโลกาภิวัตนต%อง
ดิ้นรนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและครอบครัว ความเปนปูชนียบุคคลในตัวครูจึงลดน%อยลง ทําให%สถานะของวิชาชีพครูตกต่ํา สังคมไม-ยกย-อง เชื่อถือ ศรัทธาหรือให%
การยอมรับนับถือเช-นในอดีต
แนวโน2มของวิชาชีพ
จากการสะท%อนความคาดหวังของสังคมไทยที่มีต-อครูพบว-าแนวโน%มของวิชาชีพครูในอนาคตมีลักษณะดังนี้
1. ครูของรัฐและเอกชนต%องมีความเปนวิชาชีพชั้นสูง ต%องมีการปฏิรูประบบการผลิตการพัฒนา การเข%าสู-วิชาชีพ มีมาตรฐานการปฏิบัติและการพัฒนา
มีองคกรวิชาชีพที่มีหน%าที่ควบคุมวิชาชีพแทนรัฐ และครูทุกคนต%องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2. ผู%ประกอบวิชาชีพครูได%รับการตรวจสอบจากสังคม ผู%ปกครองและนักเรียนมากขึ้น
3. ระดับสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษา ทําหน%าที่สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการไปยังคณะกรรมการ
สถานศึกษามากขึ้น
4. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาทําหน%าที่บริหารและจัดการมีคณะอนุกรรมการข%าราชการครูดูแลการบริหารงานบุคคล
5. การประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนการประเมินจากหน-วยงาน
ภายนอก ทําให%หน-วยงานต%นสังกัดและสถานศึกษาต%องจัดให%มีการประกันคุณภาพการศึกษา
6. แนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ต%องพัฒนามาตรฐานด%านคุณสมบัติ เพื่อให%มีปริญญาตรีทางการศึกษาตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่
กําหนด
7. สิทธิของผู%ประกอบวิชาชีพครูต-างสังกัดกันมีความเหลื่อมล้ํา จะมีการปรับเปลี่ยนโดยมีมาตรฐานกลางเดียวกัน
8. การพัฒนาวิชาชีพครูและผู%ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอื่น ๆ จะมีการดําเนินการอย-างต-อเนื่อง
9. การส-งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความปลอดภัยของผู%ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะได%รับการดูแลจากรัฐมากขึ้น
10. ภาระหนี้สิ้นของผู%ประกอบวิชาชีพครู จะได%รับการดูแลจากรัฐมากขึ้น
11. มีการรวมตัวเพื่อสร%างเครือข-ายการพัฒนาวิชาชีพครูมากขึ้น
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12. มีการควบคุมปริมาณและคุณภาพของผู%ที่จะเข%าสู-วิชาชีพครู โดยพิจารณากําหนดแผนหลักสูตร และวิธีการผลิตที่เอื้อต-อความต%องการที่แท%จริง
13. การใช%ครูจะมีมาตรฐานการใช% เพื่อกําหนดให%ผู%ใช%นําไปเปนกรอบการดําเนินงาน
14. มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพจะมีความเข%มแข็ง ซึ่งจะช-วยให%ภาพลักษณของวิชาชีพดียิ่งขึ้น ส-งผลให%การประพฤติผิดจรรยาบรรณลดลง
15. การครองชีพของครูจะดีขึ้น เนื่องจากมีการกําหนดให%มีกฎหมายว-าด%วยเงินเดือน ค-าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูลอื่น เพื่อให%มี
รายได%เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะของวิชาชีพและสภาพสังคม
16. ครูจะได%รับการผลักดันด%วยวิธีต-าง ๆ ให%เปนครูอาชีพมากขึ้น โดยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนจากเดิมไปสู-การเน%นผู%เรียนเปนสําคัญ สอน
ให%ผู%เรียนเปนบุคคลแห-งการเรียนรู% ใฝ`รู%ตลอดชีวิต เพื่อสร%างสรรคสังคมแห-งการเรียนรู%
17. สังคมจะคาดหวังกับครูสูงมากขึ้น ในเรื่องการถ-ายทอดความรู%และพัฒนาผู%เรียนให%เปนคนมีความรู%คู-คุณธรรม ให%สามารถดํารงชีวิตร-วมกับผู%อื่นได%
อย-างมีความสุข
นอกจากนี้ยังพบว-าประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาครูในเรื่องการยกย-องเชิดชูเกียรติคุณครูเพื่อพัฒนางานครูต-อไปอย-างต-อเนื่อง การ
สนับสนุนให%ครูทําวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน การให%มีกองทุนเพื่อพัฒนาครูและผู%บริหาร การให%เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและตัวครูมีหน%าที่ในการพัฒนาครู
ให%สอดคล%องกับหลักเกณฑการต-อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและผู%บริหาร การจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและผู%บริหารประจําการ เพื่อพัฒนาให%ครูและผู%บริหารเปนผู%นํา
การปฏิรูปการศึกษาและการออกกฎหมายให%ครูทุกคนต%องได%รับการพัฒนาอย-างต-อเนื่อง
คณะครุศาสตรในฐานะหน-วยงานที่รับผิดชอบงานผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยตระหนักในบทบาทหน%าที่ที่จะจัดการศึกษา
ให%สอดคล%องกับแนวทางที่กําหนดไว%ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติ จึงจําเปนต%องกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการดําเนินงานให%สอดคล%องกับ
สภาพการณ ดังกล-าว

9

การวิเคราะหสภาพแวดล2อม (SWOT Analysis) คณะครุศาสตร
1. ศักยภาพบุคลากร
จุดแข็ง
1. อาจารยมีความรู%เชี่ยวชาญในด%านวิชาการ มีทักษะในการถ-ายทอดองค
ความรู%
2. อาจารยมีความรู%และความสามารถตรงกับสาขาวิชาที่สอน

จุดอ(อน
1. จํานวนอาจารยต-อนักศึกษาไม-เหมาะสม ภาระงานสอนมาก แรงจูงใจใน
การทํางานมีน%อย ไม-มีเวลาทําผลงานวิชาการ
2. จํานวนอาจารยที่มีตําแหน-งวิชาการมีน%อย
3. บุคลากรสายสนับสนุนมีไม-เพียงพอ
โอกาส
อุปสรรค
1. มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให%อาจารยได%ศึกษาต-อในระดับปริญญาเอก
มีสถานศึกษาใกล%เคียงให%ค-าตอบแทน และสวัสดิการที่สูงกว-า ทําให%อาจารยที่เปน
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณพัฒนาบุคลากรอย-างพอเพียง พนักงานอาจารยขอลาออก

2. ที่ตั้ง และ ทรัพยากรทางการศึกษา
จุดแข็ง
1. การคมนาคมสะดวก อยู-ใกล%ถนนสายหลัก มีรถโดยสารผ-านหลายสาย
2. มีแหล-งเรียนรู%มากมาย เหมาะแก-การค%นคว%าหาความรู%ของนักศึกษา
มีศูนยสาธิตปฐมวัยภายใต%สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สังกัดคณะครุศาสตร เปนที่
บริการแก-ชุมชน และเปนที่ฝVกประสบการณการดูแลปฐมวัยของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
โอกาส
1. มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให%อาจารยได%ศึกษาต-อในระดับปริญญาเอก
2. มหาวิทยาลัยมีงบพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรทางการศึกษา

จุดอ(อน
1. เกิดอุบัติเหตุกับบุคลากรและนักศึกษาบ-อยครั้ง เนื่องจากการที่มีทําเลที่ตั้ง
ติดกับถนนสายหลัก และการขับรถย%อนสอนของนักศึกษา
2. อาคารเรียนไม-เพียงพอกับจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น
3. หนังสือและสื่อการเรียนไม-เพียงพอต-อจํานวนนักศึกษา
อุปสรรค
1. สื่อ โสต ทัศนูปกรณที่ใช%ในการจัดการเรียนการสอนไม-พร%อมในการใช%งาน
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สาขาวิชา
จุดแข็ง
จุดอ(อน
1. คณาจารยมีความรู% ความสามารถตรงตามวิชาเอก
คณาจารยบางสาขาวิชาที่ต%องสอนนักศึกษาสายครูทุกหลักสูตรมีภาระงาน
2. มีคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
สอนมาก ต%องเชิญอาจารยพิเศษมาสอน ซึ่งมาตรฐานการสอนแต-ละคนมีความ
3. มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนอย-างเพียงพอ
แตกต-างกัน
โอกาส
อุปสรรค
1.มีนักศึกษาให%ความสนใจในโปรแกรมที่เปXดสอนภายใต%คณะจํานวนมาก ทําให%มี 1. โครงการอบรมบางโครงการไม-สอดคล%องกับความต%องการของบุคลากร
โอกาสคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพ
2. คณาจารยมีภาระงานสอนมาก ไม-สามารถเข%าอบรมในโครงการที่
2. มีโครงการอบรมพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทุกปW
มหาวิทยาลัยหรือหน-วยงานอื่น ๆ จัดอบรมได%
นักศึกษา ศิษยเก(า
จุดแข็ง
1.นักศึกษาใกล%ชิดกับคณาจารยผู%สอนในระดับสาขาวิชา ได%รับการเอาใจใสดูแลอย-างดี
2.นักศึกษาส-วนมากมีความประพฤติดี ปกครองง-าย เชื่อฟ>ง
3.บัณฑิตครุศาสตรมีงานทําเกิน 80 % บางสาขาวิชา 100 %
4.บัณฑิตเปนที่ยอมรับของนายจ%าง / สังคม
5.มีศิษยเก-าเปนจํานวนมากอยู-ในพื้นที่และประสบความสําเร็จในอาชีพ เปนผู%นํา
ทางการศึกษา เปนผู%บริหารสถานศึกษาในท%องถิ่นที่พร%อมเปนเครือข-าย
เพื่อการผลิตและพัฒนาครู

จุดอ(อน
1.นักศึกษาขาดทักษะด%านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร ขาดนิสัยใฝ`รู%ใฝ`เรียน
ขาดแรงจูงใจใฝ`สัมฤทธิ์
2.นักศึกษาบางส-วนยากจน มาจากครอบครัว / สังคมที่ด%อยโอกาส
3.ภาพรวมของนักศึกษา/บัณฑิตราชภัฏส-วนใหญ-มักจะได%รับการยอมรับจากสังคม
น%อยกว-านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยใหญ- ๆ และได%รับการปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
ไม-เท-าเทียมกัน ทั้ง ๆ ที่บัณฑิตครุศาสตร ราชภัฏนครปฐม ได%รับการยอมรับมาก
4.บัณฑิตครูเงินเดือนน%อย ทํางานหนัก
5.ขาดสมาคมศิษยเก-าที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธเพื่อการส-งเสริมและเกื้อหนุน
สถาบันในด%านต-างๆ
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โอกาส
อุปสรรค
1. มหาวิทยาลัยมีโครงการอบรมเพื่อเปXดโอกาสให%นักศึกษาและศิษยเก-าเข%าร-วม
1. นักศึกษาบางส-วนมีป>ญหาทางการเงิน ทําให%ต%องออกกลางคัน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให%ดีขึ้น
2. นักศึกษาที่สังกัดคณะอื่นไม-ได%สอบคัดเลือกตามกระบวนการ ทําให%เกิดป>ญหา
2. สถานศึกษาในท%องถิ่นยอมรับในศักยภาพของนักศึกษาชั้นปWที่ 5 ที่จะออกฝVก
ออกกลางคัน
ประสบการณวิชาชีพ
3. สถานศึกษาในท%องถิ่นและจังหวัดใกล%เคียงมีความต%องการนักศึกษาฝVกสอนจํานวนมาก
จังหวัด ชุมชน
จุดแข็ง
1.คณะครุศาสตรมีเครือข-ายการผลิตและการพัฒนาครูในชุมชนมาก มีประสบการณ
และมีความเข%มแข็ง
2.ความสัมพันธระหว-างสถาบันอุดมศึกษาในท%องถิ่นอยู-ในระดับดี – ดีมาก
สามารถช-วยเหลือส-งเสริมทางด%านวิชาการ / การบริหารได%
3.องคท%องถิ่น/ชุมชนตื่นตัวในการพัฒนาบุคลากรด%านการศึกษาเพื่อรองรับภารกิจ
ใหม-ในการดูแลการศึกษาในชุมชน

จุดอ(อน
1.คนรุ-นใหม-ที่สนใจมาเรียนครูจํานวนมาก ทําให%ภาระงานสอนมีมาก ควบคุม
คุณภาพได%ยาก
2.ความต%องการนักศึกษาฝVกสอนของสถานศึกษาส-วนใหญ-ไม-สอดคล%องกับหลักการ
ของการฝVกประสบการณวิชาชีพ
3.สถานศึกษาที่มีความเข%มแข็งทางวิชาการไม-ต%องการนักศึกษาฝVกสอนหรือมีความ
ต%องการน%อย
4.สถาบันอุดมศึกษาอื่นในท%องถิ่นได%รับความนิยม/เชื่อถือจากผู%ใช%บริการ
มากกว-าเพราะมีศักยภาพสูงกว-าในทุกด%าน
โอกาส
อุปสรรค
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายให%แต-ละคณะจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน 1. โครงการบริการวิชาการบางโครงการยังไม-สอดคล%องกับความต%องการของชุมชน
และท%องถิ่น
2. คณาจารยมีภูมิลําเนาต-างถิ่น ขาดความเข%าใจในวิถีชีวิตของคนในชุมชนและ
2. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพื่อสร%างความร-วมมือระหว-างชุมชนและท%องถิ่น ท%องถิ่น
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สังคม / ประเทศ
จุดแข็ง
1.กฎหมายของการศึกษาโดยเฉพาะ พ.ร.บ. การศึกษาชาติฯ และ พ.ร.บ.
เกี่ยวกับวิชาชีพครูเอื้อต-อการพัฒนาวิชาชีพครู
2.ยุทธศาสตรชาติที่มุ-งพัฒนาศักยภาพกําลังคนเพื่อการแข-งขันกระตุ%นให%
เกิดกระบวนการผลิตที่เน%นคุณภาพ
3.ยุทธศาสตรชาติด%านการส-งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนสร%างงาน
ให%บัณฑิตพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา ทําให%ผู%สนใจเรียนเพิ่มขึ้น
4.นโยบายการจัดการศึกษาโดยใช% ICT สนับสนุนโอกาสในการพัฒนา
หลักสูตรใหมโอกาส
1. นักศึกษาสนใจเรียนสายครุศาสตรมากขึ้น เนื่องจากมีอัตราเกษียณอายุ
ราชการมาก
2. มีนโยบายปรับเงินเดือนข%าราชการครู สามารถดึงคนเก-งมาเรียนครู
ได%มากขึ้น

