
แผนกลยุทธ์ 4 ปี
(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2567)

คณะศึกษำศำสตร์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ



องค์กรชั้นน ำ

ทำงกำรศึกษำ 

มีบทบำทและ

เป็นผู้น ำทำงวิชำกำร

ในระดับชำติและสำกล

ปรัชญา
(Philosophy)

กำรศึกษำ 

คือ 

ควำมเจริญงอกงำม

ปณิธาน
(Pledge)

วัฒนธรรมองค์กร 
(Organization Culture)

คำรวธรรม 

สำมัคคีธรรม 

ปัญญำธรรม



คณะศึกษาศาสตร์ เป็นองค์กรชั้นน าแห่งการผลิตครู

และบุคลากรทางการศึกษา และการวิจัยทางการศึกษา 

ทีม่ีคุณภาพและคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)



พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นองค์กรชั้นน าและเป็นตักศิลา

ทางการศึกษา เป็นต้นแบบและเป็นผู้น าด้านการผลิตครูและ

บุคลากรทาง การศึกษาที่มีมาตรฐานระดับสากล และเป็นที่

พึ่งพิงทางวิชาการด้านการศึกษาของชาติและในภูมิภาค 

เป้าหมาย



ค่ำนิยมหลัก (Core Value)

คุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็นครู
Ethics

ประชำธิปไตย
Democracy

รับใช้สังคม พัฒนำสังคม
Social Development

ท ำงำนดี มีประสิทธิภำพ
Work Smart

เป็นสำกล
Universal



สมรรถนะหลัก

จิตวิญญำณควำมเป็นครู01

02

03

05

รอบรู้วิทยำกำร

เชี่ยวชำญกำรศึกษำ

พัฒนำนวัตกรรม04

เป็นผู้น ำสังคม



ยุทธศำสตร์ชำติ



ยุทธศำสตร์กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



ยุทธศำสตร์กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



นโยบำยและยุทธศำสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 - 2570



ควำมสอดคล้องของยุทธศำสตร์ชำติ



S W O T



กำรวิเคระห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภำวะคุกคำม

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า มีชื่อเสียงเป็นที่

ยอมรับในการผลิตครูและบุคลากร

ทางการศึกษามายาวนานกวา่ 60 ปี,

มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 

ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี, มีหลักสูตรหลากหลาย 

ตอบสนองความต้องการของสังคม,

มีโครงการผลิตครูต้นแบบที่เป็นที่

ยอมรับของสังคม ฯลฯ

( SWOT Analysis)

S
Strengths

W
Weaknesses

O
Opportunities

T
Threats

สัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิตไม่เพียงพอ

ห้องเรียนมีจ ากัด ไม่เพียงพอ, ภาระงาน

สอนในบางสาขาวิชาค่อนข้างสูง, 

จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่

ตีพิมพ์ และการได้รับการอ้างอิงมีน้อย, 

ฐานข้อมูลด้านการเงินไม่สามารถน ามา

เป็นข้อมูลในการบริหารและตัดสินใจได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ

ความร่วมมือในการผลิตครูจากองค์กร

ภายนอก, สถานศึกษาในเครือข่ายให้

การยอมรับและให้โอกาสแก่นิสิตในการ

ฝึกประสบการณ์, ความนิยมในการ

เรียนครูและมีอัตราบรรจุ, นโยบาย

ภาครัฐที่ส่งเสริมการผลิตและการ

พัฒนาครู , ท าเลที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ

ชั้นน า การคมนาคมสะดวก ฯลฯ

นโยบายในการผลิตครูที่ปรับเปลี่ยนบ่อย, 

ประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลง, 

การเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)



การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า 

มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในการ

ผลิตครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามายาวนานกว่า 60 ปี

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ์ที่

โดดเด่น

มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ

ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี

มีหลักสูตรหลากหลาย ตอบสนอง

ความต้องการของสังคม 

และมีหลักสูตรเอกคู่

มีความร่วมมือกับคณะต่าง ๆ

ในการผลิตครู



มีโครงการผลิตครูต้นแบบที่เป็น

ที่ยอมรับของสังคม ได้แก่ 

โครงการเพชรในตม

โครงการเอราวัณ

มีโรงเรียนสาธิตที่เป็นต้นแบบ

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่

อยู่ภายใต้คณะศึกษาศาสตร์

มีสาขาวิชาที่มีองค์ความรู้เป็นที่

ต้องการของสังคม เช่น 

การศึกษาตลอดชีวิต 

การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 

เป็นองค์กรขนาดกลาง

ที่มีความคล่องตัว 

บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม

มีทักษะอดทน สู้งาน มีน้ าใจ

ผู้บริหารของคณะศึกษาศาสตร์

ได้รับการยอมรับในระดับชาติ 



จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ

เผยแพร่และตีพิมพ์ รวมทั้งการ

ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล

ระดับชาติและนานาชาติ 

Citation) มีน้อย 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

น ามาใช้ อันก่อให้เกิดประโยชน์

อย่างชัดเจนมีน้อย

ฐานข้อมูลด้านการเงินยังไม่

สามารถน ามาเป็นข้อมูลในการ

บริหารและตัดสินใจได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ เช่น การค านวณ

ต้นทุนหลักสูตร

ไม่มีการตั้งค่าเป้าหมายระดับ

บุคคล เพื่อรองรับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิต

ไม่เพียงพอ

บุคลากรส่วนใหญ่จบ

ในประเทศไทย

ห้องเรียนมีจ ากัด 

ไม่เพียงพอ

ภาระงานสอนในบางสาขาวิชา

ค่อนข้างสูง 



สถานศึกษาในเครือข่ายให้การ

ยอมรับและให้โอกาสแก่นิสิตใน

การฝึกประสบการณ์

และปฏิบัติการสอนจริงใน

สถานศึกษา

ความนิยมในการเรียนครูและมี

อัตราบรรจุ

นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการผลิต

และพัฒนาครู 

ความร่วมมือในการผลิตครูจาก

องค์กรภายนอก ได้แก่ กอ.รมน.  

กรุงเทพมหานคร

ท าเลที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจชั้นน า 

การคมนาคมสะดวก

ประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น



นโยบายในการผลิตครูที่

ปรับเปลี่ยนบ่อย

ประชากรวัยเรียนมี

แนวโน้มลดลง

การเกิดโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 

(COVID-19)



ยุทธศำสตร์คณะศึกษำศำสตร์



ภารกิจหลัก 4 ด้าน

ด้านการเรียน
การสอน

ด้านการวิจัย
และวิชาการ

ด้านการบริการ
วิชาการ

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ

การบริหารจัดการ
และวัฒนธรรม



ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน

Good 

Efficacy

Bad 

Efficacy

1. ผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมีมาตรฐาน เหมาะสม

กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง (Smart Teacher)

2. พัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่นทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อความต้องการ  

ของสังคม และการพัฒนาประเทศชาติ

3. พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ

ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยพัฒนา 

ให้เป็น “ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้นแบบ”

4. ผลิตงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่มี
ความเหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้สากล

5. บริการวิชาการโดยเน้นครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในคณะ

ศึกษาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับปรัชญา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 



ผลิตและพัฒนาครู รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมีมาตรฐาน เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

(Smart Teacher)

เป้าประสงค์ กลยุทธ์

1. อาจารย์เป็นผู้น าทางความรู้ เชี่ยวชาญในการสอน

2. บัณฑิตมีคุณลักษณะพิเศษและเป็นไปตามความต้องการของสังคม

1

1.1 พัฒนาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์และการรับรองมาตรฐาน

อาจารย์มืออาชีพ

1.2 ส่งเสริมการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

1.3 พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

2.1 พัฒนาระบบและจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตให้สอดคล้อง

กับความต้องการของสังคม

2.2 ด าเนินการเรียนการสอนแบบกลุ่มวิชา (Module)

2.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดกิจกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ



ผลิตและพัฒนาครู รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมีมาตรฐาน เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

(Smart Teacher)

เป้าประสงค์ กลยุทธ์

3. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีดิจิทัลของนิสิตและอาจารย์

มีความเป็นเลิศ

4. สื่อ เทคโนโลยี อาคารสถานที่ และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมี

ความพร้อม เพียงพอและทันสมัย

1

3.1 ร่วมมือกับคณะร่วมผลิตและคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยอื่น เพื่อจัดการเรียนการสอนร่วมกัน และมีการ

เทียบโอนหน่วยกิต

4.1 พัฒนาระบบและนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนการบริหารงาน

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน



ผลิตและพัฒนาครู รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมีมาตรฐาน เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

(Smart Teacher)

เป้าประสงค์ กลยุทธ์

5. บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ เชี่ยวชาญในงานบริการการศึกษา 

