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แผนกลยุทธ์ 4 ป ี(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563)

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปรัชญา (Philosophy)

การศกึษา คอื ความเจรญิงอกงามการศกษา คอ ความเจรญงอกงาม

ปณิธาน (Pledge)

องค์กรชั้นนําทางการศึกษา เป็นผู้นําทางวิชาการในระดับชาติ มบีทบาทในระดับอาเซยีน

สมรรถนะหลัก (Core Competency)

ความสามารถทางปัญญา  ทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญการเป็นครู



" E D S W U "

E - Ethics (คุณธรรมความเป็นครู/คุณธรรมในตนเอง/คุณธรรมต่อผู้อื่น/คุณธรรมต่อสังคม)

D - Democracy (ประชาธปิไตย : คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม)

S - Simplicity (เรียบง่าย/ทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย)

W - Work smart / Work Hard (ทํางานเก่ง/ทํางานหนัก/ทํางานด้วยตนเอง/รักการทํางาน)

U - Unity (เป็นเอกภาพ)

ค่านิยม

คุณธรรมและวัฒนธรรมองค์กร

คารวธรรม  สามัคคีธรรม  ปัญญาธรรม

วิสัยทัศน ์(Vision)

คณะศึกษาศาสตร ์เป็นองค์กรชั้นนําแห่งการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา และการวิจัยทางการศกึษาที่มีคุณภาพและคุณธรรม

อัตลักษณ์

เมตตา กรุณา มุทติา อุเบกขา



1. พัฒนาศาสตร์ทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศและความเป็นสากล

2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา ในระดับอาเซยีน 

3. เป็นผู้นําในการพัฒนาวิชาชีพครูและให้บริการวิชาการทางการศึกษา

4. สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยบนฐานทางการศึกษา

5. บรหิารจัดการที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

1. ผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

3. พัฒนาวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา และกระบวนการเรียนรูท้ี่ก่อให้เกิดปัญญาบนฐานการวิจัย

4. บรกิารวิชาการทางการศกึษาที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน และสังคม

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นวิถีของวัฒนธรรมองค์กรและการเรียนการสอน

6. พัฒนาระบบบรหิารจัดการที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

พันธกิจหลัก (Mission)



ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ กับ แผนการศึกษาแห่งชาติ

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 
ความม่ันคง 

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การสร้างโอกาส

ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม

การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
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การเสริม 
สร้างและ
พัฒนา

ศักยภาพ 
ทุนมนุษย์

การสร้าง
ความ

เป็นธรรม
ลดความ
เหลื่อมล้้า
ในสังคม

การสร้าง
ความ

เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ

แข่งขันได้
อย่างย่ังยืน

การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิงแวดล้อม
เพื่อการ 

พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพ 

และ            
ธรรมาภิบาล 

ภาครัฐ

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

และระบบ 
โลจิสติกส์

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

วิจัย            
และ

นวัตกรรม

การ
พัฒนา
ภูมิภาค 
เมือง         

และพื้นที่
พิเศษ 
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การจัดการศึกษา
เพ่ือสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง
ของสังคมและ
ประเทศชาติ

การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ 

บริหารจัดการ

การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค 

และความ
เท่าเทียม

ทางการศึกษา

การศึกษา ๔.๐ : ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมได้

ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์

การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้

การผลิตและพัฒนา
ก้าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรม
เพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

ความ
ม่ันคง

การต่าง 
ประเทศ 
ประเทศ 
เพื่อนบ้าน 

และ
ภูมิภาค 
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วิสัยทัศน์ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นองค์กรชั้นนําแห่งการเรียนรู้ และการวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณธรรม มีบทบาทและเป็นแหล่งอ้างอิงทางการศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

แผนที่ยุทธศาสตร ์(Strategy Map)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ

ยุทธศาสตร์

ตามแผนการ

ศกึษาแหง่ชาติ

 พ.ศ. 

2560-2574

1. การบริหารจัดการระบบข้อมูล

และสารสนเทศเพื่อการศึกษา

     4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วนของสังคม

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการระดับสถานศกึษา

3. การกระจายอํานาจไปสู่

สถานศกึษา

6. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงนิเพื่อ

การศึกษา
9. การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

7. การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรยีน

การสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน

     8. การผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบ

ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (สถาบันอาชี

วศิกึษา/สถาบันอุดมศกึษา)

5. การปรับระบบและกลไกการ

บริหารงานบุคคล

ยุทธศาสตร์ 

มศว

1. สรา้งองคค์วามรูด้้านการศกึษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรยีนรู้ของผู้เรียน

2. พัฒนางานวจิัยและนวัตกรรมสู่การ

แก้ปัญหาสังคม ชี้นําสังคม และความเป็นสากล

3. สรา้งองคค์วามรูแ้ละพัฒนาโครงการ

บริการวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาชุมชน

และสังคมอย่างยั่งยืน

4. สืบสานและสรา้งองคค์วามรูใ้นการทํานุ

บํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ

5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้

เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์

1. พัฒนาศาสตรท์างการศกึษาใหม้ีความเป็น

เลิศและความเป็นสากล

2. สรา้งองคค์วามรูแ้ละนวัตกรรมทาง

การศึกษา ในระดับอาเซียน

3. เป็นผูน้ําในการพัฒนาวชิาชีพครูและ

ให้บริการวิชาการทางการศกึษา

4. สืบสานและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมไทย

บนฐานทางการศกึษา

       5. บริหารจัดการที่มีคุณภาพและ    

ธรรมาภิบาล

1. ผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศกึษา

2. พัฒนาโรงเรียนสาธติใหเ้ป็นต้นแบบในการ

จัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน และการฝึก

ประสบการณว์ชิาชีพคร

3. พัฒนาวจิัยและนวัตกรรมทางการศกึษา 

และกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญาบน

ฐานการวจิัย

4. บริการวิชาการทางการศกึษาที่มีคุณภาพ 

เพื่อพัฒนาวชิาชีพครู บุคลากรทางการศกึษา 

ชุมชน และสังคม

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรมใหเ้ป็นวิถีของวัฒนธรรม

องคก์รและการเรยีนการสอน

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและ

ธรรมาภิบาล

  พันธกิจ  
คณะศึกษาศาสตร์



 

 

 

การวิเคราะห ์SWOT 

ประจําปี 2560 – 2563 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 



 

การวิเคราะห์ SWOT ประจําปี 2560 - 2563 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ด้านการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 

จุดเด่น/จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

1. โครงการทั้งหมดของคณะศึกษาศาสตร์ สอดคล้องกับ

เป้าประสงค์ รวมทั้งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2. คณะศึกษาศาสตร์มีศนูย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เข้มแข็ง 

3. มีโครงการพัฒนาครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศการศึกษาอย่าง

สม่ําเสมอต่อเนื่อง 

4. โครงการของคณะศึกษาศาสตร ์มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้

บัณฑิตมีคุณภาพที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของ

ผู้ใช้งาน เช่น บัณฑิตโครงการเพชรในตม 

5. คณะศึกษาศาสตร์มีเครือข่ายบัณฑิต  

ระดับปริญญาตรีเปน็จํานวนมาก 

1. การดําเนินงานของหลักสูตรยงัไม่เป็นไป 

ตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

2. การให้บริการ สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นสําหรับนิสิต  

รวมทั้งสภาพห้องเรียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น ความสะอาด 

แสงสว่าง เครือ่งปรบัอากาศ และอุปกรณ์อื่น  ๆ ให้พร้อมใช้งาน  

ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของนิสิต 

3. แผนปฏิบตัิงานประจําปดี้านการพัฒนาคณาจารย์ และ

บุคลากรสายสนับสนุน 

ยังไม่ชัดเจน 

4. ชื่อโครงการในบางโครงการไม่สามารถสะท้อนให้ตรงกับ

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 

5. คณะศึกษาศาสตร์ ยังไม่มีโครงการทีม่าสนับสนนุด้าน

เครือข่ายบณัฑิตเกี่ยวกบั 

ความร่วมมือทางวิชาการอย่างเปน็รูปธรรม 

 



 

 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

1. คุณภาพของบัณฑิตตรงกับความต้องการ 

ของทุกภาคส่วน 

2. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นการสร้างโลกในการพัฒนา

นิสิตให้เกิดคณุลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ 

3. มีครูพี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ มีการ Coaching  

ก่อนสอนเป็นมาตรฐานทุกครั้ง 

4. มีความพร้อมด้านสื่อและสื่อ IT เพื่อสนับสนุนนิสิตในการฝึก

ประสบการณ์ 

5. มีการจัดอบรมให้นิสิตได้รับความรู้ในระบบ 

การจัดการเรียนรู ้เช่น การใช้โปรแกรม 

ตัดเกรด Smartboard 

 

1. ภารกิจและเวลาของอาจารย์ไม่เอื้ออํานวย 

ต่อการเข้าใช้บริการศูนย์ฝกึประสบการณ์วิชาชีพคร ู

2. ระยะทางและเวลาของนิสิตไม่สอดคล้องกับการเข้าใช้บริการ

ของคลินิกวิจยั 

3. ยังไม่มีบุคลากรเชื่อมประสานกับเครือข่ายบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีอย่างใกล้ชิด 

 

 

 

 

 



 

ด้านการผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา 

จุดเด่น/จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

1. คณะมีชื่อเสียงในการผลิตบณัฑิตระดับบณัฑิตศึกษามาเปน็เวลา

ยาวนาน 

2. สัมพันธ์ภาพที่ดีของอาจารย์กับนิสิต 

3. ค่าเล่าเรียนไม่แพงเมื่อเทียบกับสถาบนัอื่น 

4. มีภาควิชา/สาขาวิชาที่หลากหลาย 

5. นิสิตได้รบัโอกาสในการฝึกประสบการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียน

ในกิจกรรมต่างๆ เพิม่เติม 

 

 

1. จํานวนอาจารย์ต่อนิสิตมีไม่เพียงพอ 

2. อาจารย์ทีด่ํารงตําแหน่งทางวิชาการมีจํานวนน้อยเกินไป 

3. ระบบบริหารจัดการของหลักสูตรไม่เป็นอิสระ  

    (บัณฑิตวิทยาลัยขาดความชัดเจน) 

4. งบประมาณในการบริหารจัดการระดับบณัฑิตศึกษาไม่

เพียงพอ 

5. ขาดแคลนอาจารย์ประจาํหลักสูตร 

6. จํานวนนิสิตที่ยงัไม่จบหลักสูตรมีจํานวนมาก 

7. อัตราการคงอยู่ของนิสิตต่ํา 

8. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาทีไ่ด้รบัการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติมีน้อยมาก 

 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

1. สถานทีต่ั้งอยู่ใจกลางเมือง 

2. มีแหล่งสนบัสนนุทางวิชาการ 

3. ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต 

4. มีเครือข่ายศิษย์เก่ากระจายในหลายพื้นทีใ่นการพัฒนาอาจารย์  

พี่เลี้ยงทีม่ีคุณภาพ 

1. มีสถาบนัอื่นๆ เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ทําให้นิสิตมี

ทางเลือกอื่นมากขึ้น 

2. สังคมภายนอกมองว่าเรียนในแต่ละหลักสูตรหลักสูตรจบยาก 

3. ช่วงเวลาในการเปดิ-ปดิ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยไม่ตรงกัน 

ทําให้เกิดปัญหาในการฝึกประสบการณ์ 



 

ด้านกิจการนิสิต 

จุดเด่น/จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

1. มีผู้รบัผิดชอบที่ชัดเจน และดําเนินการได้ทันท ี

2. มีระบบการดูแลและให้คําปรึกษาที่เข้มแข็ง 

3. มีทนุการศึกษาสนบัสนนุ 

4. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ

เอกชนในการพัฒนาศกัยภาพนิสิต 

5. มีโครงการ/กิจกรรมเปน็ต้นแบบที่ส่งเสริมศกัยภาพของนิสิตที่

เข้มแข็ง 

6. มีระบบหอพักที่เป็นแหล่งบ่มเพาะความเปน็คร ู

 

1. มีการกําหนด KPI และ Goal ในแผนกิจการนิสิต  ทาํให้

สามารถใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาศกัยภาพนิสิต 

2. มีงบประมาณไม่เพียงพอและเหมาะสม 

3. นิสิตจํานวนน้อย โครงการจํานวนมาก ทําให้นิสิตต้องเข้าร่วม

กิจกรรมทกุกิจกรรม  ทําให้ผลการจัดกิจกรรมขาดประสิทธิภ์าพ 

 

 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

1. กิจกรรมมีความหลากหลาย ทําให้นิสิตได้แสดงศักยภาพอย่าง

เต็มที ่

- 

 

 

 

 

 



 

ด้านการวิจัย 

จุดเด่น/จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

1. คณะได้รับเงินทุนวิจยัจํานวนมาก ทั้งภายในและภายนอก 

2. คณะมีวารสารวิชาการและวิจัยเป็นของตนเอง ซึ่งอยู่ในฐาน TCI 

จํานวน 4 เล่ม  ดังนี้  

1) TCI กลุ่ม 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (วารสาร

วิจัยทางการศึกษา)จํานวน 1 เล่ม 

2) TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

(วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์,วารสารบริหารการศึกษา 

มศว) จํานวน 2 เล่ม 

3) TCI กลุ่ม 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา) จาํนวน 1 เล่ม 