จุดอ(อน
1.งบประมาณด%านการศึกษาที่ได%รับไม-เพียงพอ การกําหนดค-าใช%จ-ายรายหัวให%กับ
นักศึกษาสายครุศาสตรค-อนข%างต่ํา ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารยล-าช%าและนักศึกษา
ค-อนข%างน%อย
2.นโยบายด%านการผลิตครูไม-แน-นอนเกิดภาวะชงักงันในการพัฒนาหลักสูตร และการ
ตัดสินใจรับนักศึกษา โดยเฉพาะการประชาสัมพันธหลักสูตรและการตัดสินใจเลือก
ผู%เรียน
3.เกณฑมาตรฐานหลักสูตรใหม-มีผลกระทบต-อการพัฒนาหลักสูตรด%านศักยภาพผู%สอน
และอาจารยประจําหลักสูตร

อุปสรรค
1. นักศึกษาออกกลางคันเนื่องจากป>จจัยหลายสาเหตุ
2. นโยบายคุรุสภาที่ต%องสอบเพื่อให%ได%ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในปW 2557 ทําให%
มหาวิทยาลัยต%องปรับกลยุทธในการจัดการเรียนการสอน
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค อัตลักษณ และนโยบาย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ปรัชญา
พันธกิจ

“จิตวิญญาณความเปนครู คู-คุณธรรมนําป>ญญา พัฒนาท%องถิ่น”
1. ผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา
2. เตรียมความพร%อมเข%าสู-ประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาครูและผู%ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
4. วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
5. บริการวิชาการแก-ชุมชนและท%องถิ่น
6 ส-งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
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เอกลักษณ
“.จิตวิญญาณความเปนครู (บุคลิกภาพดี มีเมตตาต-อศิษย รอบรู%ในสาขาวิชาชีพ เทคนิคการสอนดี และมีจิตอาสา)”
อัตลักษณ
“จิตอาสา พัฒนาท%องถิ่น”
วิสัยทัศน
“ภายในปW 2561 คณะครุศาสตร เปนต%นแบบในการผลิตครูและพัฒนาบุคลากรมืออาชีพทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท%องถิ่น”
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีความรู%และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ส-งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการบริการวิชาการแก-ชุมชนและท%องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วิจัยและพัฒนาองคความรู%ทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการองคกร
เปLาประสงค
เปZาประสงคที่ 1 คณะครุศาสตรเปนต%นแบบในการผลิตครูที่มีความรู%และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
เปZาประสงคที่ 2 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและให%บริการวิชาการแก-ชุมชนและท%องถิ่น
เปZาประสงคที่ 3 ส-งเสริม/สนับสนุนให%บุคลากรทําวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู%ทางการศึกษาและพัฒนาท%องถิ่น ตอบสนองตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา
เปZาประสงคที่ 4 ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรให%มีประสิทธิภาพ
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 และตําแหน-งวิชาการ
4. ปฏิรูปการเรียนรู%ให%ผู%เรียนรู%จักคิด มีการฝVกปฏิบัติจริง และมีการแสวงหาความรู%ด%วยตนเอง
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5. นําเทคโนโลยีมาใช%ในการจัดการศึกษา
6. สนับสนุน และส-งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรของคณะสู-ประชาคมอาเซียน
2. นโยบายด2านงานวิจัย
1. ส-งเสริมสนับสนุนให%คณาจารยทําวิจัย
2. จัดหาแหล-งทุนในการทําวิจัย
3. สนับสนุนให%นําองคความรู%ที่ได%จากงานวิจัยมาใช%ในการเรียนการสอน
3. นโยบายด2านการบริหารจัดการองคกร
1. จัดทําแผนพัฒนาโปรแกรมวิชา และคณะ
2. จัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปW
3. จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
3.1 ฐานข%อมูลอาจารย อาจารยพิเศษ
3.2 ฐานข%อมูลพัสดุ ครุภัณฑ ห%องเรียนและห%องปฏิบัติการ (รวมทั้งระบบการจัดเก็บการเบิกจ-ายใช%งาน การดูแลรักษา อายุการใช%งาน และประวัติการซ-อม
และบํารุงรักษา)
3.3 ฐานข%อมูลการเงินและงบประมาณ
3.4 ฐานข%อมูลนักศึกษา (ศิษยเก-า – ป>จจุบัน)
3.5 ฐานข%อมูลผู%สอนและรายวิชา
3.6 ฐานข%อมูลหลักสูตร
4. นโยบายด2านการบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. ปลูกฝ>งและเสริมสร%างให%นักศึกษา เห็นคุณค-าของภูมิป>ญญาและศิลปวัฒนธรรมไทย
2. ส-งเสริมการจัดกิจกรรมที่มุ-งเน%นให%นักศึกษาเปนคนดี มีจิตสาธารณะ
5. นโยบายด2านการบริการวิชาการ
1. จัดอบรมวิชาการ / วิชาชีพทางด%านวิชาชีพครูให%กับชุมชนและหน-วยงานภายนอก
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2. สร%างเครือข-ายการให%บริการทางวิชาการ
6. นโยบายด2านมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
1. เร-งรัดพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนรู% และมุ-งเน%นการประกันคุณภาพทางวิชาการ
2. เพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาในด%านทักษะวิชาชีพครู ทักษะทางภาษา การสื่อสารและการใช%คอมพิวเตอร
7. นโยบายงานประกันคุณภาพ
1. นําระบบงานประกันคุณภาพ เข%ามาเปนส-วนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนและการทํางานทุกงาน/โครงการ
2. พัฒนาบุคลากรด%านประกันคุณภาพอย-างสม่ําเสมอเพื่อให%ทันต-อการเปลี่ยนแปลง
3. ให%บุคลากรทุกคนตระหนักว-างานประกันคุณภาพเปนนโยบายสําคัญที่ทุกคนจะต%องถือปฏิบัติ
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ความเชื่อมโยงระหว(างแผนยุทธศาสตร คณะครุศาสตร พ.ศ. 2558
วิสัยทัศนมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ-งมั่นที่จะเปนองคกรแห-งการเรียนรู% ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพพร%อมทํางานในประชาคมอาเซียน เปนศูนยกลางการ
เรียนรู% อารยธรรมทวารวดี และเปนคําตอบของท%องถิ่นในการสร%างภูมิคุ%มกันต-อการเปลี่ยนแปลง”
วิสัยทัศนคณะครุศาสตร “ภายในปW 2561 คณะครุศาสตร เปนต%นแบบในการผลิตครูและพัฒนาบุคลากรมืออาชีพทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท%องถิ่น”
คณะครุศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร
1 การผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู%และมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

เปLาประสงค
คณะครุศาสตรเปน
ต%นแบบในการผลิตครูที่มี
ความรู%และมีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ตัวชี้วดั
1.หลักสูตรสอดคล%องกับ
การเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา
(ครุสภา สกอ.และความ
ต%องการของตลาด)
2.จํานวนบัณฑิตที่มี
สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยฯ
กลยุทธ
1.พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล%อง
และทันต-อการเปลีย่ นแปลงทาง
การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม
2. ส-งเสริมและพัฒนาทักษะใน
การจัดการเรียนรู%
3. เพิ่มขึดความสามารถของ
นักศึกษาในด%านทักษะวิชาชีพ
ทักษาทางภาษา ทักษะด%านการ
วิจัย และทักษะทางด%าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให%มี
ศักยภาพพร%อมทํางานใน
ประชาคมอาเซียน

เปLาประสงค
เปZาประสงคที่ 1
บัณฑิตมีความรู%
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค
พร%อมทํางานในประชาคม
อาเซียน

ตัวชี้วดั
1.1 บัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ได%งานทํา/ศีกษาต-อ
1.2 ความพึงพอใจของผู%ใช%
บัณฑิต
1.3 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต-อการจัดการเรียน
การสอน
1.4 รางวัลในระดับชาติ/
นานาชาติของนักศึกษา
1.5 นักศึกษาที่ได%รับใบ
ประกาศนียบัตร/ ผ-าน
มาตรฐานทางด%านภาษาและ
IT

กลยุทธ
1.พัฒนามาตรฐาน
ทางด%านวิชาการ

4. สร%างเครือข-ายสถานศึกษา
และสถานประกอบการ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตวิชาชีพครู
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คณะครุศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร
เปLาประสงค
2.ส- ง เสริ ม และสนั บ สนุ น พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ท า ง
การพั ฒ นาบุ ค ลากรทาง การศึ ก ษาและให% บ ริ ก าร
การศึ ก ษาและการบริ ก าร วิ ช าการแก- ชุ ม ชนและ
วิ ชา ก า ร แ ก- ชุ มชน แ ล ะ ท%องถิ่น
ท%องถิ่น

3.วิจัยและพัฒนาองค
ความรู%ทางการศึกษา

ส-งเสริมและสนับสนุนให%
บุคลากรทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาองคความรู%ทาง
การศึกษาและพัฒนา
ท%องถิ่น ตอบสนองตัวชีว้ ัด
ของการประกันคุณภาพ
การศึกษา

ตัวชี้วดั
1.จํานวนโครงการที่
ให%บริการวิชาการแกชุมชนและท%องถิ่น
2.จํานวนบุคลากรทาง
การศึกษา/ผู%ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา
ได%รับการพัฒนา
จํานวนบุคลากรที่ทําวิจัย
เพื่อพัฒนาองคความรู%ทาง
การศึกษาและพัฒนา
ท%องถิ่น

มหาวิทยาลัยฯ
กลยุทธ
1.พัฒนาผู%ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา
2.พัฒนารูปแบบการให%บริการ
วิชาการและความร-วมมือแกชุมชนและท%องถิ่น

1.สนับสนุนให%คณาจารยตีพิมพ
เผยแพร-ผลงานวิจยั ที่สร%าง
ผลกระทบสูง (High Impact
factor)
2.สนับสนุนให%คณาจารยนําองค
ความรู%ที่ได%จากงานวิจัยมาใช%ใน
การเรียนการสอน และบริการ
วิชาการแก-สังคม รวมไปถึงการ
จัดการความรู%ที่เกิดจากการวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
วิจัยและบริการวิชาการเพื่อ
มุ-งเปนแหล-งความรู%ที่เปนที่
ยอมรับของท%องถิ่น

เปLาประสงค
ประชาชนในท%องถิ่นรู%เท-า
ทันนการเปลี่ยนแปลง มี
ภูมิคุ%มกันน มี
ความสามารถในการ
บริหารจัดการตนเอง และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วดั
2.5 โครงการทีส-งเสริมการ
เพิ่มขีดความสามารถของครู
และบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ
2.สร%างความร-วมมือกับ
ภาคีภายนอกเพื่อ
ถ-ายทอดองคความรู%

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
วิจัยและบริการวิชาการเพื่อ
มุ-งเปนแหล-งความรู%ที่เปนที่
ยอมรับของท%องถิ่น

ประชาชนในท%องถิ่นรู%เท-า
ทันนการเปลี่ยนแปลง มี
ภูมิคุ%มกันน มี
ความสามารถในการ
บริหารจัดการตนเอง และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.1 งานวิจัยและการ
ถ-ายทอดองคความรู%ที่
ตอบสนองโจทยป>ญหาของ
ท%องถิ่น
2.3 งานวิจัยหรืองาน
สร%างสรรคที่ได%รับการตีพิมพ
เผยแพร-

1.ส-งเสริมและสนับสนุน
การสร%างองคความรู%

3.ส-งเสริม สนับสนุนให%คณาจารย
สร%างความร-วมมือกับภาคี
ภายนอกในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให%ใช%
กระบวนการวิจัยในการพัฒนาวื
ชาชีพ
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คณะครุศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร
เปLาประสงค
4.การบริหารจัดการองคกร ปรับปรุงพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองคกรให%มี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั
1.จํานวนบุคลากรที่เข%าใจ
ทิศทางขององคกร
2. ความพึงพอใจของ
บุคลากรและผู%ที่มีส-วน
เกี่ยวข%องที่มีต-อการ
บริหารจัดการ
3. ความครอบคลุม
ถูกต%องของและทันสมัย
ของการเรียกใช%
สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยฯ
กลยุทธ
1.พัฒนาและปรับปรุงแผน
พัฒนาคณะ สาขาวิชาและกลุ-ม
วิชา

ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
มุ-งสู-องคกรแห-งการเรียนรู%ที่
บริหารจัดการด%วยหลักธรร
มาภิบาล
2.ทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารประจําปW
ของคณะ
3.พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
4.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
คณะครุศาสตร
5.ส-งเสริม สนับสนุนและจัดหา
ทรัพยากรเพื่อรองรับการ
ผลิตบัณฑิต

เปLาประสงค
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมเปนองคกรที่มี
สภาพแวดล%อมเอื้อต-อการ
เรียนรู% มีระบบงานที่
คล-องตัวและบริหาร
จัดการด%วยหลักธรรมาภิ
บาล

ตัวชี้วดั
4.1 ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.2 ความสุขในการทํางาน
4.3 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต-อสภาพแวดล%อม
ภายในมหาวิทยาลัย