การพัฒนาศักยภาพนิสิตและงานในหน้าที่ของตน

6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

ของนิสิตและอาจารย์

1

5.1 พัฒนาประสิทธิภาพการท างานในหน้าที่ของบุคลากร

6.1 พัฒนาโครงการความร่วมมือกับนานาชาติ



ผลิตและพัฒนาครู รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมีมาตรฐาน เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

(Smart Teacher) 1
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2564 2565 2566 2567

1. อำจำรย์เป็นผู้น ำทำงควำมรู้ 

เชี่ยวชำญในกำรสอน

1.1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรสอน

ของอำจำรย์และกำรรับรองมำตรฐำน

อำจำรย์มืออำชีพ

1.1.1 ร้อยละของอำจำรย์ที่มีคุณสมบัติ

ตำมเกณฑ์ สกอ. 

80 80 80 80 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำร

สอนของอำจำรย์และกำรรับรอง

มำตรฐำนอำจำรย์มืออำชีพ

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร/

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร/

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและ

ประกันคุณภำพ/

ประธำนหลักสูตร/

หัวหน้ำภำควิชำ

1.1.2 จ ำนวนของอำจำรย์ที่ได้รับกำร

รับรองมำตรฐำนมืออำชีพต่อปี

5 5 5 5

1.1.3 จ ำนวนโครงกำรเพื่อพัฒนำ

ประสิทธิภำพกำรสอนของอำจำรย์และ

กำรรับรองมำตรฐำนอำจำรย์มืออำชีพ

1 1 1 1

1.1.4 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตต่อ

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ดี ดี ดีมำก ดีมำก

1.2 ส่งเสริมกำรขอก ำหนดต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำร 

1.2.1 จ ำนวนของอำจำรย์ที่ได้รับ

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร

5 5 5 5 โครงกำรส่งเสริมกำรขอก ำหนด

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

1.2.2 จ ำนวนโครงกำรส่งเสริมกำรขอ

ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

- 1 - 1

1.3 พัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำร

เรียนรู้

1.3.1 จ ำนวนนวัตกรรมกำรเรียนรู้ - 1 - 1 โครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำ

นวัตกรรมกำรเรียนรู้

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร/

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและ

ประกันคุณภำพ



ผลิตและพัฒนาครู รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมีมาตรฐาน เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

(Smart Teacher) 1
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2564 2565 2566 2567

2. บัณฑิตมีคุณลักษณะพิเศษและเปน็ไปตำม

ควำมต้องกำรของสังคม

2.1 พัฒนำระบบและจัดกิจกรรม

ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตให้

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม   

นิสิตระดับปริญญาตรี

2.1.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งำนท ำภำยใน

ระยะเวลำ 1 ปี

70 75 80 85 โครงกำรพัฒนำทักษะเสริมควำมเป็นครู

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร/

รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำ

ศักยภำพนิสิตและบริกำร

ชุมชน/

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพฒันำ

ศักยภำพนิสิตและบริกำร

ชุมชน/

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยมำตรฐำน

และประสบกำรณ์วิชำชีพครู/ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร/ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิเทศ

สัมพันธ์/ประธำนหลักสูตร/

หัวหน้ำภำควิชำ

2.1.2 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบใบประกอบวิชำชีพ

ครูได้ 

60 65 70 75

2.1.3 ร้อยละของบัณฑิตที่เข้ำสอบและสอบบรรจุ

เข้ำรับรำชกำรครูได้ 

60 65 70 75

2.1.4 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ดี ดี ดีมำก ดีมำก

2.1.5 จ ำนวนโครงกำรที่ส่งเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิต  

ชั้นปีละไม่

น้อยกว่ำ 

2 

กิจกรรม

ชั้นปีละไม่

น้อยกว่ำ 

2 

กิจกรรม

ชั้นปีละไม่

น้อยกว่ำ 

2 

กิจกรรม

ชั้นปีละไม่

น้อยกว่ำ 

2 

กิจกรรม

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

2.1.6 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ดี ดี ดีมำก ดีมำก

2.1.7 จ ำนวนโครงกำรส่งเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิต

1 1 1 1 โครงกำรส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต

2.2 ด ำเนินกำรเรียนกำรสอนแบบ

กลุ่มวิชำ (Module)

2.2.1 จ ำนวนรำยวิชำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำร

สอนแบบกลุ่มวิชำ

- 2 2 2



ผลิตและพัฒนาครู รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมีมาตรฐาน เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