และมีผลงานเด่น คือ สารานุกรมศึกษาศาสตร์ 

คณาจารย์มีศกัยภาพในการผลิตผลงานในรูปหนงัสือและตํารา 

3. คณาจารย์มีศักยภาพในการผลิตผลงานในรูปหนังสือและตํารา 

 

1. ขาดการติดตามและประเมินผลการสนับสนนุพันธกิจด้านการ

วิจัย 

2. ขาดการนาํผลการประเมินไปปรบัปรงุการสนับสนนุพันธกิจ

ด้านการวิจัย 

3. ขาดระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย 

4. ผลงานวิจยัของอาจารย์ส่วนใหญ่อยู่ในรปู proceeding จาก

การประชุมระดับชาติหรือบทความในฐาน TCI /มีการเผยแพร่

ระดับนานาชาติค่อนข้างน้อย 

5. ผลงานวิชาการทีไ่ด้รบัการรบัรองคุณภาพยังมีน้อย 

6. งานวิจัยทีม่ี Impact ต่อสังคมค่อนข้างน้อย 

7.  มีงานวิจัยในลักษณะชุดโครงการค่อนข้างน้อย 

8. ขาดระบบการพัฒนาศกัยภาพของอาจารย์ 

ในการวิจัยอย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง 

9. ขาดระบบสานสนเทศในการสนบัสนนุการวิจยั 

10. ไม่มีการจดัแบ่งความเชีย่วชาญเฉพาะสาขาของอาจารย์ และ

รวบรวมผลงานวิจัยของอาจารย์ 

11. การวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษามี

ค่อนข้างน้อย และยังไม่ได้รบัการส่งเสริม 



 

จุดเด่น/จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

12. ขาดการเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรระดับชาติ เช่น สกอ. วช 

สพฐ. ในการกําหนดนโยบายการวิจัย และการศึกษา 

13. ขาดการเสริมแรงนักวิจัยในการทําวิจัย ควรมีการมอบรางวัล

ให้กับคณาจารย์ทีม่ีผลงานวิจัยและได้ทนุวิจัยจากภายนอก 

 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

1. มีแหล่งทนุภายนอกที่สนบัสนนุงานวิจยัด้านการศึกษาจํานวนมาก 

2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสนบัสนนุ ส่งเสริมการวิจัย รวมทัง้

มีแหล่งทนุสนบัสนนุจากหลายแหล่ง และมีเครือข่าย MOU วิจัย 

3. มหาวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตร์ส่งเสริม สนบัสนุนให้อาจารย์

ไปนําเสนอผลงานวิจยัทั้งในและต่างประเทศ 

4. นโยบายของรัฐในการปฏิรปูการศึกษา ทําให้มีความต้องการ

งานวิจัยทางด้านการศึกษา 

 

1. ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ ใช้ตัวชี้วัดของงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ทําให้

งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ถูกวัดคุณค่าด้วยตัวชี้วัดเดียวกันซึ่ง

ไม่เหมาะสม 

2. สํานักยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีกระบวนการดําเนินการ

ค่อนข้างล่าช้า และอาจารย์ต้องเดินเรื่องเอง (กรณีอาจารย์

ได้รบัทนุจากภายนอก) 

3. กฎระเบียบ ในการเบิกจ่ายเงินทุนในการเสนอผลงานวิจัย

ค่อนข้างเปน็อุปสรรค 

4. การประเมินผลงานวิจัยและการนําผลงานวิจัยไปใช้ในการเข้า

สู่ตําแหน่งทางวิชาการ มีความซ้ําซ้อนและไม่เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 

 

 



 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

จุดเด่น/จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

1. คณะศึกษาศาสตร์มีองค์ความรู้และศกัยภาพในการให้บริการทาง

วิชาการที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ 

2. คณะฯ และบุคลากรมีจิตอาสา มีความพร้อม มีภาวะผู้นํา     

และจิตวิญญาณการเปลี่ยนแปลง 

3. มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง 

4. มีความหลากหลายของภาควิชา/สาขาวิชา 

 

1. โครงการบริการวิชาการยังไม่สะท้อน Unity and Harmony ของ

คณะศึกษาศาสตร์ 

2. การทํางานในคณะเป็นการทํางานแบบตั้งรบั ไม่ได้ทํางานใน

เชิงรกุ 

3. โครงการส่วนใหญ่ไม่มีการบรูณาเปน็โครงการแยกส่วน ทําให้

ไม่เกิดพลังสร้างสรรค์ 

4. โครงการบริการวิชาการบางส่วนขาดการวิเคราะห ์Need 

assessment 

5. นิสิตมีส่วนร่วมของในการจัดการบริการวิชาการน้อยมาก 

 

 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

1. มีโครงการปฏิรูปการศึกษา 

2. มีโรงเรียนเครือข่ายในการฝึกประสบการณ์ 

 

1. ขาดงบประมาณจากภายนอก 

2. นโยบายของมหาวิทยาลัยกําหนดพื้นที่บริการวิชาการไว้แคบ 

ไม่เอื้ออํานวย และซ้ําซ้อน 

 

 

 



 

ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น/จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

1. มีโครงการวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีอย่างต่อเนื่องทุกปี 

โดยมีผู้เข้าร่วมจํานวนและหลากหลาย และที่มียอมรับของ

ประชาคม 

1. ไม่มีผู้รบัผิดขอบอย่างชัดเจน 

 

2. ไม่มีบรรยากาศเสริมสร้างการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ความสําคัญอย่างจริงจงั 

 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

1. พัฒนาโครงการศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีให้ไปสู่โครงการ

ทํานบุํารงุศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

1. มีช่องว่างระหว่างวัย  ทําให้เกิดความแตกต่างระหว่าง

วัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ด้านการบริหารและการจัดการ 

จุดเด่น/จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

- 1. โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ 

 

2. ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ 

 

 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

1. มหาวิทยาลัยมีช่องทางและระบบสารสนเทศ ทีม่ีประสิทธิภาพ 

 

2. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1. ระบบของมหาวิทยาลัยมีข้อมูลหลากหลายแต่ไม่เชือ่มโยง 

 

2. ไม่สามารถจ้างบุคลากรที่มีความสามารถสูงมาปฏิบัติงานใน

ด้านสารสนเทศได้ด้วยข้อจํากัดรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 

3. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนอง

ในการใช้งานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 

 



 

 

 

 

แผนกลยุทธ์ 4 ปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563) 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



พันธกิจหลัก 1 : ผลติบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษา

2560 2561 2562 2563
1. พัฒนานวัตกรรมดา้นการสอน และสมรรถนะ

ทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.กําหนดนโยบายให้คณาจารย์จัดการเรียนการ

สอนแบบ active learning

ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบactive 

learning

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 1. กจิกรรมการวางแผนการปรับเปลี่ยนการ

จัดการเรียนรู้ให้เป็นแบบ active learning ให้

มากขึ้น

รองคณบดฝีา่ยวิชาการ

2.สร้างเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ

จัดการสอนแบบ active learning นวัตกรรมทาง

การศกึษา

ระดับความพงึพอใจของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม - ระดับมาก

ขึ้นไป

ระดับมาก

ขึ้นไป

ระดับมาก

ขึ้นไป

2. กจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ

นวัตกรรมการศึกษา

รองคณบดฝีา่ยวิชาการ

2. คณาจารย์มีความเป็นผูน้ําทางด้านวิชาชีพครู 1. สง่เสริมและสนับสนุนคณาจารย์ให้มีการ

พัฒนาผลทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง

ร้อยละของอาจารย์ในคณะฯที่ขอผลงานทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 20

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 20

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 20

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 20

1. โครงการ “สนับสนุนการทําผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์”

รองคณบดฝีา่ยวิชาการ

2. พัฒนาคู่มือการจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตร

สําหรับอาจารยผ์ูส้อน

คู่มือการจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับอาจารย์

ผูส้อน

    2. โครงการจัดทําคู่มือการจัดกจิกรรมเสริม

หลักสูตรสําหรับอาจารยผ์ูส้อน

รองคณบดฝีา่ยวิชาการ

3. สง่เสริมและสนับสนุนพร้อมให้ความรู้ในการ

ผลติตําราและเอกสารประกอบการสอนแก่

คณาจารย์

จํานวนตําราและเอกสารประกอบการสอน - 2 - - 3. โครงการผลติตําราและเอกสาร

ประกอบการสอน

รองคณบดฝีา่ยวิชาการ

4. พัฒนาชุมชนทางวิชาชีพ จัดเวทแีลกเปลี่ยน

เรียนรู้เทคนิคการทําผลงานทางวิชาการ

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ     4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการทํา

ผลงานทางวิชาการ

รองคณบดฝีา่ยวิชาการ

3. มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของ

สังคม

1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑติ จํานวนหลักสูตร (การศกึษาผูใ้หญแ่ละการศึกษา

ตลอดชีวิต, แนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา)

‐ 3 หลักสูตร ‐ ‐ 1. จัดทําหลักสูตร - หลักสูตรการศึกษา

บัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี

 สาขาศึกษาศาสตร ์หลักสูตรเอกคู่ หลักสูตร

เอกเดี่ยวสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาวิชา

อตสาหกรรมศกึษา

รองคณบดฝีา่ยวิชาการ

2. สร้างและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา

‐ ‐ 1 หลักสูตร ‐ 2. จัดทําหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาโท

 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยต่างประเทศ

‐ 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร ‐ 3. หลักสูตรอบรมระยะสั้นในรูปแบบโมดูล รองคณบดฝีา่ยวิชาการ

3. ผลักดันนโยบายสาธารณะดา้นการศึกษา 1. สนับสนุน สง่เสริม ให้ความร่วมมือกับสภา

คณบดคีรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย

จํานวนการจัดประชุมสภาคณบดคีรุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย

6 6 ‐ ‐ 1. การจัดประชุมสภาคณบดคีรุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย

รองคณบดฝีา่ยวิชาการ

ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560-2574 --> แผนยุทธศาสตร์ 15 ป ีมศว --> พันธกจิหลัก มศว --> ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

แผนกลยุทธ์ 4 ป ี(2560- 2563) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

ด้านผลิตบัณฑิต - กิจการนสิิต

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2574

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและ

การพัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศึกษา/สถาบันอุดมศกึษา)

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2574

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและ

การพัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศึกษา/สถาบันอุดมศกึษา)

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2574

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและ

การพัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศึกษา/สถาบันอุดมศกึษา)

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2574 แผนยุทธศาสตร์ 15 ป ี(พ.ศ. 2553-2567) มศว พันธกิจหลัก มศว ประเด็นยทุธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและ

การพัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศึกษา/สถาบันอุดมศกึษา)

 สร้างองค์ความรูด้้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูใ้น 

ทุกศาสตร์ และสาขาวิชาให้มีคุณภาพ

ผลติและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แกส่ังคม โดยผา่น

กระบวนการเรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศาสตร์ทางการศึกษาให้มีความเปน็

เลศิและความเป็นสากล
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2560 2561 2562 2563
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์

4. ผลติและพัฒนาบัณฑติให้มีคุณลักษณะพเิศษและ

เป็นไปตามความตอ้งการของสังคม

1. สง่เสริมและสนับสนุนการมีสว่นร่วมของนสิติ

ในการพัฒนาตนเอง กอ่นการฝกึประสบการณ์

วิชาชีพครูเต็มรูปแบบ

ร้อยละของจํานวนนิสิตที่มีสว่นร่วมในโครงการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 1. โครงการเสริมทักษะความเป็นครู

2. โครงการฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู

3. โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑติ 

สาขาวิชาการประถมศึกษา

รองคณบดฝีา่ยวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดฝีา่ยมาตรฐานและ

ประสบการณ์วิชาชพี / สาขาวิชา

2. สง่เสริมและสนับสนุนกจิกรรมที่พัฒนา

คุณลักษณะของบัณฑติ ที่ตรงตามอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยและความตอ้งการของสังคม

ร้อยละของจํานวนนิสิตที่มีสว่นร่วมในโครงการ ไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

1. โครงการปฐมนเิทศนสิติปริญญาตรี

2. โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปริญญาตรี

3. โครงการไหว้ครู กศ.บ.