กลยุทธ
1.ส-งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
2. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่นําไปสู-องคกร
แห-งการเรียนรู%
3.พัฒนาสภาพแวดล%อม
และภูมิสถาป>ตยมุ-งสูGreen University

4.4 งานวิจัยเพื่อการพัฒนา
องคกร
4.5 ความสําเร็จมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู- Green
University

6.พัฒนากิจกรรมนักศึกษา
คณะครุศาสตร
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แผนปฏิบัติการประจําปW คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ปWงบประมาณ 2558
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให%มีศักยภาพพร%อมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาคณะครุ
ศาสตรในด%าน 3 D
รหัสโครงการ 5802000005

2

อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือโดยใช%โปรแกรม
คอมพิวเตอร
รหัสโครงการ 5813000002

วัตถุประสงค

เปZาหมาย
1

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
คณะครุศาสตร
- เพื่อฝVกทักษะความเปนผู%นําและ
ทักษะการสื่อสารแก-นักศึกษา
-เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู%เรียน
เน%นคุณภาพของผู%เรียนเปนสําคัญ
มีเปZาหมายในการสร%างให%บุคคล
และสถานศึกษาต%องจัดการศึกษา
3D
1. เพื่อให%นักศึกษามีความรู%ความ
เข%าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือโดยใช%
โปรแกรมคอมพิวเตอร
2. เพื่อให%นักศึกษามีทักษะในการ
ใช%โปรแกรมคอมพิวเตอรในการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

1. สโมสรนักศึกษา
คณะครุศาสตร
จํานวน 40 คน
2. นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร จํานวน 400
คน

นักศึกษาที่เรียน
รายวิชาการวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู% จํานวน
100 คน

/

ไตรมาส
2 3
/

4
/

งบประมาณ

การประเมิน

ผู%รับผิดชอบ

120,000.00

1. ความรู%ความเข%าใจ
ในการเข%าอบรม
2. ความรูค% วามสามารถ
ที่นําไปประยุกตใช%
3. ความพึงพอใจในการ
เข%าร-วมโครงการ

สํานักงาน
คณะ

20,000.00

1.จํานวนนักศึกษาที่เข%า
ร-วมโครงการ
2.ความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่เข%าร-วม
โครงการ

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
พันธกิจด%านการ
การเรียนการสอน

อ.กรนภา
พันธกิจด%านการ
วัชระธํารงกุล การเรียนการสอน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให%มีศักยภาพพร%อมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ที่
3 อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยและการ 1. เพื่อให%นักศึกษามีความรู%ความ
เขียนรายงานการวิจัย รหัส
เข%าใจเกี่ยวกับการวิจยั และการ
โครงการ 5813000003
เขียนรายงานการวิจัย
2. เพื่อให%นักศึกษาสามารถเขียน
รายงานการวิจยั ได%อย-างถูกต%อง
4

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาวิชาชีพครูด%านจิต
วิญญาณความเปนครูและ
ศิลปวัฒนธรรมสู-ครูอาเซียน
รหัสโครงการ 5812000001

เพื่อเสริมสร%างคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของนักศึกษาวิชาชีพครู
ด%านจิตวิญญานความเปนครู การ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และด%าน
การใช%ภาษาเพื่อการสื่อสารสู-ความ
เปนประชาคมอาเซียน

เปZาหมาย
1
นักศึกษาที่เรียนรายวิชา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู% จํานวน 100 คน

นักศึกษาสาขาการศึกษา
คณะครุศาสตรทีเ่ รียนใน
รายวิชา
1) พื้นฐานการศึกษา
2) การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 3) ความ
เปนครูและการพัฒนา
คุณธรรมครู
4) กฎหมายการศึกษา
และ
5) การศึกษากับการ
พัฒนาชุมชน และ
6) การประกันคุณภาพ
การศึกษา

ไตรมาส
2 3
/

/

งบประมาณ

การประเมิน

20,000.00

1.จํานวนนักศึกษาที่เข%า
ร-วมโครงการ
2.ความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่เข%าร-วม
โครงการ

20,000.00

ประเมินความรู%ทไี่ ด%รับ
และความพึงพอใจที่มี
ต-อโครงการฯ ของ
นักศึกษา

4

ผู%รับผิดชอบ

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
อ.ดร.จิตติรตั น พันธกิจด%านการ
แสงเลิศอุทัย การเรียนการ
สอน

อ.ดร.พรรณี
สุวัตถี

พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให%มีศักยภาพพร%อมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปZาหมาย
ที่
1
5 การเตรียมความพร%อมด%านการ เพื่อพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให%มี นักศึกษาสาขาการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา รหัส ทักษะและประสบการณเตรียม
ชั้นปWที่ 3 - 4
โครงการ 5812000002
ความพร%อมด%านการประกัน
คุณภาพการศึกษาสู-วิชาชีพครู
6

7

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาด%านพื้นฐานการศึกษา
และกฎหมายการศึกษาสูค- รู
อาเซียน รหัสโครงการ
5812000003

โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการ
รหัสโครงการ 5811000001

เพื่อเสริมสร%างคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของนักศึกษาวิชาชีพครู
ด%านจิตวิญญานความเปนครู การ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และด%าน
การใช%ภาษาเพื่อการสื่อสารสู-ความ
เปนประชาคมอาเซี่ยน

นักศึกษาสาขาการศึกษา
คณะครุศาสตรทีเ่ รียนใน
รายวิชา พื้นฐาน
การศึกษา การบริหาร
จัดการสถานศึกษา
ความเปนครูและการ
พัฒนาคุณธรรมครู
กฎหมายการศึกษา และ
การศึกษากับการพัฒนา
ชุมชน การประกัน
คุณภาพการศึกษา
เพื่อให%ผู%เข%ารับการอบรมมีความรู% อาจารยในจังหวัด
ความเข%าใจ และมีทักษะในการจัด นครปฐม30 คน
กิจกรรมการเรียนรู%ที่เน%นทักษะ
การคิด

ไตรมาส
2 3
/

/

/

งบประมาณ

การประเมิน

ผู%รับผิดชอบ

20,000.00

ประเมินความรู%ทไี่ ด%รับ
และความพึงพอใจที่มี
ต-อโครงการฯ ของ
นักศึกษา

ดร.ดวงใจ
ชนะสิทธิ์

24,000.00

ประเมินความรู%ทไี่ ด%รับ
และความพึงพอใจที่มี
ต-อโครงการฯ ของ
นักศึกษา

ดร.นภาเดช
บุญเชิดชู

4

40,000.00

1.ความรู%และควา
สามารถในการออกแบบ
หลักสูตรบูรณาการ
2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เข%ารับการ
อบรม

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

ดร.ธีรวุธ ธาดา
ตันติโชค

อ.พนม
จองเฉลิมชัย

พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให%มีศักยภาพพร%อมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
8 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
รหัสโครงการ 5811000002

9

สัมมนาการฝVกประสบการณ
วิชาชีพครูเต็มรูปสําหรับ
นักศึกษา ค.บ. 5 ปW รหัส
โครงการ 5809000002

10

สัมมนาผู%บริหารและครูพี่เลีย้ ง
การฝVกประสบการณวิชาชีพครู
รหัสโครงการ 5809000003

วัตถุประสงค

เปZาหมาย
1

เพื่อให%นักศึกษามีความรู%ความ
1. นักศึกษา 100 คน
เข%าใจ และมีทักษะในการจัดทํา 2. อาจารย 2 คน
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
1. เพื่อเสริมสร%างคุณลักษณะ
ความเปนครู
2. เพื่อสร%างเครือข-ายพัฒนา
วิชาชีพครู
3. เพื่อพัฒนากระบวนการฝVก
ประสบการณวิชาชีพครู
1. เพื่อสร%างความรู%ความเข%าใจ
และเจตคติทดี่ ีต-อกระบวนการฝVก
ประสบการณวิชาชีพครูแกบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อพัฒนาระบบ/กระบวนการ
ฝVกประสบการณวิชาชีพครู
3. เพื่อสร%างเครือข-ายทางวิชาการ
ระหว-างคณะครุศาสตรและ
สถานศึกษาในท%องถิ่น

นักศึกษาจํานวน 1000
คน

ผู%บริหาร และครูพี่เลี้ยง
จากสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจํานวน 200 คน
ร-วมการสัมมนา

ไตรมาส
2 3
/

/

งบประมาณ

ผู%รับผิดชอบ

4
34,000.00

40,000.00

/

การประเมิน

40,000.00

1. ความรูค% วามเข%าใจ
อ.จํารัส
ในการเข%าอบรม
อินทลาภาพร
2. ความรูค% วามสามารถ
ที่นําไปประยุกตใช%
3. ความพึงพอใจในการ
เข%าร-วมโครงการ
1. ความรูค% วามเข%าใจ
นางจันทิมา
ในการเข%าอบรม
คําพล
2. ความรูค% วามสามารถ
ที่นําไปประยุกตใช%
3. ความพึงพอใจในการ
เข%าร-วมโครงการ
1. ความรูค% วามเข%าใจ
นางจันทิมา
ในการเข%าอบรม
คําพล
2. ความรูค% วามสามารถ
ที่นําไปประยุกตใช%
3. ความพึงพอใจในการ
เข%าร-วมโครงการ

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให%มีศักยภาพพร%อมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
11 ปฐมนิเทศนักศึกษา
รหัสโครงการ 58B0000001

12

พัฒนาจิตเจริญป>ญญา
รหัสโครงการ 58B0000002

วัตถุประสงค

เปZาหมาย
1

1.เพื่อให%นักศึกษามีความรู%ความ
เข%าใจเกี่ยวกับโครงสร%างรายวิชา
ต-างๆ ในหลักสูตร แผนการเรียน
และแหล-งเรียนรู%ภายใน
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อสร%างความสัมพันธอันดี
ระหว-างคณาจารยและนักศึกษาใน
สาขาวิชาการประถมศึกษา
3. เพื่อเตรียมพร%อมในการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพให%แก-นักศึกษา
1. เพื่อให%นักศึกษามีความรู%ในหลัก
วิถีพุทธ ได%ฝVกการพัฒนาจิตใจและ
ปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร%าง
คุณธรรมและจริยธรรม
2. เพื่อส-งเสริมศักยภาพในด%าน
ทักษะวิชาชีพ การใช%ชีวิตอย-างมี
ความสุข เปนการส-งเสริมศีลธรรม
อย-างต-อเนื่องให%เกิดความรู%คูคุณธรรม

ไตรมาส
2 3

1. นักศึกษา 50 คน
2. อาจารย 8 คน

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการประถมศึกษา
ชั้นปWที่ 1 จํานวน 50
คน

/

งบประมาณ
4
/

การประเมิน

ผู%รับผิดชอบ

10,000.00

1. ความรูค% วามเข%าใจ
อ.จํารัส
ในการเข%าอบรม
อินทลาภาพร
2. ความรูค% วามสามารถ
ที่นําไปประยุกตใช%
3. ความพึงพอใจในการ
เข%าร-วมโครงการ

30,000.00

ประเมินความรู% ความ
เข%าใจ ความพึงพอใจ
การนําความรู%ไป
ประยุกตใช%จากการเข%า
ร-วมโครงการ

อ.ดวงสมร
สารแสน

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

25

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให%มีศักยภาพพร%อมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
13 วันประถมศึกษา
รหัสโครงการ 58B0000003

14

โครงการศึกษาดูงานโรงเรียน
และแหล-งการเรียนรูเ% พื่อเตรียม
ความพร%อมในการฝVก
ประสบการณวิชาชีพครูระดับ
ประถมศึกษา รหัสโครงการ
58B0000004

วัตถุประสงค
1. เพื่อให%นักศึกษา มีความรู%ความ
เข%าใจเกี่ยวกับประวัติและรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษา
2. เพื่อให%นักศึกษามีทักษะในการ
จัดนิทรรศการและแสดงผลงาน
ทางการศึกษา
3. เพื่อให%นักศึกษามีทักษะการจัด
กิจกรรมในระดับประถมศึกษา

เปZาหมาย
1. นักศึกษาสาขาวิชา
การประถมศึกษา ชั้นปW
ที่ 1-4 จํานวน 145
คน
2. นักเรียนระดับประถม
ศึกษา จํานวน 200
คน
3. ครูและอาจารย
จํานวน 30 คน

1. เพื่อให%นักศึกษามีความรู% ความ 1. นักศึกษา 50 คน
เข%าใจ ในการบริการจัดการชั้น
2. อาจารย 9 คน
เรียนระดับประถมศึกษา
2. เพื่อให%นักศึกษามีความรู% ความ
เข%าใจ ในการจัดการเรียนการสอน
ในระดับประถมศึกษา
3. เพื่อให%นักศึกษามีความรู%และ
ประสบการณในการใช%แหล-ง
เรียนรู%ในชุมชนเพื่อการจัด
กิจกรรมพัฒนา

1
/

ไตรมาส
2 3

/

งบประมาณ

การประเมิน

ผู%รับผิดชอบ

60,000.00

1. จํานวนนิทรรศการ
2. จํานวนกิจกรรม
3. จํานวนนักศึกษา
4. ความรู%ของผูเ% ข%าชม
นิทรรศการ
5. ความรู%และทักษะ
ของผู%เข%าร-วมกิจกรรม
6. ความรู%ของผู%เข%าร-วม
ฟ>งการบรรยาย

อ.จิราภรณ
หงษประชา

40,000.00

ความรู% ความเข%าใจ
ความพึงพอใจ การนํา
ความรู%ไปประยุกตใช%
จากการเข%าร-วม
โครงการ

อ.พนม
จองเฉลิมชัย

4

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให%มีศักยภาพพร%อมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
15 จัดอบรมเสริมเนื้อหาวิชาการ
รหัสโครงการ 58B0000005
16