(Smart Teacher) 1

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2564 2565 2566 2567

2. บัณฑิตมีคุณลักษณะพิเศษและ

เป็นไปตำมควำมต้องกำรของสังคม 

(ต่อ)

2.3 ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรจัด

กิจกรรมตำมกรอบมำตรฐำน

คุณวุฒิ

2.3.1 ร้อยละของนิสิตผ่ำนกิจกรรม

ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ                                  

100 100 100 100 โครงกำรเสริมควำมเป็นครูตำม

กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ           

รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำ

ศักยภำพนิสิตและบริกำร

ชุมชน/

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพัฒนำ

ศักยภำพนิสิตและบริกำร

ชุมชน
- กิจกรรม Open House 

- กิจกรรมกำรประกวดทักษะ

กำรสอน

- กิจกรรมกำรปฐมนิเทศ 

- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

- กิจกรรมค่ำยครู กศ.บ. 

- กิจกรรมกำรไหว้ครู

2.3.2 จ ำนวนโครงกำรในกำรพัฒนำ

นิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

4 4 4 4



ผลิตและพัฒนาครู รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมีมาตรฐาน เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

(Smart Teacher) 1
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2564 2565 2566 2567

3. ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ เทคโนโลยีดิจิทัล

ของนิสิตและอำจำรย์มีควำมเป็นเลิศ

3.1 ร่วมมือกับคณะร่วมผลิตและคณะครุ

ศำสตร์ ศึกษำศำสตร์ของมหำวิทยำลัยอื่น 

เพื่อจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกัน และมี

กำรเทียบโอนหน่วยกิต

3.1.1 จ ำนวนโครงกำรพัฒนำภำษำอังกฤษ

ให้แก่นิสิตและคณำจำรย์

1 2 2 2 โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร/

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิเทศ

สัมพันธ์/

ประธำนหลักสูตร/

หัวหน้ำภำควิชำ

3.1.2 โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่

นิสิตและคณำจำรย์

- 1 1 1 โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัล

3.1.3 ร้อยละของรำยวิชำที่มีกำรใช้เทคโนโลยี

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

- 80 85 90

4. สื่อ เทคโนโลยี อำคำรสถำนที่ และสิ่ง

สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนมีควำมพร้อม 

เพียงพอและทันสมัย

4.1 พัฒนำระบบและนวัตกรรมที่ช่วย

สนับสนุนกำรบริหำรงำนด้ำนหลักสูตรและ

กำรจัด

กำรเรียนกำรสอน

4.1.1 จ ำนวนระบบกำรบริหำรงำนด้ำน

หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

- 1 1 1 ระบบกำรบริหำรงำนด้ำนหลักสูตรและ

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร/

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร/

หัวหน้ำภำควิชำ

5. บุคลำกรสำยสนับสนุนมีควำมรู้ 

เชี่ยวชำญในงำนบริกำรกำรศึกษำ กำร

พัฒนำศักยภำพนิสิตและงำนในหน้ำที่ของตน

5.1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำนใน

หน้ำที่ของบุคลำกร

5.1.1 ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่

ได้รับกำรอบรมพัฒนำงำนในหน้ำที่ของตน

- 10 15 20 โครงกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร

ฝ่ำยสนับสนุน

รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำและ

สื่อสำรองค์กร

6. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับนำนำชำติ

เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพของนิสิต และ

อำจำรย์

6.1 พัฒนำโครงกำรควำมร่วมมือกับ

นำนำชำติ

6.1.1 จ ำนวนโครงกำรที่ได้รับควำมร่วมมือ

จำกองค์กำรนำนำชำติ

- 1 1 1 โครงกำรพัฒนำวิชำกำรสู่ควำมเป็น

สำกล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิเทศ

สัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร



พัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่นทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 

และการพัฒนาประเทศชาติ

เป้าประสงค์ กลยุทธ์

1. หลักสูตรมีความทันสมัย ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

ในอนาคต

2. ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความเข้มแข็งและเป็นต้นแบบ

2

1.1 ผลิตและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ

1.2 ผลิตหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว และหลักสูตรที่เน้น Upskill, 

Reskill, Newskill

1.3 สื่อสารองค์กรและหลักสูตรด้วยสื่อภาษาอังกฤษ

2.1 จัดตั้งศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

2.2 พัฒนาระบบและนวัตกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 



พัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่นทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 

และการพัฒนาประเทศชาติ 2
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2564 2565 2566 2567