4. โครงการพัฒนาจติสํานึกความเป็นครูสูส่ังคม

5. โครงการพัฒนาศักยภาพนสิติ ระดับ

บัณฑิตศึกษา

6. โครงการ Open House

7. โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑติ สาขาวิชา

การประถมศกึษา

ผู้ช่วยคณบดฝีา่ยกจิการนิสติ

และบริการชุมชน / สาขาวิชา

3. สนับสนุนการพัฒนาทักษะความเป็นผูน้ํา

และผู้ตามของนิสิต ผา่นกจิกรรมความร่วมมือ 

จากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย

ร้อยละของจํานวนนิสิตที่มีสว่นร่วมในโครงการ ไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

1. โครงการกระดานดําสัมพันธ์

2. โครงการไม้เรียวเกม

รองคณบดฝีา่ยกจิการนสิติและ

บริการชุมชน

ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ - ระดับมาก

ขึ้นไป

ระดับมาก

ขึ้นไป

ระดับมาก

ขึ้นไป

3. โครงการเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ

ดําเนินการฝา่นกิจการนิสิตและบริการชุมชน

ผู้ช่วยคณบดฝีา่ยกจิการนิสติ

และบริการชุมชน

4. สง่เสริมและสนับสนุนนิสิตให้มีทักษะความรู้

ที่สอดคลอ้งกับศตวรรษที่ 21

ร้อยละของจํานวนนิสิตที่มีสว่นร่วมในโครงการ ไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

1. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้

2. โครงการการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อและ

นวัตกรรมสําหรับครูประถม

 3. โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้

ของครูในศตวรรษที่ 21

 4. โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ

ผู้ช่วยคณบดฝีา่ยกจิการนิสติ

และบริการชุมชน /สาขาวิชา
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2560 2561 2562 2563
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์

5. ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ

1. พัฒนาหลักสูตรสองปริญญา (ไทยและ

ต่างประเทศ)

1. จํานวนหลักสูตรใหม่ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ‐ 1 หลักสูตร ‐ ‐ 1. จัดทําหลักสูตรสองปริญญาในระดับ

ปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยต่างประเทศ

2. แลกเปลี่ยนคณาจารย์และนสิติ เพื่อสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับสากล

1. จํานวนศูนย์ให้คําปรึกษา ‐ 1 ศูนย์ ‐ ‐ 1. จัดศูนย์ให้คําปรึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ

บุคคลากร คณะศึกษาศาสตร ์โดยเชญิ

ผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศและต่างประเทศมา

ให้การอบรมและฝกึการเขยีนบทความทาง

วิชาการและการนําเสนองานทางวิชาการ และ

เชญิผูท้รงคุณวุฒมิาให้คําปรึกษาและตรวจ

ผลงานทางวิชาการ (จํานวนศูนย์)

รองคณบดฝีา่ยวิชาการ

2. จํานวนอาจารย์ที่เขา้ร่วมฝกึอบรม 5 10 0 10 2. โครงการพัฒนาบุคลากรและสง่ไปฝกึอบรม

ระยะสัน้ ณ ต่างประเทศ

รองคณบดฝีา่ยวิชาการ

3. จํานวน MOU - 1 - 1 3. โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยต่างประเทศ

1 - 1 1 4. โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน

ทวีปยุโรป

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยต่างประเทศ

- 1 1 1 5. โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน

ประเทศกลุม่ ASEAN หรือ ASEAN + 3

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยต่างประเทศ

4. ร้อยละของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เขา้ร่วม

โครงการ

- ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 6. โครงการพัฒนาศักยภาพนสิติระดับ

บัณฑิตศึกษา ด้านภาษาต่างประเทศ

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยต่างประเทศ

5. จํานวนหลักสูตรนานาชาติ - 1 - - 7. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตนานาชาต ิ(สอง

ปริญญา) โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยต่างประเทศ

6.พัฒนาทักษะภาษาให้กับนสิติ/บุคลากรเพื่อ

รองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

1. ฝกึอบรมทักษะภาษาให้กับนสิติ/บุคลากรเพื่อ

รองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

1. ร้อยละของอาจารย์ที่เขา้ร่วมโครงการฯ ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 1. โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร

2. ระดับความความพึงพอใจของอาจารย์ที่เขา้ร่วม

โครงการฯ

มาก มาก มาก มาก

7. พัฒนาระบบงานศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า 1. จัดทําระบบฐานข้อมูลศษิยป์ัจจุบันและศิษย์

เกา่ เพื่อประสานเครือข่ายความร่วมมือ

ฐานขอ้มูลศษิยป์ัจจุบันและศิษย์     1. การจัดทําระบบฐานข้อมูลศษิยป์ัจจุบันและ

ศิษย์เก่า ผา่นระบบเว็บไซค์คณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดฝีา่ยกจิการนิสติ

และบริการชุมชน/รองคณบดี

ฝา่ยแผนและการประกันคุณภาพ

2. จัดกจิกรรมสานความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์

ปัจจุบันและศิษย์เก่า

จํานวนกจิกรรมสานความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์

ปัจจุบันและศิษย์เก่า

- 1 1 1 2. โครงการคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ มศว ผู้ช่วยคณบดฝีา่ยกจิการนิสติ

และบริการชุมชน

3. จัดตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ชมรมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ - -   3. โครงการจัดตัง้ชมรมศิษยเ์กา่คณะ

ศึกษาศาสตร ์มศว

ผู้ช่วยคณบดฝีา่ยกจิการนิสติ

และบริการชุมชน

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยต่างประเทศ
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พันธกิจหลัก 2 : พัฒนาโรงเรยีนสาธิตให้เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

2560 2561 2562 2563
1. พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบศูนย์ฝึก

ประสบการณ์วิชาชพี

1. สนับสนุน สง่เสริม ให้ความร่วมมือโรงเรียน

สาธิตให้เป็นต้นแบบศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

จํานวนรูปแบบการฝกึประสบการณ์ 1 รูปแบบ 1 รูปแบบ 1 รูปแบบ 1 รูปแบบ 1. โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รองคณบดีฝา่ยวิชาการ /

ผุ้ช่วยคณบดฝีา่ยวิชาการ/

 ผช.คณบดฝีา่ย

มาตราฐานฯ /ผอ.สาธิต   

 3 แห่ง

จํานวนครูพี่เลี้ยงต้นแบบ _ 25 คน _ 25 คน 2. โครงการพัฒนาศักยภาพการนเิทศและการ

จัดการเรียนรู้

ผู้ช่วยคณบดฝีา่ย

มาตรฐานและ

ประสบการณ์วิชาชพี

2.พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและความเป็นนานาชาติ

1. สนับสนุน สง่เสริม ให้ความร่วมมือโรงเรียน

สาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และความเป็นนานาชาติ

จํานวนโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ _ 3 โรงเรียน 3 โรงเรียน 3 โรงเรียน รองคณบดฝีา่ยวิชาการ /