การพัฒนาบุคลิกภาพความเปน
ครู
รหัสโครงการ 58B0000006

17

อบรมการถ-ายภาพเพื่อพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน รหัส
โครงการ 58B0000007

วัตถุประสงค

เปZาหมาย
1

เพื่อพัฒนาความรู%เนื้อหาสาระวิชา
ตามขอบเขตหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
1. เพื่อเสริมสร%างแนวทางการแต-ง
กายที่เหมาะสมของนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร
2. เพื่อส-งเสริมและพัฒนามารยาท
การเข%าสังคมของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร
3. เพื่อเสริมสร%างและพัฒนา
บุคลิกภาพความเปนครูของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร
1.เพื่อให%นักศึกษามีความรู%ใน
หลักการถ-ายภาพและการใช%
เทคโนโลยีภาพถ-ายใน
การศึกษา
2.เพื่อส-งเสริมศักยภาพของ
นักศึกษาในผลิตสื่อการเรียนการ
สอนด%วยภาพถ-ายและ
คอมพิวเตอร 3. เพื่อส-งเสริม
การใช%ภูมิป>ญญาท%องถิ่นในการทํา
สื่อการเรียนการสอน

1. นักศึกษา 250 คน (ปW
1- ปW 5)
2. อาจารย 7 คน
นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการประถมศึกษา
ชั้นปWที่ 4 จํานวน 40
คน

นักศึกษ ชั้นปWที่ 2
จํานวน 53 คน
2.คณาจารย จํานวน 7
คน

ไตรมาส
2 3
/

การประเมิน

ผู%รับผิดชอบ

20,000.00

ความรู% ความเข%าใจ

ดร.นันทนภัส
นิยมทรัพย

20,000.00

ประเมินความรู% ความ
เข%าใจ ความพึงพอใจ
การนําความรู%ไป
ประยุกตใช%จากการเข%า
ร-วมโครงการ

50,000.00

1. นักศึกษามีความรู%
คณาจารยสาขา พันธกิจด%านการ
ความเข%าใจในการ
การ
การเรียนการ
ถ-ายภาพและการใช%
ประถมศึกษา
สอน
เทคโนโลยีการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน 2.
นักศึกษาสามารถ
ประดิษฐสื่อการเรียน
การสอนจากภาพถ-ายได%

4

/

/

งบประมาณ

อ.ดวงสมร
สารแสน

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน
พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให%มีศักยภาพพร%อมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
18 ค-ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ
สําหรับเด็กประถมศึกษา
รหัสโครงการ 58B0000008

19

20

วัตถุประสงค

1

1. เพื่อส-งเสริมให%นักเรียนมีทักษะ
ทางวิชาการในการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการในระดับประถมศึกษา
2. เพื่อส-งเสริมการทํางานร-วมกัน
สถานศึกษาในการพัฒนาทักษะ
ทางวิชาชีพ
เสริมความรู%กระบวนการวิจัยขั้น 1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
พื้นฐาน
ดําเนินการวิจยั ให%แก-นักศึกษา
รหัสโครงการ 58B0000009
2. เพื่อพัฒนาการสร%างสื่อการสอน
ในระดับประถมศึกษา

พัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรู%วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา รหัส
โครงการ 58B0000011

เปZาหมาย
1. นักเรียน 100
คน 2. นักศึกษา 50
คน

นักศึกษา 40 คน (ปW 3)

1.เพื่อให%นักศึกษามีความรู%ความ 1.นักศึกษาจํานวน 50
เข%าใจเกี่ยวกับวิธีการ เทคนิคและ คน
กิจกรรม สําหรับการจัดการเรียนรู% 2.อาจารยจํานวน 7 คน
วิชาภาษาอังกฤษ
2. เพื่อให%นักศึกษาสามารถใช%
วิธีการ เทคนิค และกิจกรรมใน
การจัดการเรียนรู%ภาษาอังกฤษได%
อย-างมีประสิทธิผล

ไตรมาส
2 3
/

งบประมาณ

การประเมิน

ผู%รับผิดชอบ

20,000.00

1. ความรูค% วามเข%าใจ
ในการเข%าอบรม
2. ความรูค% วามสามารถ
ที่นําไปประยุกตใช%
3. ความพึงพอใจในการ
เข%าร-วมโครงการ
1. ความรูค% วามเข%าใจ
ในการเข%าอบรม
2. ความรูค% วามสามารถ
ที่นําไปประยุกตใช%
3. ความพึงพอใจในการ
เข%าร-วมโครงการ
-ความรู% ความเข%าใจ
และความสามารถใน
การจัดการเรียนรู%
ภาษาอังกฤษของ
ผู%เข%าร-วมโครงการ ความพึงพอใจของ
ผู%เข%าร-วมโครงการ การประเมินการสอน

อ.เอกชัย
ไวยโสภี

4

/

10,000.00

/

20,000.00

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

ดร.นันทนภัส
นิยมทรัพย

พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

ดร.บุญสม
ทับสาย

พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให%มีศักยภาพพร%อมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
21 ศึกษาดูงานรูปแบบการเรียน
การสอน
รหัสโครงการ 5803000001

22

โครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียม
ความพร%อมสู-มาตรฐานวิชาชีพ
ครู
รหัสโครงการ 5803000002

23

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพครูปฐมวัย
รหัสโครงการ 5803000003

วัตถุประสงค

เปZาหมาย
1

ไตรมาส
2 3

งบประมาณ

การประเมิน

ผู%รับผิดชอบ

4
/

97,000.00

- แบบประเมินความพึง
พอใจในการเข%าร-วม
โครงการ
- แบบประเมินเจตคติใน
วิชาชีพ

อาจารยวิลาสินี
ทองแถบ

1. ความรูค% วามเข%าใจ
ในการเข%าอบรม
2. ความรู%
ความสามารถที่นําไป
ประยุกตใช%
3. ความพึงพอใจใน
การเข%าร-วมโครงการ
- การประเมินความพึง
พอใจในการเข%าร-วม
โครงการ - วัดเจตคติ
นักศึกษา - แบบ
ประเมินวัดทักษะการใช%
ภาษาอังกฤษ

อ.รัตนวรรณ
ลิมวัฒนาสมุทร

พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

ผศ.วริยา
สมประชา

พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

1 เพื่อพัฒนาความรู%ความสามารถ
และทักษะเชิงวิชาการด%าน
การศึกษาปฐมวัย ให%แก- นักศึกษา
อาจารย
2 เพื่อให%นักศึกษา อาจารย ได%
วิเคราะหและเปรียบเทียบรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนระดับ
เพื่อสร%างเสริมให%นักศึกษาชั้นปWที่
1 เกิดอัตลักษณศิษยครุศาสตร

นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ชั้นปW
ที่ 4(หมู-เรียน 55/155/4) จํานวน 160 คน

1. นักศึกษา 100
คน 2. อาจารย 7 คน

/

22,000.00

1 พัฒนานักศึกษาให%มีเจตคติที่ดี
ต-อการใช%ภาษาอังกฤษ
2 พัฒนานักศึกษาให%มีทักษะการ
สื่อสารในการใช%ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน
3 นักศึกษาสามารถนําทักษะการ
ใช%ภาษาอังกฤษมาประยุกตใช%ใน
การประกอบอาชีพ

นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ชั้นปW
ที่ 2 (หมู-เรียน 56/1,
56/2, 56/3) จํานวน
140 คน

/

35,000.00

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

29

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให%มีศักยภาพพร%อมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
24 แสดงศักยภาพอัตลักษณ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย :
ปฐมวัยสู-ความเปนเลิศ รหัส
โครงการ 5803000004

25

โครงการป>จฉิมนิเทศ
รหัสโครงการ 5803000005

วัตถุประสงค

เปZาหมาย
1

1 เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด%าน
ความรู% ทักษะวิชาชีพ และเจตคติ
ที่ดีในศาสตรสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
2 เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพอัตลักษณ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3 เพื่อสร%างเครือข-ายความร-วมมือ
ทางวิชาการ ระหว-าง
มหาวิทยาลัยกับศิษยเก-า ศิษย
ป>จจุบัน โรงเรียนเครือข-าย
ชุมชนท%องถิ่น
4 เพื่อเผยแพร-นวัตกรรมด%าน
การศึกษาปฐมวัย
1. ความรู% ความเข%าใจ และสร%าง
ความมั่นใจ และความพร%อมใน
การปฏิบัตติ น
2. ตระหนักถึงความสําคัญของ
การปฏิบัตติ น เข%าใจบทบาท
หน%าที่ และความรับผิดชอบ

1 นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
2 ศิษยเก-า และศิษย
ป>จจุบัน
3. บุคลากรจาก
โรงเรียนเครือข-าย และ
บุคลากรที่เกีย่ วข%องกับ
การศึกษาปฐมวัย

นักศึกษาโปรแกรมวิชา
การศึกษาปฐมวัย

ไตรมาส
2 3
/

/

งบประมาณ

การประเมิน

ผู%รับผิดชอบ

121,000.00

- แบบประเมินความพึง
พอใจในการเข%าร-วม
โครงการ
- แบบประเมินเจตคติใน
วิชาชีพ

ผศ.สุวรรณา
ไชยะธน

35,000.00

1. ความรูค% วามเข%าใจ
ในการเข%าอบรม
2. ความรู%
ความสามารถที่นําไป
ประยุกตใช%
3. ความพึงพอใจใน
การเข%าร-วมโครงการ

ผศ.ดร.รัฐดาว
พิศาลพงศ

4

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

30

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให%มีศักยภาพพร%อมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ที่
26 โครงการวันแห-งความภาคภูมิใจ 1. เพื่อสร%างความผูกพันระหว-าง
รหัสโครงการ 5803000006
คณาจารยและนักศึกษากับ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและ
ติดตามภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย
2. เพื่อให%นักศึกษามีความศรัทธา
และเกิดความภาคภูมิใจในสถาน
บันการศึกษา
27 โครงการอบรมเสริมความรู%
เพื่อให%นักศึกษาได%รับความรู%และ
รหัสโครงการ 5803000007
ทักษะทางวิชาชีพที่ทันสมัย
สามารถนํามาจัดการเรียนการ
สอนได%อย-างมีประสิทธิภาพ

28

โครงการสนับสนุนการใช%สื่อ
และนวัตกรรม รหัสโครงการ
5803000008

1. เพื่อให%อาจารยได%รับการ
สนับสนุนในการผลิตสื่อใช%ในการ
จัดการเรียนการสอน
2. เพื่อให%การปฏิรูปการเรียนการ
สอนของสาขาวิชามีการใช%สื่อที่มี
ประสิทธิภาพ

เปZาหมาย
1

ไตรมาส
2 3

นักศึกษาหมู-เรียน 53/1
,53/2, 53/3 และ 53/4
จํานวน 123 คน

นักศึกษา ชั้นปWที่ 1 หมูเรียน 58/1 และ 58/2
จํานวน 100 คน
ชั้นปWที่ 4 หมู-เรียน 55/1
,55/2 ,55/3 , 55/4
จํานวน 160คน
อาจารย 7 คน

/

/

งบประมาณ

การประเมิน

ผู%รับผิดชอบ

4
/

12,000.00

1. ความรูค% วามเข%าใจ
ในการเข%าอบรม
2. ความรู%
ความสามารถที่นําไป
ประยุกตใช%
3. ความพึงพอใจใน
การเข%าร-วมโครงการ

อ.ปวรา ชูสังข

/

60,000.00

1. ความรูค% วามเข%าใจ
ในการเข%าอบรม
2. ความรู%
ความสามารถที่นําไป
ประยุกตใช%
3. ความพึงพอใจใน
การเข%าร-วมโครงการ
ความพึงพอใจของ
อาจารย

ผศ.สุวรรณา
ไชยะธน

70,000.00

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

อ.รัตนวรรณ ลิม พันธกิจด%านการ
วัฒนาสมุทร
การเรียนการ
สอน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให%มีศักยภาพพร%อมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
29 เทคโนฯ จิตอาสาบริการ
วิชาการแก-ชุมชน
รหัสโครงการ 5804000001

30

วัตถุประสงค

1.เพื่อเปXดโอกาสให%นักศึกษาได%
ฝVกฝนทักษะและประสบการณใน
การทํางาน
2.เพื่อส-งเสริมให%นักศึกษาใช%เวลาว-าง
ให%เปนประโยชน
3.เพื่อเสริมสร%างความรู% ความเข%าใจ
ในงานด%านสาธารณะ การมีจิตอาสา
4.เพื่อสร%างความสัมพันธอันดี
ระหว-างนักศึกษาที่เข%าร-วมโครงการ
และประชาชน และหน-วยงานต-างๆ
ที่เกี่ยวข%องในพื้นที่
วันสถาปนาสาขาวิชา
1.เพื่อให%อาจารยและนักศึกษารําลึก
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ถึงความเปนมาโปรแกรมวิชา
การศึกษาและพัฒนาเครือข-าย 2.เพื่อบริการข%อมูลข-าวสารแก-ศิษย
ศิษยเก-า
เก-า พัฒนาความรู%และประสบการณ
รหัสโครงการ 5804000002 ให%ศิษยเก-า
3.เพื่อให%ศิษยเก-าและศิษยป>จจุบันได%
ร-วมแลกเปลี่ยนเรียนรู%ซึ่งกันและกัน

เปZาหมาย
1
นักศึกษาชั้นปWที่ 1 -4
สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา
จํานวน 40 คน

-นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาป>จจุบัน 150
คน
-ศิษยเก-า 10 คน รวม
160 คน

/

ไตรมาส
2 3

4
/

งบประมาณ

การประเมิน

ผู%รับผิดชอบ

10,000.00

1. การเข%าร-วมโครงการ
และการปฏิบัตติ นของ
นักศึกษา
2. ความรู% ความเข%าใจ
ความพึงพอใจและการ
นําความรูไ% ปใช%จากการ
เข%าร-วมโครงการ