1. หลักสูตรมีควำมทันสมัย ตอบสนอง

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในอนำคต

1.1 ผลิตและพัฒนำหลักสูตรให้

สอดคล้องกับมำตรฐำนวิชำชีพ

1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับกำร

รับรองจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

100 100 100 100 หลักสูตรทุกหลักสูตรผ่ำนกำร

รับรองมำตรฐำน  

รองคณบดีฝ่ำย

วิชำกำร/

รองคณบดีฝ่ำยแผนงำน

และกิจกำรพิเศษ/

ผู้ช่วยวิชำกำร/

ประธำนหลักสูตร                              

1.1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีกำร

ปรับปรุงตำมรอบกำรปรับปรุง 

(ควำมทันสมัย) 

100 100 100 100

1.1.3 ร้อยละของหลักสูตรที่สอดคล้อง

กับควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 

100 100 100 100

1.1.4 จ ำนวนระบบก ำกับติดตำมกำร

ปรับปรุง/พัฒนำหลักสูตร

1 1 1 1

1.2 ผลิตหลักสูตรระยะสั้น ระยะยำว 

และหลักสูตรที่เน้น Upskill, 

Reskill, New skill 

1.2.1 จ ำนวนของหลักสูตรที่เน้น 

Upskill, Reskill, New skill 

- 1 1 1

1.3 สื่อสำรองค์กรและหลักสูตรด้วย

สื่อภำษำอังกฤษ

1.3.1 จ ำนวนสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อ

เทคโนโลยีสื่อสำรองค์กรและหลักสูตรเป็น

ภำษำอังกฤษ

1 1 1 1 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิเทศ

สัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร



พัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่นทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 

และการพัฒนาประเทศชาติ 2

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2564 2565 2566 2567

2. ระบบกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ

ครูมีควำมเข้มแข็งและเป็นต้นแบบ

2.1 จัดต้ังศูนย์ฝึกประสบกำรณ์

วิชำชีพครู (จัดต้ังศูนย์กลำง

ประสำนงำนบูรณำกำรกำรผลิต

บัณฑิตทำงกำรศึกษำของคณะร่วม

ผลิตบัณฑิตทำงกำรศึกษำทุกระดับ)

2.1.1 จ ำนวนศูนย์ฝึกประสบกำรณ์

วิชำชีพครู

- 1 1 1 โครงกำรจัดตั้งศูนย์ฝึก

ประสบกำรณ์วิชำชีพครู

รองคณบดีฝ่ำย

วิชำกำร/

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย

มำตรฐำนและ

ประสบกำรณ์วิชำชีพครู

2.2 พัฒนำระบบและนวัตกรรมกำร

ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 

2.2.1 จ ำนวนนวัตกรรมกำรจัดเก็บ

รวบรวมผลงำนกำรปฏิบัติกำรสอนและ

ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูออนไลน์

- 1 1 1 โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดเก็บ

รวบรวมผลงำนกำรปฏิบัติกำรสอน

และฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู

ออนไลน์



พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยพัฒนา ให้เป็น 

“ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้นแบบ”

เป้าประสงค์ กลยุทธ์

1. โรงเรียนสาธิต มศว ทั้งสามแห่ง เป็นต้นแบบในการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูอย่างแท้จริง

2. โรงเรียนเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นแหล่ง

ฝึกประสบการณ์ที่มีคุณภาพ

3

1.1 ถอดบทเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนสาธิต 

มศว ทั้งสามแห่ง

2.1 พัฒนาโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ และโรงเรียนสาธิตชุมชน

การเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม ให้เป็น

แหล่งฝึกประสบการณ์ที่มีคุณภาพ

2.2 ร่วมมือกับโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตรฝ่ายประถมในการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้วิจัยและประสบการณ์เป็นฐาน

2.3 ร่วมมือและพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ที่มีคุณภาพ



พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยพัฒนา ให้เป็น 

“ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้นแบบ” 3
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2564 2565 2566 2567