ผุ้ช่วยคณบดฝีา่ยวิชาการ/

 ผช.คณบดฝีา่ย

มาตราฐานฯ /ผอ.สาธิต   

 3 แห่ง

3.พัฒนาโรงเรียนเครือข่ายให้เป็นศูนยฝ์กึประสบการณ์

วิชาชีพที่มีคุณภาพ

1. สนับสนุน สง่เสริม ให้ความร่วมมือโรงเรียน

เครือข่ายให้เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มี

คุณภาพ

จํานวนโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นศูนยฝ์กึประสบการณ์

วิชาชีพ

_ 40 40 40 ผู้ช่วยคณบดฝีา่ย

มาตรฐานและ

ประสบการณ์วิชาชพี

แผนกลยุทธ์ 4 ป ี(2560- 2563) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

ด้านผลิตบัณฑิต - กิจการนสิิต

ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560-2574 --> แผนยุทธศาสตร์ 15 ป ีมศว --> พันธกจิหลัก มศว --> ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2574

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและการ

พัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศกึษา/สถาบันอดุมศกึษา)

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2574

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและการ

พัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศกึษา/สถาบันอดุมศกึษา)

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2574

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและการ

พัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศกึษา/สถาบันอดุมศกึษา)

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2574 แผนยุทธศาสตร์ 15 ป ี(พ.ศ. 2553-2567) มศว พันธกิจหลัก มศว ประเด็นยทุธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและการ

พัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศกึษา/สถาบันอดุมศกึษา)

 สร้างองค์ความรูด้้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ใน 

ทุกศาสตร์ และสาขาวิชาให้มีคุณภาพ

ผลติและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แกส่ังคม โดยผา่น

กระบวนการเรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศาสตรท์างการศึกษาให้มีความ

เป็นเลศิและความเปน็สากล
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พันธกิจหลัก 3 : พัฒนาวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกดิปัญญาบนฐานการวิจัย

2560 2561 2562 2563
1. สร้างระบบกลไกกระตุ้นอาจารย์ผลติผลงาน

สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา

1. จัดตัง้คณะกรรมการจัดการวิจัยโดยมีหน้าที่

กําหนดทศิทางในการทําวิจัย สนับสนุนทุนวิจัย

ภายในหาทุนการวิจัยจากภายนอก ติดตาม

ผลการวิจัย

ร้อยละของอาจารย์ประจําและบุคลากรสาย

สนับสนุนที่ไดร้ับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก

ภายในและภายนอกสถาบัน

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 25

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 30

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 35

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 40

1. โครงการสง่เสริม/พัฒนาการทําวิจัยและ

เผยแพร่ผลงานวิจัย

ผู้ช่วยคณบดฝีา่ยวิจัย

จํานวนโครงการวิจัย/จํานวนชุดโครงการวิจัย/จํานวน

อาจารยท์ี่ไดร้ับทุนจากภายในและภายนอก

ไม่น้อยกว่า 

12

 ผลงานวิจัย

ไม่น้อยกว่า 

14

 ผลงานวิจัย

ไม่น้อยกว่า 

16

 ผลงานวิจัย

ไม่น้อยกว่า 

18

 ผลงานวิจัย

2. โครงการสนับสนุนอุดหนุนการทําวิจัย

สําหรับคณาจารย์และบุคลากร

ผู้ช่วยคณบดฝีา่ยวิจัย

2. สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยเพื่อผลักดัน สู่การเป็น

 สถาบันผลิตครูชั้นนําในภูมิภาคอาเซยีน

1. แสวงหาเครือข่าย และแหลง่ในการตีพมิพ์

ผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ

จํานวนผลงานวิจัย (Journal) ที่ไดร้ับการตพีมิพใ์น

ฐานขอ้มูลระดับชาติ

ไม่น้อยกว่า 

10

 ผลงานวิจัย

ไม่น้อยกว่า 

13

 ผลงานวิจัย

ไม่น้อยกว่า 

16

 ผลงานวิจัย

ไม่น้อยกว่า 

19

 ผลงานวิจัย

3. โครงการอบรมกระบวนการทําปริญญา

นิพนธ์

ภาควิชา/สาขาวิชา

จํานวนผลงานวิจัย (Journal) ที่ไดร้ับการตพีมิพใ์น

ฐานขอ้มูล ระดับนานาชาติ

ไม่น้อยกว่า 

1

 ผลงานวิจัย

ไม่น้อยกว่า 

2

 ผลงานวิจัย

ไม่น้อยกว่า 

3

 ผลงานวิจัย

ไม่น้อยกว่า 

4

 ผลงานวิจัย

4. โครงการพัฒนาหัวขอ้ปริญญานพินธ์ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิทยาการ

ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

ภาควิชา/สาขาวิชา

3. สร้างเครือข่ายการวิจัยภายในหรือภายนอก

มหาวิทยาลัย

1. มีทมีจัดการวิจัยทําหน้าที่ในการ

ตดิตอ่สื่อสารสนับสนุน ติดตาม ประเมินผล 

และสร้างเครือข่ายการวิจัย สําหรับทุนวิจัย

ภายในและภายนอก

จํานวนเครือข่ายดา้นการวิจัย ไม่นอ้ยกว่า

5

ผลงานวิจัย

ไม่น้อยกว่า

8

ผลงานวิจัย

ไม่น้อยกว่า

11

ผลงานวิจัย

ไม่น้อยกว่า

14

ผลงานวิจัย

5. โครงการติดตามความก้าวหน้าในการทํา

ปริญญานพินธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการ

เรียนรู้

ภาควิชา/สาขาวิชา

จํานวนผลงานวิจัยที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัย

ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย

ไม่น้อยกว่า

5

ผลงานวิจัย

ไม่น้อยกว่า

8

ผลงานวิจัย

ไม่น้อยกว่า

11

ผลงานวิจัย

ไม่น้อยกว่า

14

ผลงานวิจัย

6. โครงการพัฒนาวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ รองคณบดีฝา่ยวางแผนฯ

แผนกลยุทธ์ 4 ป ี(2560- 2563) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

ด้านวจิัย

ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560-2574 --> แผนยุทธศาสตร์ 15 ป ีมศว --> พันธกจิหลัก มศว --> ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2574 แผนยุทธศาสตร์ 15 ป ี(พ.ศ. 2553-2567) มศว พันธกิจหลัก มศว ประเด็นยทุธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

7. การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผลผู้เรียน

 พัฒนาสหสาขาวิชาเพื่อสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมในระดับ

สากล

สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 

มีประโยชนอ์ยา่งยั่งยนืตอ่สังคม ทั้งในระดบัชาตแิละนานาชาติ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมทาง

การศกึษา ในระดบัอาเซยีน
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พันธกิจหลัก 4 : บรกิารวิชาการที่มีคุณภาพต่อชุมชนและสังคม