ดร. ดรุณี
โกเมนเอก

5,000.00

การเข%าร-วมโครงการ
และการปฏิบัตติ นของ
นักศึกษา

ดร. ดรุณี
โกเมนเอก

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให%มีศักยภาพพร%อมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
31 ไหว%พระ ๙ วัด อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
รหัสโครงการ 5804000003

32

การพัฒนาจิตสู-ชีวิตที่สมดุลครั้ง
ที่ 7
รหัสโครงการ 5804000004

33

อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ
มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
รหัสโครงการ 5804000005

วัตถุประสงค

เปZาหมาย
1

1.เพื่อให%เห็นคุณค-าของการมี
คุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อเรียนรู%ประวัติศาสตร
ศิลปวัฒนธรรม และความเปนมา
ของสถานที่สําคัญทางศาสนา
3.เพื่อเรียนรู%และปฏิบัตติ นได%อย-าง
ถูกต%อง

นักศึกษาชั้นปWที่ 2 และ
นักศึกษาชั้นปWที่ 3
สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา
จํานวน 60 คน

1. เพื่อให%นักศึกษาได%เข%าถึงวิถีชีวิต
ของชาวพุทธอย-างแท%จริง
2.เพื่อให%นักศึกษาได%นําความรู%จาก
การเข%าร-วมโครงการ
3.เพื่อปฏิบัติธรรมฝVกจิตภาวนา
เจริญกรรมฐานตามหลัก
พระพุทธศาสนา
4. เพื่อก-อให%เกิดทัศนคติที่ดีในการ
อยู-ร-วมกันในสังคม
1. เพื่อให%นักศึกษาเกิดทักษะและ
ความเชี่ยวชาญ
2. เพื่อให%นักศึกษาสร%างสื่อ
มัลติมีเดีย

นักศึกษาโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา จํานวน 60คน

นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา 150 คน

ไตรมาส
2 3
/

/

งบประมาณ

การประเมิน

ผู%รับผิดชอบ

30,000.00

1. การเข%าร-วมโครงการ
และการปฏิบัตติ นของ
นักศึกษา
2. ผลงานภาพถ-ายของ
นักศึกษา
3. ความรู% ความเข%าใจ
ความพึงพอใจและการ
นําความรูไ% ปใช%
ประเมินความรู% ความ
เข%าใจ ความพึงพอใจ
การนําความรู%ไป
ประยุกตใช%จากการเข%า
ร-วมโครงการ

ดร. ดรุณี
โกเมนเอก

ดร. ดรุณี
โกเมนเอก

พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

ประเมินความรู% ความ
เข%าใจ ความพึงพอใจ
การนําความรู%ไป
ประยุกตใช%จากการเข%า
ร-วมโครงการ

อาจารยธิตริ ัตน
รุ-งเจริญเกียรติ

พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

4

20,000.00

/

32,400.00

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให%มีศักยภาพพร%อมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
34 โครงการวันแห-งเกียรติยศ วัน
แห-งความภาคภูมิใจศิษย มรน.
รหัสโครงการ 5804000006

35

ศึกษาดูงานการผลิตรายการ
โทรทัศน
รหัสโครงการ 5804000007

วัตถุประสงค

เปZาหมาย
1

1.เพื่อให%นักศึกษาได%เรียนรูโ% ลกยุค
ใหม2.เพื่อให%นักศึกษาได%ความรู% ความ
เข%าใจถึงบทบาท ความสําคัญของ
การใช%ชีวิตหลังการสําเร็จการศึกษา
3.เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติผลงาน
และความประพฤติของนักศึกษาที่
จบการศึกษา
4.เพื่อให%นักศึกษาแสดงมุฑิตาจิตต-อ
คณาจารย
5.เพื่อเปนการสร%างความสัมพันธ
ระหว-างศิษยเก-าและศิษยป>จจุบัน
1 เพื่อเสริมสร%างศักยภาพด%านการ
ผลิตรายการโทรทัศนแก-นักศึกษา
2 เพื่อเปXดโลกทัศนในการออกแบบ
และพัฒนางานโทรทัศนเพื่อ
การศึกษา

นักศึกษาโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา จํานวน 150
คน

นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา จํานวน 100
คน

/

ไตรมาส
2 3
/

งบประมาณ

การประเมิน

ผู%รับผิดชอบ

30,000.00

ประเมินความรู% ความ
เข%าใจ ความพึงพอใจ
การนําความรู%ไป
ประยุกตใช%จากการเข%า
ร-วมโครงการ

อ.ดร.นภาภรณ
ยอดสิน

25,000.00

1. การเข%าร-วมโครงการ
2. ผลงานการผลิต
รายการโทรทัศนของ
นักศึกษา
3. ความรู% ความพึง
พอใจและการนําความรู%
ไปใช%

อาจารยเทพย
พงษ เศษคึมบง

4

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให%มีศักยภาพพร%อมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
36 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม- :
เสริมสร%างอัตลักษณศิษยครุ
ศาสตร
รหัสโครงการ 5804000008

37

38

วัตถุประสงค

1.เพื่อเรียนรู%การปรับตัวจากนักเรียน
เปนนักศึกษา
2.เพื่อเสริมสร%างอัตลักษณของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร
3.เพื่อสร%างความรัก ความสามัคคี
ระหว-างคณาจารย รุ-นพี่และรุ-นน%อง
อบรมเชิงปฏิบัติการถ-ายภาพ
1.เพื่อเสริมสร%างศักยภาพและความ
นอกสถานที่และการประกวด
เชี่ยวชาญของนักศึกษาในด%านการ
ถ-ายภาพ
ถ-ายภาพลักษณะต-างๆ
รหัสโครงการ 5804000009
2.เพื่อปลูกฝ>งจิตสํานึกในการร-วมกัน
อนุรักษธรรมชาติ ในบทบาทของ
นักท-องเที่ยวที่ดี
3.เพื่อสร%างความสัมพันธอันดี
ระหว-างรุ-นพี่และรุ-นน%อง
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด%าน 1. เพื่อเสริมสร%างศักยภาพและ
การจัดแสดงนิทรรศการผลิตผล ความเชี่ยวชาญ
คนสร%างสื่อ
2. เพื่อให%นักศึกษาฝVกจัด
รหัสโครงการ 5804000010
นิทรรศการ
3. เพื่อสร%างจิตสํานึกของการเปน
ผู%ให%

เปZาหมาย
นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา 150 คน

นักศึกษาชั้นปWที่ 2-3
สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา
จํานวน 80 คน

นักศึกษาชั้นปWที่ 1-4
สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา
จํานวน 180 คน

1
/

ไตรมาส
2 3

งบประมาณ

การประเมิน

ผู%รับผิดชอบ

10,000.00

ประเมินความรู% ความ
เข%าใจ ความพึงพอใจ
การนําความรู%ไป
ประยุกตใช%จากการเข%า
ร-วมโครงการ

อาจารยธิตริ ัตน
รุ-งเจริญเกียรติ

70,000.00

1. การเข%าร-วมโครงการ
และการปฏิบัตติ นของ
นักศึกษา
2. ผลงานภาพถ-ายของ
นักศึกษา
3. ความรู% ความเข%าใจ
ความพึงพอใจและการ
นําความรูไ% ปใช%
1. การเข%าร-วม
โครงการ
2. ผลงานการแสดง
นิทรรศการ
3. ความรู% ความเข%าใจ
ความพึงพอใจและการ
นําความรูไ% ปใช%

อาจารยธิตริ ัตน
รุ-งเจริญเกียรติ

พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

อาจารยธิตริ ัตน
รุ-งเจริญเกียรติ

พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

4

/

/

25,600.00

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให%มีศักยภาพพร%อมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
39 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข-ายนักเทคโนฯ กับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
รหัสโครงการ 5804000011

40

41

วัตถุประสงค

1. เพื่อพัฒนาเครือข-ายนักเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษาระหว-าง
สถาบัน
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู%เกี่ยวกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว-างสถาบัน
น%อมกาย น%อมใจ ประนมมือไหว% 1. เพื่อพัฒนาเครือข-ายนักศึกษาเกิด
บูชาครู
ความตระหนักและมีจติ สํานักในการ
รหัสโครงการ 5804000012
เคารพ และบูชาครู
2. เพื่อร-วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
การไหว%ครู ให%อยู-ในสังคมไทย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
1.เพื่อเปXดโลกทัศนในการเรียนรู%
พัฒนาฝWมือด%านการถ-ายภาพ
เทคนิคการถ-ายภาพเคลื่อนไหวเพือ่
เคลื่อนไหวเพื่องานสารคดีและ สร%างสรรคงานสารคดีเพื่อการศึกษา
นําเสนอ
ให%กับนักศึกษา
รหัสโครงการ 5804000014
2.เพื่อให%นักศึกษาเกิดทักษะการ
ถ-ายภาพเคลื่อนไหวเพื่อสร%างสรรค
งานสารคดีเพื่อการศึกษา
3.เพื่อให%นักศึกษาเกิดความตระหนัก
ในการสร%างสรรคงานสารคดีเพื่อ
ช-วยเหลือสังคม

เปZาหมาย
1

ไตรมาส
2 3

นักศึกษาและคณาจารย
สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา ชั้น
ปWที่ 3 จํานวน 40 คน

นักศึกษาและคณาจารย
สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา ชั้น
ปWที่ 3 จํานวน 40 คน
นักศึกษาชั้นปWที่ 3
สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา
จํานวน 63 คน

/

งบประมาณ

การประเมิน

ผู%รับผิดชอบ

4
/

10,000.00

ประเมินความรู% ความ
เข%าใจ ความพึงพอใจ
การนําความรู%ไป
ประยุกตใช%จากการเข%า
ร-วมโครงการ

อ.ดร.นภาภรณ
ยอดสิน

/

6,000.00

ประเมินความรู% ความ
เข%าใจ ความพึงพอใจ
การนําความรู%ไป
ประยุกตใช%จากการเข%า
ร-วมโครงการ
1. การเข%าร-วมโครงการ
และการปฏิบัตติ นของ
นักศึกษา
2. ผลงานภาพถ-ายของ
นักศึกษา
3. ความรู% ความเข%าใจ
ความพึงพอใจและการ
นําความรูไ% ปใช%

ผศ.เรวดี
ศรีเอี่ยมสะอาด

พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

อาจารยเทพย
พงษ เศษคึมบง

พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

30,000.00

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

36

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให%มีศักยภาพพร%อมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
42 โครงการค-ายผู%นํานันทนาการ
และการอยู-ค-ายพักแรม รหัส
โครงการ 5805000002

43

นิเทศกการสอนภายใน รหัส
โครงการ 5805000004

44

ป>จฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชา
พลศึกษา รหัสโครงการ
5805000007

วัตถุประสงค
1. เพื่อให%นักศึกษามีความรู%เกีย่ วกับ
การเปนผู%นาํ นันทนาการและการอยูค-ายพักแรม
2.เพื่อให%นักศึกมีแนวทางในการนํา
ประสบการณที่ได%รับจากโครงการไป
ใช%ด%านการเปนผู%นาํ นันทนาการและ
การอยู-ค-ายพักแรม
3.นักศึกษาที่เข%าร-วมโครงการมี
ความพึงพอใจอยู-ในระดับมาก
1. เพื่อเปนการนิเทศกการสอนของ
นักศึกษาสาขาวิชาฯ ในโรงเรียนต-างๆ
2. ความพึงพอใจของนักศึกษา ใน
การนิเทศกการสอน
1. เพื่อให%นักศึกษามีความรู% ความ
เข%าใจ ร-วมกันเกี่ยวกับวิชาชีพทาง
พลศึกษา
2. เพื่อให%นักศึกษาสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนในการนําความรูท% ี่
ได%รับไปประยุกตใช%และประกอบ
วิชาชีพต-อไปได%
3.นักศึกษามีความพึงพอใจในการ
เข%าร-วมโครงการอยู-ในระดับมาก

เปZาหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาพล
ศึกษา ชั้นปWที่ 4 จํานวน
80 คน

นักศึกษาสาขาวิชาพล
ศึกษา ชั้นปWที่ 5

นักศึกษาสาขาวิชาพล
ศึกษา ชั้นปWที่ 5 จํานวน
80 คน

1
/

/

ไตรมาส
2 3

/

/

/

งบประมาณ

การประเมิน

ผู%รับผิดชอบ

20,000.00

1.มีความรู% ร%อยละ 80
นําไปประยุกตใช% ร%อย
ละ 80 มีความพึงพอใจ
ร%อยละ 90
2.จํานวนผู%เข%าร-วม
โครงการ

อาจารยชูชีพ
คงมีชนม

3,000

ด%านความพึงพอใจ ร%อย
ละ 90

อาจารยชัยยุธ
มณีรัตน

พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

5,000.00

1. มีความรู% ร%อยละ 80
มีความพึงพอใจร%อยละ
90 สามารถนําไปใช%ได%
ร%อยละ 80
2. จํานวนผู%เข%าร-วม
โครงการ

อาจารยป>ณรสี
เอี่ยมสอาด

พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

4

/

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

37

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให%มีศักยภาพพร%อมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ที่
45 การบริการการเปนผู%ตดั สินกีฬา
. เพื่อให%นักศึกษาสามารถนํา
และการทดสอบสมรรถภาพทาง ความรู% ไปใช%ได%อย-างถูกต%อง แม-นยํา
กาย รหัสโครงการ
เมื่อตัดสินกีฬาภาคสนามและ
5805000005
ปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
2. เพื่อให%นักศึกษาฝVกประสบการณ
การเปนเจ%าหน%าที่และผูต% ัดสินกีฬา
และเจ%าหน%าที่ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายที่ดีและมีคุณภาพ
3. หน-วยงานต-างๆ มีความพึงพอใจ
ในการเปนผูต% ัดสินกีฬา และ
เจ%าหน%าที่ทดสอบสมรรถภาพทาง
กายอยู-ในระดับมาก
46 บริการคลีนิกกีฬา รหัสโครงการ 6.1 เพื่อให%นักศึกษาสามารถนํา
5805000006
ความรู% ไปใช%ได%อย-างถูกต%อง แม-นยํา
ในการบริการคลีนิกกีฬา
2.เพื่อให%นักศึกษาได%ฝVก
ประสบการณ จากการปฏิบัติการ
คลีนิกกีฬา ได%อย-างมีคณ
ุ ภาพ
หน-วยงานต-างๆ มีความพึงพอใจใน
การบริการคลีนิกกีฬาอยู-ในระดับมาก

เปZาหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาพล
ศึกษา ชั้นปWที่ 2- 4

นักศึกษาสาขาวิชาพล
ศึกษา ชั้นปWที่ 3- 4

1
/

ไตรมาส
2 3
/ /

/

/

/

งบประมาณ

การประเมิน

ผู%รับผิดชอบ

4
/

3,000.00

1.ด%านความพึงพอใจ
ร%อยละ 80 และด%าน
การนําไปประยุกตใช%
ร%อยละ 80
2.จํานวนหน-วยงานที่ขอ
นักศึกษาไปตัดสินกีฬา
และทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย

อาจารยอํานวย
สอิ้งทอง

/

3,000.00

1. ด%านความพึงพอใจ
ร%อยละ 80 และด%าน
การนําไปประยุกตใช%
ร%อยละ 80
2. จํานวนหน-วยงานที่
ขอนักศึกษาไปบริการ
คลีนิกกีฬา

อาจารยอรรถกร
เวชการ

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

38

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให%มีศักยภาพพร%อมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
47 พัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคเพื่อสร%างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา รหัส
โครงการ 5805000008

48

โครงการ การพัฒนาบุคลากร
สาขาวิชาพลศึกษา รหัส
โครงการ 5805000009

วัตถุประสงค

เปZาหมาย
1

1. เพื่อให%นักศึกษามีความรู% ความ
เข%าใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนตามหน%าที่ ความซือ่ สัตย
ความรับผิดชอบ และมีจิตอาสา
2. เพื่อให%นักศึกษาสามารถนําความรู%
และประสบการณทีไ่ ด%จากการฝVก
ปฏิบัติไปประยุกตใช%
ในอนาคตได%
3.นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข%า
ร-วมโครงการอยู-ในระดับมาก
1. เพื่อให%อาจารย บุคลากร และ
เจ%าหน%าทีข่ องสาขาวิชา สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู%จากวิทยากรและจาก
การศึกษาดูงาน
2. เพื่อพัฒนาความรู%ความสามารถและ
ทักษะวิชาการทางด%านพลศึกษาให%แกอาจารย บุคลากร และเจ%าหน%าที่ ของ
สาขาวิชาฯ
3. เพื่อให%อาจารย บุคลากร และ
เจ%าหน%าทีข่ องสาขาวิชา นําความรู%และ
ประสบการณที่ได%รับมา พัฒนาตนเอง
และสาขาวิชา ต-อไป

นักศึกษาสาขาวิชาพล
ศึกษาชั้นปWที่ 1, 2
จํานวน 80 คน

อาจารย บุคลากร และ
เจ%าหน%าที่ของสาขาวิชา
พลศึกษา จํานวน 13 คน

ไตรมาส
2 3
/

/

งบประมาณ

การประเมิน

ผู%รับผิดชอบ

35,000.00

1. มีความรู% ร%อยละ 80
มีความพึงพอใจร%อยละ
90 สามารถนําไปใช%ได%
ร%อยละ 80
2. จํานวนผู%เข%าร-วม
โครงการ

อาจารยอรรถกร
เวชการ

80,000.00

1. ความรูค% วามเข%าใจ
ในการเข%าอบรม
2. ความรู%
ความสามารถที่นําไป
ประยุกตใช%
3. ความพึงพอใจใน
การเข%าร-วมโครงการ

อาจารยอรรถกร
เวชการ

4

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

39

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให%มีศักยภาพพร%อมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
49 อนุรักษสืบสานวิถไี ทย รหัส
โครงการ 5805000011

50

อบรมความรู%ทางด%าน
ภาษาอังกฤษสําหรับพลศึกษา
รหัสโครงการ 5805000012

วัตถุประสงค

เปZาหมาย
1

1. เพื่อให%นักศึกษามีความตระหนัก
ในศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย
และอนุรักษกีฬาพื้นบ%านของไทย
2. เพื่อให%นักศึกษาเกิดความรักและ
สามัคคีในหมู-คณะและสานสัมพันธ
รุ-นพี่สู-รุ-นน%อง
3.นักศึกษามีความพึงพอใจใน
โครงการอยู-ในระดับมาก
1. เพื่อให%นักศึกษามีความรู% ความ
เข%าใจ ในภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให%นักศึกษาสามารถพัฒนา
ตนเองในการใช%ภาษาอังกฤษในการ
เรียนการสอนหรือนําไปประยุกตใช%
ต-อไปได%
3.นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข%า
ร-วมโครงการอยู-ในระดับมาก

นักศึกษาชั้นปWที่ 1-4
สาขาวิชาพลศึกษา
จํานวน 400 คน

นักศึกษาสาขาวิชา
พลศึกษา จํานวน 80 คน

/

ไตรมาส
2 3
/

งบประมาณ

การประเมิน

ผู%รับผิดชอบ

18,000.00

- ด%านความพึงพอใจ
ร%อยละ 90
- จํานวนนักศึกษาที่เข%า
ร-วมโครงการ

อาจารยเกษม
สุขสมบูรณ

18,000.00

1.ประเมินมีความรู% ร%อย
ละ 80 ความพึงพอใจ
ร%อยละ 90 และการ
นําไปประยุกตใช% ร%อย
ละ 80
2. จํานวนผู%เข%าร-วม
โครงการ

อาจารย
ดร.ยงยุทธ
ฮิ้นเจริญ

4

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

40

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให%มีศักยภาพพร%อมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
51 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัด
โปรแกรมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ รหัสโครงการ
5805000013

52

วัตถุประสงค

1. เพื่อให%นักศึกษามีความรู% ความ
เข%าใจในการจัดโปรแกรมการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ
2. เพื่อให%นักศึกษานําความรู%ที่ได%ไป
ประยุกตใช%ในการจัดโปรแกรมการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
3.นักศึกษามีความพึงพอใจในการ
เข%าร-วมโครงการอยู-ในระดับมาก
อบรมเชิงปฏิบัติการการเปนผู%
1 เพื่อให%นักศึกษามีความรู% ความ
ฝVกสอน เจ%าหน%าที่และการเปนผู% เข%าใจในการเปนผู%ฝVกสอน เจ%าหน%าที่
ตัดสินกรีฑา รหัสโครงการ
และการเปนผูต% ัดสินกรีฑา
5805000014
2. เพื่อให%นักศึกษานําความรู%ที่ได%ไป
ประยุกตใช%ในการเปนผูฝ% Vกสอน
เจ%าหน%าที่ และการเปนผู%ตดั สินกรีฑา
3.นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข%า
ร-วมโครงการอยู-ในระดับมาก

เปZาหมาย
1
นักศึกษาสาขาวิชาพล
ศึกษา 80 คน ศิษยเก-า
และผู%ทสี่ นใจเข%าร-วม

นักศึกษาสาขาวิชาพล
ศึกษา 80 คน ศิษยเก-า
และผู%ทสี่ นใจเข%าร-วม

/

ไตรมาส
2 3
/

งบประมาณ

การประเมิน

ผู%รับผิดชอบ

18,000.00

1. ด%านความรู% ร%อยละ
80 ด%านความพึงพอใจ
ร%อยละ 90 และด%าน
การนําไปประยุกตใช%
ร%อยละ 80
2. จํานวนนักศึกษาที่
เข%าร-วมโครงการ

อาจารยอํานวย
สอิ้งทอง

18,000.00

1. ด%านความรู% ร%อยละ
80 ด%านความพึงพอใจ
ร%อยละ 90 และด%าน
การนําไปประยุกตใช%
ร%อยละ 80
2. จํานวนนักศึกษาที่
เข%าร-วมโครงการ

โปรแกรมวิชา
พลศึกษา

4

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

41

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให%มีศักยภาพพร%อมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
53 อบรมเชิงปฏิบัติการการเปนผู%
ฝVกสอน เจ%าหน%าที่และการเปนผู%
ตัดสินกีฬาฟุตซอล รหัส
โครงการ 5805000015

54

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนรู%ทาง
พลศึกษา รหัสโครงการ
5805000016

วัตถุประสงค
1. เพื่อให%นักศึกษามีความรู% ความ
เข%าใจในการเปนผู%ฝVกสอน เจ%าหน%าที่
และการเปนผูต% ัดสินกีฬา ฟุตซอล
2. เพื่อให%นักศึกษานําความรู%ที่ได%ไป
ประยุกตใช%ในการเปนผูฝ% Vกสอน เจ%าหน%าที่
และการเปนผู%ตดั สินกีฬาฟุตซอล
3. นักศึกษามีความพึงพอใจในการ
เข%าร-วมโครงการอยู-ในระดับมาก
1.เพื่อให%นักศึกษามีความรู% ความ
เข%าใจ ในการจัดการเรียนรู%ทางพล
ศึกษาของสาขาวิชาพลศึกษา
2.เพื่อให%นักศึกษาสามารถพัฒนา
ศักยภาพในการเรียนการสอนของ
ตนเองและสามารถนําไปความรูไ% ป
ประยุกตใช%ได%
3.นักศึกษาที่เข%าร-วมโครงการมีความ
พึงพอใจอยู-ในระดับมาก

เปZาหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาพล
ศึกษา 80 คน ศิษยเก-า
และผู%ทสี่ นใจเข%าร-วม

นักศึกษาสาขาวิชาพล
ศึกษา จํานวน 80 คน

1
/

/

ไตรมาส
2 3

/

/

งบประมาณ

การประเมิน

ผู%รับผิดชอบ

18,000.00

1. ด%านความรู% ร%อยละ
80 ด%านความพึงพอใจ
ร%อยละ 90 และด%าน
การนําไปประยุกตใช%
ร%อยละ 80
2.จํานวนนักศึกษาที่เข%า
ร-วมโครงการ

อาจารยอรรถกร
เวชการ

15,000.00

1. ประเมินด%านความรู%
ร%อยละ 80 ด%านพึง
พอใจ ร%อยละ 90 และ
ด%านการนําไป
ประยุกตใช% ร%อยละ 80
2. จํานวนผู%เข%าร-วม
โครงการ

อาจารยป>ณรสี
เอี่ยมสอาด

4

/

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

42

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให%มีศักยภาพพร%อมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
55 กีฬาวันเด็ก ดอกนกยูงเกมส
รหัสโครงการ 5807000006

56

วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
รหัสโครงการ 5807000007

วัตถุประสงค

เปZาหมาย
1

1. นักเรียนศูนยสาธิตการศึกษา
ปฐมวัยได%รับการพัฒนาและปลูกฝ>ง
คุณลักษณะที่พึงประสงคด%านการ
ออกกําลังกาย
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชา
การศึกษาปฐมวัยได%ฝVกปฏิบตั ิ
กิจกรรมในโครงการกีฬา “ดอก
นกยูงเกมส”
3. ครู ผู%ปกครอง นักเรียน
นักศึกษาและอาจารยมีความพึง
พอใจในกิจกรรม มีสมั พันธและมี
ทัศนะคติที่ดีต-อกัน
1. ส-งเสริมและเปXดโอกาสให%เด็ก
ปฐมวัย ได%เรียนรู%และมีประสบการณ
ในการเรียนรู%วิทยาศาสตร
2. ให%เด็กได%ฝVกการสังเกต รู%จักคิด ตั้ง
คําถามและค%นหาคําตอบด%วยตนเอง
3. วางรากฐานระยะยาวในการสร%าง
นักวิทยาศาสตรวิศวกรและทรัพยากร
มนุษยที่มีคุณภาพ
4. พัฒนาคุณภาพครูดา% นเทคนิคการเรียน
การสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย

1. นักเรียนศูนยสาธิต
การศึกษาปฐมวัย
จํานวน 141 คน
2. ผู%ปกครอง จํานวน
250 คน
3. ครู อาจารย จํานวน
20 คน
4. นักศึกษา จํานวน
100 คน

1.นักเรียนศูนยสาธิต
การศึกษาปฐมวัย
140 คน
2. อาจารย ครู และ
นักศึกษาโปรแกรมวิชา
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
3. ผู%ปกครองนักเรียน
50 คน

/

ไตรมาส
2 3
/

งบประมาณ

การประเมิน

40,000.00

1. ความรูค% วามเข%าใจ
ในการเข%าอบรม
2. ความรู%
ความสามารถที่นําไป
ประยุกตใช%
3. ความพึงพอใจใน
การเข%าร-วมโครงการ

25,000.00

1. ความรูค% วามเข%าใจ
ในการเข%าอบรม
2. ความรู%
ความสามารถที่นําไป
ประยุกตใช%
3. ความพึงพอใจใน
การเข%าร-วมโครงการ

4

ผู%รับผิดชอบ

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
อาจารยรัตนวรรณ พันธกิจด%านการ
ลิมวัฒนาสมุทร การเรียนการ
นางสาวสิรริ ตั น
สอน
แย%มสวน
นางสาวอัมพิกา
ศรีบานเย็น
นางธนิกา
จํานงคภักดิ์

อาจารย
รัตนวรรณ
ลิมวัฒนาสมุทร
นางสาววนิดา
ทรัพยสมบูรณ
นางสาวธิดา
ชื่นชม

พันธกิจด%านการ
การเรียนการ
สอน

43

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให%มีศักยภาพพร%อมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
57 รื่นเริงบันเทิงใจ สานสายใย วัน
ปXดเทอม รหัสโครงการ
5807000008