1. โรงเรียนสำธิต มศว ทั้งสำมแห่ง เป็น

ต้นแบบในกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู

อย่ำงแท้จริง

1.1 ถอดบทเรียนกำรฝึกประสบกำรณ์

วิชำชีพครูของโรงเรียนสำธิต มศว ทั้ง

สำมแห่ง

1.1.1 จ ำนวนบทเรียนกำรฝึกประสบกำรณ์

วิชำชีพครูของโรงเรียนสำธิต มศว ทั้งสำม

แห่ง

- - 1 - โครงกำรบทเรียนกำรฝึกประสบกำรณ์

วิชำชีพครูของโรงเรียนสำธิต มศว ทั้ง

สำมแห่ง

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร/

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร/

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยมำตรฐำน

และประสบกำรณ์วิชำชีพครู

2. โรงเรียนเครือข่ำยกำรฝึกประสบกำรณ์

วิชำชีพเป็นแหล่งฝึกประสบกำรณ์ที่มีคุณภำพ

2.1 พัฒนำโรงเรียนสำธิต มศว 

องครักษ์ และโรงเรียนสำธิตชุมชนกำร

เรียนรู้สมเด็จย่ำ วิทยำลัยโพธิวิชชำลัย 

มศว แม่แจ่ม ให้เป็นแหล่งฝึก

ประสบกำรณ์ที่มีคุณภำพ

2.1.1 จ ำนวนโครงกำรพัฒนำโรงเรียนสำธิต 

มศว องครักษ์ และโรงเรียนสำธิตชุมชนกำร

เรียนรู้สมเด็จย่ำ วิทยำลัยโพธิวิชชำลัย มศว 

แม่แจ่ม 

- - 1 1 โครงกำรพัฒนำโรงเรียนสำธิต มศว 

องครักษ์ และโรงเรียนสำธิตชุมชนกำร

เรียนรู้สมเด็จย่ำ วิทยำลัยโพธิวิชชำลัย 

มศว แม่แจ่ม 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยมำตรฐำน

และประสบกำรณ์วิชำชีพครู

2.2 ร่วมมือกับโรงเรียนสำธิต มศว 

ประสำนมิตรฝ่ำยประถม ในกำรพัฒนำ

เด็กปฐมวัยโดยใช้วิจัยและประสบกำรณ์เป็น

ฐำน

2.2.1 จ ำนวนงำนวิจัยด้ำนกำรพัฒนำเด็ก

ปฐมวัยโดยใช้วิจัยและประสบกำรณ์เป็นฐำน

- - 1 1 โครงกำรวิจัยด้ำนกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย

โดยใช้วิจัยและประสบกำรณ์เป็นฐำน

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร/

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร/

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยมำตรฐำน

และประสบกำรณ์วิชำชีพครู/

ประธำนหลักสูตรปฐมวัย

2.3 ร่วมมือและพัฒนำโรงเรียนเครือข่ำย

กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพให้เป็นแหล่ง

ฝึกประสบกำรณ์ที่มีคุณภำพ

2.3.1 จ ำนวนโครงกำรร่วมมือและพัฒนำ

โรงเรียนเครือข่ำยกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ

ให้เป็นแหล่งฝึกประสบกำรณ์ที่มีคุณภำพ

- 1 - 1 โครงกำรร่วมมือและพัฒนำโรงเรียน

เครือข่ำยกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพให้

เป็นแหล่งฝึกประสบกำรณ์ที่มีคุณภำพ

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยมำตรฐำน

และประสบกำรณ์วิชำชีพครู



ผลิตงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ร่วมกับองค์ความรู้สากล

เป้าประสงค์ กลยุทธ์

1. ยกระดับสมรรถนะการวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรของ

คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิต มศว 3 แห่ง

4

1.1 ส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย ของคณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุนของคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิต 

มศว 3 แห่ง

1.2 สนับสนุน กระตุ้นและผลักดันให้คณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุนของคณะศึกษาศาสตร์ท าผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ทางการศึกษาที่ตรงตามความต้องการและใช้ประโยชน์ได้จริง

1.3 แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายงานวิจัยทั้งในภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย



ผลิตงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ร่วมกับองค์ความรู้สากล

เป้าประสงค์ กลยุทธ์

2. น าผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

และมีนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง

3. สนับสนุนให้บุคลากรขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

มหาวิทยาลัย

4

2.1 สนับสนุนให้มีการมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับ

นานาชาติหรือน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติที่น่าเชื่อถือ

2.2 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้

ประโยชน์ที่ไดจ้ริง

2.3 จัดสรรเงินทุนสนับสนุนการวิจัยภายในที่ตรงตามความต้องการของ

คณะและใช้ประโยชน์ได้จริง

3.1 สนับสนุนจัดหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก



ผลิตงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ร่วมกับองค์ความรู้สากล 4
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2564 2565 2566 2567