2560 2561 2562 2563
1. พัฒนาระบบงานบริการวิชาการ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดําเนินการ

1. จัดทําระบบการดําเนินงานด้านการบริการ

วิชาการแกค่ณาจารย์ที่จะเข้าร่วมโครงการ

ระบบการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการ -   

2. สนับสนุนและให้ความรู้ด้านงานบริการ

วิชาการแกค่ณาจารย์ นิสิต และบุคลากรใน

การบริการวิชาการแกชุ่มชน และสังคม

ร้อยละของอาจารย์ประจําและบุคลากรสายสนับสนุน - ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 25

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 30

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 35

3. สง่เสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นิสิต 

และบุคลากร ทําโครงการด้านบริการวิชาการ

แกชุ่มชน และสังคม

จํานวนโครงการบริการวิชาการใหม่ที่เพิ่มขึ้น - 5 6 7

2. บริการวิชาการที่มีคุณภาพตอ่ชุมชนและสังคม 1. บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ

จัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับมาก

ขึ้นไป

ระดับมาก

ขึ้นไป

ระดับมาก

ขึ้นไป

ระดับมาก

ขึ้นไป

1. โครงการ มศว รักษค์ลองแสนแสบตน้แบบ

ชุมชน                                                  2.

 โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อควาเมป็นพล

เมืองของตําบลหนองสังข์

3. โครงการรวมพลังสร้างสรรค์เด็กไทย

สง่เสริมนสิัยรักการอา่น

4. โครงการการพัฒนาโรงเรียนในพระราชดําริ

รองคณบดฝีา่ยกจิการ

นิสิตและบริการชุมชน

ภาควิชา/สาขาวิชา        

อ.วรวุฒ  สุภาพ

อ.โอภาส  สุขหวาน

2. บริการวิชาการ เพื่อการแก้ไขปัญหาชุมและ

สังคม

ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับมาก

ขึ้นไป

ระดับมาก

ขึ้นไป

ระดับมาก

ขึ้นไป

ระดับมาก

ขึ้นไป

1. โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการ

ดํารงชพีเพื่อแกป้ัญหาสังคมอย่างยั่งยื่น

รองคณบดฝีา่ยกจิการ

นิสิตและบริการชุมชน

รองคณบดฝีา่ยกจิการ

นิสิตและบริการชุมชน / 

ภาควิชาฯ / ศูนย์ฯ

แผนกลยุทธ์ 4 ป ี(2560- 2563) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

ด้านบริการวชิาการ

ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560-2574 --> แผนยุทธศาสตร์ 15 ป ีมศว --> พันธกจิหลัก มศว --> ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการบริการวิชาการแกชุ่มชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2574 แผนยุทธศาสตร์ 15 ป ี(พ.ศ. 2553-2567) มศว พันธกิจหลัก มศว ประเด็นยทุธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

9. การพฒันาคนตลอดช่วงชีวิต
 สร้างองค์ความรูแ้ละพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ 

เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยนื
บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จติสํานกึและรับผดิชอบตอ่สังคม

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เป็นผูน้ําในการพัฒนาวิชาชีพครูและ

ให้บริการวิชาการทางการศึกษา
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2560 2561 2562 2563
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ

3. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการ

บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศอยา่งยังยืน

1. แสวงหาความร่วมมอืในการให้บริการ

วิชาการทางการศกึษากับหน่วยงานภายนอก

จํานวนโครงการบริการวิชาการทางการศึกษา 2 2 2 2 1. โครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม 12 

ประการของผู้เรียนระดับการศึกษาพื้นฐานใน

พื้นที่หมู่บ้านอาสาพัฒนาปอ้งกันตนเอง (อพป.)

อ.วิไลลักษณ์  ลังกา

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 2. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและทักษะของ

ผูสู้งอายุตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

อ.มิ่งขวัญ  คงเจริญ

3. โครงการสง่เสริมทักษะทางสังคมและการ

สร้างมิตรภาพสําหรับเด็ก

ศูนย์พัฒนาการศึกษา

พเิศษ

4. โครงการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การจัดการเรียนร่วมสําหรับเด็กที่มีความ

บกพร่องทางการไดย้นิ

ศูนย์พัฒนาการศึกษา

พเิศษ
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พันธกิจหลัก 5 :  ส่งเสรมิและสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นวิถีของวัฒนธรรม องค์กรและการเรียนการสอน

2560 2561 2562 2563
1. สง่เสริมและสนับสนุนให้มีกจิกรรมและโครงการที่

ดํารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนยีมประเพณีอันดีงามของคณะ

ศึกษาศาสตร ์และแสดงออกถงึความเป็นไทย

1. มีแผนดําเนนิการกจิกรรมโครงการตลอดปี 1. จํานวนโครงการ 1 1 2 2 1. โครงการวัน ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี รองคณบดฝีา่ยบริหาร

2. มีผูร้ับผดิชอบที่มาจากทุกหน่วยงานของคณะ     2. กจิกรรมวันสําคัญของไทย รองคณบดฝีา่ยบริหาร

2.มีการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ

พันธกิจหลักของคณะ

1. สง่เสริมให้นิสิต ศิษย์เกา่มีส่วนร่วมใน

โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

3. ร้อยละจํานวนนิสิตที่มีสว่นร่วมในโครงการ 80 80 80 80 3. กจิกรรมการร่วมอนุรักษว์ัฒนธรรมไทย รองคณบดฝีา่ยบริหาร

4. จํานวนศิษย์เก่าที่มีสว่นร่วมในโครงการ ไม่นอ้ยกว่า

 20 คน

ไม่น้อยกว่า

 25 คน

ไม่น้อยกว่า

 30 คน

ไม่น้อยกว่า

 35 คน

ประธานหลักสูตร

2. สง่เสริมให้มีรายวิชาที่มีการบูรณาการด้าน

ทํานุบํารุงเข้าสูบ่ทเรียน

5. จํานวนรายวิชา 1 2 3 4 ประธานหลักสูตร

แผนกลยุทธ์ 4 ป ี(2560- 2563) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560-2574 --> แผนยุทธศาสตร์ 15 ป ีมศว --> พันธกจิหลัก มศว --> ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2574 แผนยุทธศาสตร์ 15 ป ี(พ.ศ. 2553-2567) มศว พันธกิจหลัก มศว ประเด็นยทุธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

4. การสง่เสริมการมีสว่นร่วมจากทุกภาคสว่นของสังคม
 สบืสานและสร้างองค์ความรู้ในการทาํนบุํารุงวัฒนธรรมและ