58

ปฐมนิเทศผู%ปกครองนักเรียน
ศูนยสาธิตการศึกษาปฐมวัย
รหัสโครงการ 5807000009

วัตถุประสงค

เปZาหมาย
1

1. นักเรียนศูนยสาธิตการศึกษา
ปฐมวัยได%แสดงความสามารถและ
กล%าแสดงออกบนเวที
2.นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัยได%ฝVกปฏิบัติกิจกรรมใน
โครงการบันเทิงเริงใจสานสายใยวัน
ปXดเทอม
3. นักเรียน ครู และนักศึกษาได%ร-วม
ทํากิจกรรมด%วยกัน
4. นักเรียน ครู นักศึกษาและ
ผู%ปกครองมีความสัมพันธและมี
ทัศนคติที่ดีต-อกัน
1.เพื่อให%ผู%ปกครองเกิดความตระหนัก
ในความสําคัญและเข%าใจในแนว
ทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย
สาธิตการศึกษาปฐมวัย
2.เพื่อให%กรรมการศูนยสาธิตฯ ครูและ
ผู%ปกครองได%รว- มกันหาแนวทางและร-วมมือ
กันในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
3.เพื่อให%ครูและผู%ปกครองมี
ความสัมพันธและมีทัศนคติที่ดีต-อ
กัน

1.นักเรียนศูนยสาธิต
การศึกษาปฐมวัยจํานวน
141 คน
2.ผู%ปกครอง ครู อาจารย
และนักศึกษา จํานวน
300 คน

ผู%ปกครอง ครู อาจารย
นักศึกษา จํานวน 200
คน

ไตรมาส
2 3
/

/

งบประมาณ

การประเมิน

40,000.00

1. ความรูค% วามเข%าใจ
ในการเข%าอบรม
2. ความรู%
ความสามารถที่นําไป
ประยุกตใช%
3. ความพึงพอใจใน
การเข%าร-วมโครงการ

15,000.00

1. ความรูค% วามเข%าใจ
ในการเข%าอบรม
2. ความรู%
ความสามารถที่นําไป
ประยุกตใช%
3. ความพึงพอใจใน
การเข%าร-วมโครงการ

4

ผู%รับผิดชอบ

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
อาจารยรัตนวรรณ พันธกิจด%านการ
ลิมวัฒนาสมุทร การเรียนการ
นางสาวราตรี
สอน
เหลืองดํารงค
นางสาววิมาดา
ชนะวัฒนานนท

อาจารยรัตนวรรณ พันธกิจด%านการ
ลิมวัฒนาสมุทร
การเรียนการ
นางสาววนิดา
สอน
ทรัพยสมบูรณ
นางสาวอัมพิกา
ศรีบานเย็น

44

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให%มีศักยภาพพร%อมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
59 ศูนยเด็กอนามัย ใส-ใจสุขภาพ
รหัสโครงการ 5807000010

60

หนูน%อยปฐมวัย จิตผ-อง ใจใส
ถวายเทียน รหัสโครงการ
5807000011

วัตถุประสงค
1.เพื่อจัดเตรียมสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ ในการควบคุมโรคติดต-อ
2.เพื่อส-งเสริมมาตรการในการดูแล
สุขภาพอนามัยให%แก- นักเรียนศูนย
สาธิตการศึกษาปฐมวัย
3.เพื่อให%ผู%ปกครองเกิดความเชื่อมัน่
ในมาตรการการปZองกัน การควบคุม
โรคติดต-อ และการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยของศูนยสาธิตฯ
1. นักเรียนศูนยสาธิตการศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ได%รับการพัฒนาและ
ปลูกฝ>งคุณลักษณะที่ พึงประสงค
ด%านขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และด%าน
คุณธรรม จริยธรรม
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัยได%รับประสบการณตรงในการ
จัดโครงการจิตผ-องใสใส-ใจถวายเทียน
และสามารถนําไปใช%ในการประกอบ
วิชาชีพครูต-อไป

เปZาหมาย
1. นักเรียนและ
ผู%ปกครองของนักเรียน
ศูนยสาธิตการศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

1. นักเรียนศูนยสาธิต
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จํานวน 141
คน
2. อาจารย ครู
ผู%ปกครอง และ
นักศึกษาโปรแกรมวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม จํานวน
50 คน

1
/

ไตรมาส
2 3

งบประมาณ

การประเมิน

50,000.00

1. ความรูค% วามเข%าใจ
ในการเข%าอบรม
2. ความรู%
ความสามารถที่นําไป
ประยุกตใช%
3. ความพึงพอใจใน
การเข%าร-วมโครงการ

4

/

5,000.00

1. ความรูค% วามเข%าใจ
ในการเข%าอบรม
2. ความรู%
ความสามารถที่นําไป
ประยุกตใช%
3. ความพึงพอใจใน
การเข%าร-วมโครงการ

ผู%รับผิดชอบ

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
อาจารยรัตนวรรณ พันธกิจด%านการ
ลิมวัฒนาสมุทร
การเรียนการ
นางสาววนิดา
สอน
ทรัพยสมบูรณ
นางสาวอังสุมา
มณีสุข

อาจารยรัตนวรรณ พันธกิจด%านการ
ลิมวัฒนาสมุทร
การเรียนการ
นางสาวสิริรัตน
สอน
แย%มสวน
นางสาวธิดา ชื่นชม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให%มีศักยภาพพร%อมทํางานในประชาคมอาเซียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
61 ลูกรักศูนยสาธิต ฯ รหัส
โครงการ 5807000014

62

ทัศนศึกษาพาเรียนรู% รหัส
โครงการ 5807000016

วัตถุประสงค

เปZาหมาย
1

1. พ-อแม- ผู%ปกครองได%รับ
พัฒนาการและความสามารถของ
นักเรียนศูนยสาธิต ฯ
2. ครูได%จดั ระบบการประเมิน
พัฒนาการเด็กที่สอดคล%องกับ
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค

พ-อแม- ผู%ปกครองจํานวน
140 คน

1.เพื่อให%นักเรียนศูนยสาธิตการศึกษา
ปฐมวัยได%รับประสบการณตรง มี
ความรู%ความเข%าใจเรื่องอาชีพต-าง ๆ
ใกล%ตัวและเพื่อให%สอดคล%องกับหน-วย
การเรียนรู%
2.เพื่อให%นักศึกษาได%ฝVกปฏิบัติ
กิจกรรมทัศนศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
3.เพื่อให%นักเรียน ครู อาจารย และ
นักศึกษามีความสัมพันธ และมี
ทัศนคติที่ดีต-อกัน

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

ไตรมาส
2 3
/

/

งบประมาณ

การประเมิน

5,500.00

1. ความรูค% วามเข%าใจ
ในการเข%าอบรม
2. ความรู%
ความสามารถที่นําไป
ประยุกตใช%
3. ความพึงพอใจใน
การเข%าร-วมโครงการ
1. ความรูค% วามเข%าใจ
ในการเข%าอบรม
2. ความรู%
ความสามารถที่นําไป
ประยุกตใช%
3. ความพึงพอใจใน
การเข%าร-วมโครงการ

4

/

20,000.00

ผู%รับผิดชอบ

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
อาจารย รัตนวรรณ พันธกิจด%านการ
ลิมวัฒนาสมุทร
การเรียนการ
นางธนิกา
สอน
จํานงคภักดิ์

อาจารยรัตนวรรณ พันธกิจด%านการ
ลิมวัฒนาสมุทร
การเรียนการ
นางสาวจริยา
สอน
จันทรเพ็ญ
นาง สาวธิดา ชื่นชม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ-งเปนแหล-งความรู%ที่เปนที่ยอมรับของท%องถิ่น
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
63 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในท%องถิ่นและบริหาร
จัดการโครงการบริการวิชาการคณะ
ครุศาสตร 2558
รหัสโครงการ 5802000001

64

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเค%า
โครงการงานวิจัยทางด%านพลศึกษา
รหัสโครงการ 5805000010

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการบริการวิชาการสูชุมชนและเปนการสนองนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให%ชุมชนได%รับความรูจ% าก
สารสนเทศตามความต%องการและ
ความสนใจ
3. เพื่อส-งเสริมให%ชุมชนมีการ
เรียนรูต% ลอดเวลาและสามารถ
ปรับตัวได%ทันกับเหตุการณใน
ป>จจุบัน
4. เพื่อส-งเสริมให%ชุมชนใช%เวลา
ว-างให%เปนประโยชน
1. เพื่อทํางานวิจัยทางด%านพล
ศึกษา
2.เพื่อนํางานวิจัยไปบูรณาการ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

เปZาหมาย
1. ครูประจําการ
2. บุคลากร
ทางการศึกษา
3. โรงเรียนที่ร-วม
เปนเครือข-ายใน
ชุมชนของคณะครุ
ศาสตร
4. นักศึกษาที่เข%า
สนใจเข%าอบรม

อาจารยและ
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม

1
/

ไตรมาส
2 3
/ /

งบประมาณ

การประเมิน

ผู%รับผิดชอบ

4
/

1,000,000

1. ความรู%ความเข%าใจ
ในการเข%าอบรม
2. ความรูค% วามสามารถ
ที่นําไปประยุกตใช%
3. ความพึงพอใจในการ
เข%าร-วมโครงการ

สํานักงาน
คณะ

/

25,000.00

งานวิจัยทางด%านพล
ศึกษา

อาจารย
ดร.ยงยุทธ
ฮิ้นเจริญ

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
พันธกิจด%านการ
บริการวิชาการแกสังคม

พันธกิจด%านการ
บริการวิชาการแกสังคม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ-งเปนแหล-งความรู%ที่เปนที่ยอมรับของท%องถิ่น
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
65 ให%ความรู%ผปู% กครอง รหัสโครงการ
5807000002

66

พ-อลูกผูกพัน เทิดไท%องคราชัน รหัส
โครงการ 5807000004

วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพร-ความรู%เกี่ยวกับเด็ก
ปฐมวัยให%แก-ผู%ปกครองและ
บุคลากรภายนอก
2. เพื่อให%ผู%ปกครองมีความสัมพันธ
และทัศนคติที่ดีตอ- ศูนยสาธิตฯ
3. เพื่อให%ผู%ปกครองเกิดความ
ตระหนักในความสําคัญและเข%าใจ
แนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของศูนยสาธิตฯ
1.เด็กปฐมวัยได%รับการพัฒนาและ
ปลูกฝ>งคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค
ด%านความกตัญ}ูตอ- พ-อและรัก
ความเปนไทย
2.นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัยได%ฝกV ปฏิบัติกิจกรรม ใน
โครงการพ-อลูกผูกพัน เทิดไท%องคราชันย
3. นักเรียน ผู%ปกครอง ครู
นักศึกษาและอาจารยได%ร-วมกิจกรรม
เทิดพระเกียรติพอ- ของแผ-นดิน
4. นักเรียน ผู%ปกครอง ครู
นักศึกษาและอาจารยมีความสัมพันธ
และมีทัศนคติที่ดีตอ- กัน

เปZาหมาย
1. ผู%ปกครองของ
นักเรียนศูนยสาธิต
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม

1
/

1. เด็กนักเรียน
/
ศูนยสาธิตการศึกษา
ปฐมวัย จํานวน
132 คน
2. ผู%ปกครอง ครู
อาจารย นักศึกษา
จํานวน 300 คน

ไตรมาส
2 3

งบประมาณ

การประเมิน

ผู%รับผิดชอบ

10,000.00

1. ความรูค% วามเข%าใจ
ในการเข%าอบรม
2. ความรูค% วามสามารถ
ที่นําไปประยุกตใช%
3. ความพึงพอใจในการ
เข%าร-วมโครงการ

นางสาว
อังสุมา
มณีสุข

20,000.00

นางสาวราตรี
1. ความรูค% วามเข%าใจ
เหลืองดํารงค
ในการเข%าอบรม
2. ความรูค% วามสามารถ
ที่นําไปประยุกตใช%
3. ความพึงพอใจในการ
เข%าร-วมโครงการ

4

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
พันธกิจด%านการ
บริการวิชาการแกสังคม

พันธกิจด%านการ
บริการวิชาการแกสังคม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ-งเปนแหล-งความรู%ที่เปนที่ยอมรับของท%องถิ่น
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
67 รักแม-เทิดทูนแม- รหัสโครงการ
5807000012

วัตถุประสงค

เปZาหมาย
1

1.นักเรียนศูนยสาธิตการศึกษา
ปฐมวัย ได%รับการพัฒนาและปลูกฝ>ง
คุณลักษณะที่พึงประสงคด%าน การ
แสดงความเคารพรักและความ
กตัญ}ูต-อแม2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัยได%ฝกV ปฏิบัติกิจกรรมใน
โครงการ “ รักแม-เทิดทูนแม-”
3. ผู%ปกครองให%ความร-วมมือในการ
เปน “แม-อาสา”จัดกิจกรรมพัฒนา
เด็กปฐมวัยร-วมกับศูนยสาธิตฯ
4. นักเรียนศูนยสาธิตการศึกษา
ปฐมวัยได%แสดงความสามารถและ
กล%าแสดงออกบนเวที
5. นักเรียน ผู%ปกครอง ครู
อาจารยและนักศึกษาได%ร-วมกิจกรรม
เทิดพระเกียรติแม-ของแผ-นดิน
6. นักเรียน ผู%ปกครอง ครู
อาจารยและนักศึกษามีความสัมพันธ
และมีทัศนคติที่ดีตอ- กัน

1. นักเรียนศูนย
สาธิตการศึกษา
ปฐมวัย จํานวน
150 คน
2. ผู%ปกครอง ครู
อาจารย นักศึกษา
จํานวน 200 คน

ไตรมาส
2 3

งบประมาณ
4
/

20,000

การประเมิน

ผู%รับผิดชอบ

นางสาวราตรี
1. ความรูค% วามเข%าใจ
เหลืองดํารงค
ในการเข%าอบรม
2. ความรูค% วามสามารถ
ที่นําไปประยุกตใช%
3. ความพึงพอใจในการ
เข%าร-วมโครงการ

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
พันธกิจด%านการ
บริการวิชาการแกสังคม

49

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดล%อม
ลําดับ
ที่
68

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปZาหมาย
1

โครงการ “ครุศาสตรรวมใจ สาน
สายใย บูชาครู” 58
รหัสโครงการ 5802000006

1.เพื่อเสริมสร%างความสํานึกใน
คุณค-าและการสร%างเกียรติภูมิแห-ง
วิชาชีพแก-คณาจารยและนักศึกษา
สายครุศาสตร
2.เพื่อเผยแพร-องคความรู%ทาง
วิชาการของนักศึกษา
3.เพื่อเสริมสร%างความสัมพันธอันดี
ระหว-างคณาจารยและนักศึกษา
และบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข%องกับ
งานผลิตครูของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม
4.เพื่อส-งเสริมให%นักศึกษารู%จักการ
ให%และการอุทิศตนเพื่อสังคม

คณาจารยและ
นักศึกษาสายครุ
ศาสตร 500 คน
ได%มสี -วนร-วมในการ
จัดกิจกรรม

ไตรมาส
2 3
/

งบประมาณ

การประเมิน

ผู%รับผิดชอบ

180,000.00

1. ความรู%ความเข%าใจ
ในการเข%าอบรม
2. ความรูค% วามสามารถ
ที่นําไปประยุกตใช%
3. ความพึงพอใจในการ
เข%าร-วมโครงการ

สํานักงาน
คณะ

4

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

50

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดล%อม
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
69 อนุรักษวัฒนธรรมไทย และเข%าใจ
วัฒนธรรมหลากหลายในประชาคม
อาเซียน รหัสโครงการ
5807000003

วัตถุประสงค

เปZาหมาย
1

1. นักเรียนศูนยสาธิตการศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ได%รับการพัฒนาและ
ปลูกฝ>งคุณลักษณะที่ พึงประสงค
ด%านขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และ
ด%านคุณธรรม จริยธรรม
2. นักเรียนศูนยสาธิตการศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เข%าใจวัฒนธรรม
หลากหลายของประชาคมอาเซีย
3. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัยได%รับประสบการณตรงใน
การจัดโครงการอนุรักษวัฒนธรรม
ไทย และเข%าใจวัฒนธรรม
หลากหลายในประชาคมอาเซียน
และสามารถนําไปใช%ในการ
ประกอบวิชาชีพครูต-อไป
4. นักเรียน ผู%ปกครอง ครู
อาจารยและนักศึกษาได%ร-วม
โครงการอนุรักษวัฒนธรรมไทย
และเข%าใจวัฒนธรรมหลากหลายใน
ประชาคมอาเซียน

1. นักเรียนศูนย
สาธิตการศึกษา
ปฐมวัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
จํานวน 141 คน
2. อาจารย ครู
ผู%ปกครอง และ
นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการศึกษา
ปฐมวัย คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
จํานวน 50 คน

ไตรมาส
2 3

4
/

งบประมาณ

การประเมิน

ผู%รับผิดชอบ

5,000.00

1. ความรู%ความเข%าใจ
ในการเข%าอบรม
2. ความรูค% วามสามารถ
ที่นําไปประยุกตใช%
3. ความพึงพอใจในการ
เข%าร-วมโครงการ

นางสาวอัมพิกา
ศรีบานเย็น
นางสาวจริยา
จันทรเพ็ญ

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4. มุ-งสู-องคกรแห-งการเรียนรู%ที่บริหารจัดการด%วยหลักธรรมาภิบาล
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
70 บริหารจัดการระบบสารเทศ
สนเทศและการบริหารงาน
สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร
2558
รหัสโครงการ 5802000002

71

โครงการประชุมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปW 2559
รหัสโครงการ 5802000003

วัตถุประสงค
1. เพื่อให%การบริหารงานในสํานักงาน
ทางด%านต-างๆ เปนไปด%วยความ
เรียบร%อยมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให%การบริการด%านวัสดุ
สํานักงานและครุภณ
ั ฑแก-คณาจารย
และบุคลากรของคณะครุศาสตรเปนไป
อย-างมีประสิทธิภาพ เปนที่พึงพอใจ
ของผู%รับบริการ
3. เพื่อจัดหา ปรับปรุงและซ-อมบํารุง
พัสดุครุภัณฑในห%องเรียน
ห%องปฏิบัติการ และสํานักงานให%อยู-ใน
สภาพที่พร%อมใช%งานได%อย-างมี
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อพัฒนาบุคลากร
1.เพื่อจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปW
งบประมาณ
2.เพื่อทบทวนวิสัยทัศนพันธกิจและ
เปZาประสงค
3.เพื่อวิเคราะหความสอดคล%องระหว-าง
แผนการดําเนินงาน เปZาประสงค
สภาพการณป>จจุบันและแนวโน%มใน
อนาคต

เปZาหมาย
1.นักศึกษา
2.คณาจารย
3.บุคลากร
4.บุคคลทั่วไปที่มา
ใช%บริการ

บุคลากรคณะ
ครุศาสตร จํานวน
75 คน

1
/

ไตรมาส
2 3
/ /

/

/

งบประมาณ

การประเมิน

4
/ 1,069,400.00 1. ความรูค% วามเข%าใจ
ในการเข%าอบรม
2. ความรูค% วามสามารถ
ที่นําไปประยุกตใช%
3. ความพึงพอใจในการ
เข%าร-วมโครงการ

350,000.00

1. ความรู%ความเข%าใจ
ในการเข%าอบรม
2. ความรูค% วามสามารถ
ที่นําไปประยุกตใช%
3. ความพึงพอใจในการ
เข%าร-วมโครงการ

ผู%รับผิดชอบ
สํานักงาน
คณะ

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
พันธกิจด%านการ
การเรียนการสอน

สํานักงาน
คณะ

พันธกิจด%านการ
การเรียนการสอน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4. มุ-งสู-องคกรแห-งการเรียนรู%ที่บริหารจัดการด%วยหลักธรรมาภิบาล
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ที่
72 พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยและ
ศาสตร
บุคลากรของคณะครุศาสตรให%สามารถ
รหัสโครงการ 5802000004
เปนผู%นําทางวิชาการ
2. เพื่อเสริมสร%างความเข%มแข็งทาง
วิชาการของคณะครุศาสตรในการ
พัฒนาวิชาชีพครู
3. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณและ
วิสัยทัศนทางการศึกษาให%กับอาจารย
และบุคลากรของคณะครุศาสตร
73 จัดหาสื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพ
เพื่อจัดหาสื่อสําหรับการจัดการเรียนรู%
บัณฑิต รหัสโครงการ
ของนักศึกษา
5813000001

74

จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนของ เพื่อให%ได%สื่อ วัสดุ และอุปกรณที่ใช%ใน
กลุ-มวิชาพื้นฐานการศึกษา รหัส การเรียนการสอน
โครงการ 5812000004

เปZาหมาย
1
บุคลากรในคณะครุ
ศาสตร จํานวน 75
คน

นักศึกษาและ
คณาจารย ใน
รายวิชาการวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู% และการวิจัย
เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู%
1. อาจารยกลุ-มวิชา
พื้นฐานการศึกษา
2. นักศึกษา

ไตรมาส
2 3
/ /

/

/

งบประมาณ

การประเมิน

ผู%รับผิดชอบ

200,000.00

จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
และจํานวนบุคลากรที่
เข%ารับการประชุม อบรม
สัมมนาทางวิชาการและ
ศึกษาดูงาน

สํานักงาน
คณะ

34,000.00

1. ความรูค% วามเข%าใจ
อ.วรรณี สุจ
ในการเข%าอบรม
จิตรจูล
2. ความรูค% วามสามารถ
ที่นําไปประยุกตใช%
3. ความพึงพอใจในการ
เข%าร-วมโครงการ

พันธกิจด%านการ
การเรียนการสอน

10,000.00

คุณภาพวัสดุสํานักงาน

พันธกิจด%านการ
การเรียนการสอน

4

อ.ดร.ดวงใจ
ชนะสิทธิ์

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
พันธกิจด%านการ
การเรียนการสอน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4. มุ-งสู-องคกรแห-งการเรียนรู%ที่บริหารจัดการด%วยหลักธรรมาภิบาล
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
75 การบริหารจัดการศูนยฝVก
ประสบการณวิชาชีพครู รหัส
โครงการ 5809000001

76

กิจกรรม 5 ส. รหัสโครงการ
5805000001

วัตถุประสงค
- เพื่อสร%างความรู%ความเข%าใจและเจต
คติที่ดีต-อกระบวนการฝVกประสบการณ
วิชาชีพครูแก-บุคลากรในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- เพื่อพัฒนาระบบ/กระบวนการฝVก
ประสบการณวิชาชีพครู
-. เพื่อสร%างเครือข-ายทางวิชาการ
ระหว-างคณะครุศาสตรและ
สถานศึกษาในท%องถิ่น
6.1 เพื่อให%อาจารย เจ%าหน%าที่ และ
นักศึกษา ได%ร-วมมือกันบริหารจัดการ
องคกรและส-งเสริมการมีส-วนร-วมใน
การพัฒนาคุณภาพการทํางานให%มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 6.2 เพื่อนํา
กิจกรรม 5 ส. มาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของอาจารย เจ%าหน%าที่ และ
นักศึกษา ตลอดจนมีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน และให%ความสําคัญต-อการ
พัฒนางานอย-างต-อเนื่อง 6.3
อาจารย เจ%าหน%าที่ และนักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

เปZาหมาย
1. ผู%บริหาร และครู
พี่เลี้ยง
2. คณะกรรมการ
ศูนยฝVก
3. นักศึกษา
4. อาจารยนิเทศก
เอก /นิเทศก
ทั่วไป
อาจารย เจ%าหน%าที่
และนักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา

1
/

/

ไตรมาส
2 3
/ /

4
/

งบประมาณ

การประเมิน

ผู%รับผิดชอบ

398,600.00

เน%นความพึงพอใจใน
การใช%วัสดุและการ
บริหารจัดการฐานข%อมูล
ของศูนยฝVก
ประสบการณวิชาชีพ
ครู

นางจันทิมา
คําพล

3,000.00

1. ความรูค% วามเข%าใจ
ในการเข%าอบรม
2. ความรูค% วามสามารถ
ที่นําไปประยุกตใช%
3. ความพึงพอใจในการ
เข%าร-วมโครงการ

อาจารย
ป>ณรสี
เอี่ยมสอาด

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
พันธกิจด%านการ
การเรียนการสอน

พันธกิจด%านการ
การเรียนการสอน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4. มุ-งสู-องคกรแห-งการเรียนรู%ที่บริหารจัดการด%วยหลักธรรมาภิบาล
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
77 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณการเรียนการ
สอนและสํานักงาน รหัส
โครงการ 58B0000010
78 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณการเรียนการ
สอนและสํานักงาน รหัส
โครงการ 5805000003
79 จัดจ%างบุคลากรประจําศูนย
สาธิตการศึกษาปฐมวัย รหัส
โครงการ 5807000015

80

จัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ รหัส
โครงการ 5807000013

วัตถุประสงค

เปZาหมาย
1

เพื่อให%ได%สื่อ วัสดุ และอุปกรณที่ใช%ใน
การเรียนการสอน
เพื่อให%ได%สื่อ วัสดุ และอุปกรณที่ใช%ใน
การเรียนการสอนและสํานักงาน
1.เพื่อให%ภารกิจในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ของศูนยสาธิตการศึกษา
ปฐมวัยเปนไปด%วยความเรียบร%อย
2.เพื่อให%ศูนยสาธิตการศึกษาปฐมวัยมี
บุคลากรเพียงพอในการดําเนินงาน
ศูนยสาธิตฯ
1. เพื่อให%ครูและนักศึกษาฝVก
ประสบการณวิชาชีพครูในศูนยสาธิตฯ
มีวัสดุ อุปกรณ เครื่องใช%สํานักงาน ใน
การจัดโครงการต-างๆและในการ
เตรียมการสอนได%อย-างเพียงพอ และ
เกิดประโยชนกับนักเรียนศูนยสาธิตฯ
2. เพื่อให%มีวัสดุ อุปกรณสํานักงาน
ใช%งานอย-างเพียงพอ

1. นักศึกษา 190
คน
2. อาจารย 7 คน
คณาจารยและ
นักศึกษาสาขาวิชา
พลศึกษา
ครู แม-บ%าน
จํานวน 10 คน

ครู-นักเรียน และ
นักศึกษาฝVก
ประสบการณฯ

ไตรมาส
2 3
/ /

/

/

/

/

/

งบประมาณ

ผู%รับผิดชอบ

4
30,000.00

170,000.00

/

การประเมิน

/

ความพึงพอใจของ
อาจารยโปรแกรม
วิชาการประถมศึกษา
ด%านความพึงพอใจ
ร%อยละ 90

1,993,200.00 ผลการปฏิบตั ิงาน

162,500.00

ด%านความพึงพอใจ
ร%อยละ 90

อาจารย
สาขาการ
ประถมศึกษา
อาจารย
ป>ณรสี
เอี่ยมสะอาด
อาจารย
รัตนวรรณ
ลิมวัฒนาสมุทร

สอดคล%องกับ
พันธกิจ 4 ด%าน
พันธกิจด%านการ
การเรียนการสอน
พันธกิจด%านการ
การเรียนการสอน
พันธกิจด%านการ
การเรียนการสอน

อาจารย
พันธกิจด%านการ
รัตนวรรณ การเรียนการสอน
ลิมวัฒนาสมุทร
นางธนิกา
จํานงคภักดิ์
นางสาว
อังสุมา มณีสุข
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