ศิลปะ
ศึกษา วิเคราะห์ และทาํนบุํารุงวัฒนธรรมและศลิปะ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สบืสานและทํานบุํารุงศลิปวัฒนธรรมไทย

บนฐานทางการศกึษา
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พันธกจิหลัก 6 : พัฒนาระบบบรหิารจัดการที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

2560 2561 2562 2563

1. สรา้งบรรยากาศในคณะฯ และผลักดันให้เกิดความ

รว่มมอืและความสามัคคทีํางานเพื่อองคก์ร

1. จัดให้มสีวัสดกิารของหนว่ยงาน เพื่อสรา้ง

ขวัญและกําลังใจให้บุคลากรในคณะศกึษาศาสตร์

1. จํานวนสวัสดกิารสําหรับบุคลากร 1 1 2 2 สวัสดกิารสําหรับบุคลากร รองคณบดฝี่ายบรหิาร

2. พัฒนาบุคลากรให้มคีุณภาพ 1. ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 1. โครงการพัฒนาบุคลากรดา้นทักษะทาง

ภาษาตา่งประเทศ

รองคณบดฝี่ายบรหิาร

-    2. โครงการพัฒนาแผนการจัดการความรู้เพื่อ

สง่เสรมิการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้

รองคณบดฝี่ายวางแผน

และประกันคุณภาพ

-    3. โครงการฝึกอบรมภาษาตา่งประเทศเพื่อ

พัฒนาอาจารย ์และบุคคลากร ณ ตา่งประเทศ

ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

ตา่งประเทศ

-    4. โครงการศึกษาดูงาน ณ ตา่งประเทศ ผู้ช่วยคณบดฝี่าย

ตา่งประเทศ

-    5. กิจกรรม Lunch with Dean รองคณบดฝี่ายวางแผน

และประกันคุณภาพ

2. มรีะบบการบรหิารจัดการ โดยใชห้ลักธรรมาภบิาล 1.มรีะบบการประเมนิที่มปีระสทิธิภาพ 1. จํานวนระบบการประเมนิ ระดับ ปาน

กลาง

ระดับ ดี ระดับ ดี ระดับ ดี 1. โครงการจัดทําคูม่ือการปฏบิัตงิานในแตล่ะ

ตําแหนง่ (TOR)

รองคณบดฝี่ายบรหิาร

3. สภาพแวดลอ้มที่เอื้อตอ่การทํางาน 1. ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มการทํางานให้เหมาะสม 1. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากร รอ้ยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 1. โครงการ 5 ส รองคณบดฝี่ายบริหาร

1 1 - - 2. พัฒนาระบบไฟฟ้าภายในอาคาร รองคณบดฝี่ายบรหิาร

แผนกลยุทธ์ 4 ป ี(2560- 2563) คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

ด้านการบริหารจัดการ

ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ตามแผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 --> แผนยุทธศาสตร์ 15 ป ีมศว --> พันธกจิหลัก มศว --> ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผดิชอบ

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560-2574 แผนยุทธศาสตร์ 15 ป ี(พ.ศ. 2553-2567) มศว พันธกจิหลัก มศว ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์

2. การเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศกึษา
 พัฒนาระบบบรหิารที่มคีุณภาพ โดยใชเ้ครื่องมอืทางการบรหิาร

และเทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสม
พัฒนาระบบบรหิารที่มคีุณภาพ และธรรมาภบิาล

       ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 : บรหิารจัดการที่มคีุณภาพและ    ธรร

มาภบิาล
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2560 2561 2562 2563
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ ผู้รับผดิชอบ

4.พัฒนาปรับปรุงการให้บริการแบบจุดเดยีวเบ็ดเสร็จ 

(One Stop Service)

1. พัฒนาบุคลากรผู้ให้บรกิาร 1. จํานวนโครงการอบรมบุคลากร 1 1 1 1 1. โครงการพัฒนาบุคลากร รองคณบดฝี่ายบรหิาร

2. มรีะบบมาตรฐานการให้บริการนสิติที่มี

คุณภาพ

2. จํานวนระบบมาตรฐานการให้บรกิารนสิติที่มี

คุณภาพ

1 - - - ผู้ช่วยคณบดฝี่ายกิจการ

นสิติฯ

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 65 70 75 80

5. บรหิารจัดการดว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 1. มรีะบบบรหิารจัดการดว้ยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1. จํานวนระบบบรหิารจัดการดว้ยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1 1 1 1 1. พัฒนาระบบการเขา้ - ออก อาคาร รองคณบดฝี่ายบรหิาร

2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ รองคณบดฝี่ายบรหิาร

6.มรีะบบการบรหิารจัดการที่มคีุณภาพ 1. มรีะบบและกลไกในการดําเนนิงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและ

ระดับคณะที่มปีระสทิธิภาพ

1. ระดับผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ดี ดี ดีมาก ดมีาก 1. โครงการจัดทําแผนงานคณะศกึษาศาสตร์

แบบมสีว่นรว่ม

รองคณบดฝี่ายวางแผน

และประกันคุณภาพ

2. มรีะบบและกลไกในการบริหารความเสี่ยง

และการควบคมุภายในที่มปีระสทิธิภาพ

1. ระดับความเสี่ยงลดลง 2. การลดขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน รองคณบดฝี่ายบริหาร

3. พัฒนาคุณภาพการดําเนนิงานในระดับคณะ

ดว้ย EdPEx

1. จํานวนบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา ไม่นอ้ยกว่า

 5 คน

ไมน่อ้ยกว่า

 6 คน

ไมน่อ้ยกว่า

  7 คน

ไมน่อ้ยกว่า

 8 คน

3. จัดทําแผนบรหิารความเสี่ยง รองคณบดฝี่ายวางแผน

และประกันคุณภาพ

2. เขา้ระบบการประเมนิดว้ย EdPEx 4. โครงการประหยัดพลังงาน อ.โอภาส  สุขหวาน

5. โครงการ Lean Management อ.ภานุวัฒน ์ ศรินิุพงษ์

7. สรา้งความเป็นผู้นําทางความคดิทางการศกึษาสูส่ังคม 1. จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคดิเห็น 1. จํานวนอาจารยแ์ละนสิติที่เข้าร่วมโครงการ ไมน่อ้ยกว่า

 15 คน

ไมน่อ้ยกว่า

 20 คน

ไมน่อ้ยกว่า

 25 คน

ไมน่อ้ยกว่า

 30 คน

1. โครงการ Think out Loud นายกสโมสรอาจารย ์    

 ขา้ราชการฯ

2. เพิ่มชอ่งทางการเผยแพร่ 1. จํานวนชอ่งทางการเผยแพร่ 2 2 3 3
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