1. ยกระดับสมรรถนะกำรวิจัยของคณำจำรย์และ

บุคลำกรของคณะศึกษำศำสตร์และโรงเรียนสำธิต 

มศว 3 แห่ง

1.1 ส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรวิจัย ของ

คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนของคณะ

ศึกษำศำสตร์และโรงเรียนสำธิต มศว 3 แห่ง

1.1.1 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำศักยภำพ

ด้ำนกำรวิจัย ของคณำจำรย์และบุคลำกรสำย

สนับสนุนของคณะศกึษำศำสตร์ 

2 2 2 2 โครงกำรส่งเสริม/พัฒนำกำรท ำงำนวิจัยและเผยแพร่

ผลงำนวิจัยส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนนุ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและประกัน

คุณภำพ/  

รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำและสือ่สำร

องค์กร 

1.1.2 จ ำนวนกิจกรรมพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัย 

ของคณำจำรย์โรงเรียนสำธิต มศว 3 แห่ง

3 3 3 3 โครงกำรอบรมเร่ืองกำรเขียนบทควำมวิจัยเพื่อ

ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ 

1.1.3 ร้อยละของคณำจำรยค์ณะศึกษำศำสตร์ที่ได้รบั

กำรส่งเสริมศักยภำพดำ้นกำรวิจัยจำกจ ำนวน

คณำจำรย์ที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด 

80 80 80 80 คลินิกวิจัย เพื่อให้ค ำปรึกษำในกำรท ำวิจัยแก่

คณำจำรย์ บุคลำกรสำยสนับสนนุคณะศึกษำศำสตร์ 

และโรงเรียนสำธิต มศว ทั้ง 3 แห่ง 

1.1.4 ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนคณะ

ศึกษำศำสตร์ที่ไดรั้บกำรส่งเสริมศักยภำพดำ้นกำร

วิจัยจำกจ ำนวนบุคลำกรสำยสนบัสนนุทีส่มคัรเข้ำร่วม

โครงกำรทั้งหมด

80 80 80 80 จัดท ำระบบที่ปรึกษำและพี่เลี้ยงนกัวิจัย

1.2 สนับสนุน กระตุ้นและผลักดันให้คณำจำรย์

และบุคลำกรสำยสนับสนุนของคณะศึกษำศำสตร์

ท ำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำที่ตรง

ตำมควำมต้องกำรและใช้ประโยชน์ไดจ้ริง

1.2.1 จ ำนวนผลงำนวิจัยของคณำจำรย์และบคุลำกร

สำยสนับสนุนของคณะศึกษำศำสตร์ 

20 30 40 50 จัดท ำควำมร่วมมือกับวำรสำรวิชำกำรระดับชำติอื่น 

ๆ เพื่อสนับสนุนกำรตีพิมพผ์ลงำนวิจัยของ

คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนคณะ

ศึกษำศำสตร์ และคณำจำรย์โรงเรียนสำธิต มศว 

ทั้ง 3 แห่ง

1.3 แสวงหำควำมร่วมมือกับเครือข่ำยงำนวิจัย

ทั้งในภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย

1.3.1 จ ำนวนเครือข่ำยงำนวิจัยร่วมกันทั้งภำยในและ

ภำยนอก

20 22 24 26 จัดท ำฐำนข้อมูลเครือข่ำยงำนวิจัยทั้งภำยในและ

ภำยนอกมหำวิทยำลัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและประกัน

คุณภำพ



ผลิตงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ร่วมกับองค์ความรู้สากล 4
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2564 2565 2566 2567

2. น ำผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพเผยแพร่ใน

ระดับนำนำชำติ และมีนวัตกรรมที่สำมำรถ

น ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

2.1 สนับสนุนให้มีกำรมีกำรตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงำนวิจัยในวำรสำรระดับ

นำนำชำติหรือน ำเสนอผลงำนวิจัยในกำร

ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติที่

น่ำเชื่อถือ

2.1.1 จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์

เผยแพร่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ

5 6 7 8 จัดท ำฐำนข้อมูลวำรสำรระดับนำนำชำติ

หรือน ำเสนอผลงำนวิจัยในระดับนำนำชำติ

ที่น่ำเชื่อถือ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและ

ประกันคุณภำพ

จัดสรรทุนกำรตีพิมพ์บทควำมวิจัยใน

วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่

น่ำเชื่อถือ 

จัดสรรทุนกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยในกำร

ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติที่น่ำเชื่อถือ

2.2 ส่งเสริมกำรน ำผลงำนวิจัยหรือ

นวัตกรรมทำงกำรศึกษำไปใช้ประโยชน์ที่

ได้จริง

2.2.1 จ ำนวนผลงำนวิจัยหรือนวัตกรรม

ทำงกำรศึกษำที่ตรงตำมควำมต้องกำรและใช้

ประโยชน์ได้จริง 

1 2 3 4 สนับสนุนงบประมำณส ำหรับอำจำรย/์

บุคลำกรสำยสนับสนุน น ำผลงำนวิจัยหรือ

นวัตกรรมไปร่วมจัดนิทรรศกำรระดับชำติ  

2.3 จัดสรรเงินทุนสนับสนุนกำรวิจัย

ภำยในที่ตรงตำมควำมต้องกำรของคณะ

และใช้ประโยชน์ได้จริง

2.3.1 ร้อยละของงำนวิจัยที่ตรงตำมควำม

ต้องกำรของคณะและใช้ประโยชน์ได้จริง

50 60 70 80 จัดสรรทุนวิจัยภำยในอย่ำงน้อย 

40,000 บำท/โครงกำรวิจัย

3. สนับสนุนให้บุคลำกรขอรับทุนสนับสนุน

กำรวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอกมหำวิทยำลัย

3.1 สนับสนุนจัดหำแหล่งทุนวิจัย

ภำยนอก

3.1.1 จ ำนวนทุนวิจัยจำกภำยนอก

มหำวิทยำลัย

5 6 7 8 จัดท ำฐำนข้อมูลแหล่งทุนภำยนอกและ

กรอบระยะเวลำในกำรให้ทุนวิจัย



บริการวิชาการโดยเน้นครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการบูรณาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ กลยุทธ์

1. บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานเครือข่าย

ทีเ่ก่ียวข้องอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ

หน่วยงาน ชุมชน และทิศทางการพัฒนาประเทศ

2. การบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพ

การศึกษาเพื่อความยั่งยืน

5

1.1 พัฒนาระบบการจัดการศูนย์บริการวิชาการ

2.1 จัดท าโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าเพื่อลดความเหลื่อมล้ า

2.2 จัดสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการ ทั้งผู้สนับสนุนและ

ผู้รับบริการจากภายนอก

2.3 ติดตามและปรับปรุงการบริการวิชาการเพื่อความยั่งยืน



บริการวิชาการโดยเน้นครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการบูรณาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ กลยุทธ์

3. การบริการวิชาการมีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย

5

3.1 ก าหนดแผนการบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัยในรายวิชาที่มีความสอดคล้องกับการบริการวิชาการ

3.2 มีการน าองค์ความรู้จากการบริการวิชาการไปปรับปรุงการ

บริการวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัย

3.3 บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ



บริการวิชาการโดยเน้นครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการบูรณาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 5
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2564 2565 2566 2567

1. บริกำรทำงวิชำกำรแก่หน่วยงำนทำง

กำรศึกษำและหน่วยงำนเครือข่ำยที่เก่ียวข้อง

อย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ

หน่วยงำน ชุมชน และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ

1.1 พัฒนำระบบกำรจัดกำรศูนย์บริกำร

วิชำกำร

1.1.1 จ ำนวนระบบงำนตำมพันธกิจของศูนย์ - 1 1 2 โครงกำรจัดตั้งศูนย์ควำมเป็นเลิศทำง

วิชำกำร /ศูนย์กำรฝึกอบรม (Excellent 

Center) 

รองคณบดีฝ่ำยแผนงำนและ

กิจกำรพิเศษ

2. กำรบริกำรวิชำกำรเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำ

และยกระดับคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือควำมยั่งยืน

2.1 จัดท ำโครงกำรบริกำรวิชำกำรแบบให้

เปล่ำเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ

2.1.1 จ ำนวนโครงกำรแบบให้เปล่ำ - 3 4 5 โครงกำรบริกำรวิชำกำรภำยใต้กำรบริหำร

จัดกำรของศูนย์ฯ

2.2 จัดสร้ำงเครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำร 

ทั้งผู้สนับสนุนและผู้รับบริกำรจำกภำยนอก

2.2.1 จ ำนวนสมำชิกในเครือข่ำย - 3 4 5

2.3 ติดตำมและปรับปรุงกำรบริกำรวิชำกำร

เพ่ือควำมยั่งยืน

2.3.1 ร้อยละของโครงกำรท่ีได้รับกำรติดตำมผล

อย่ำงต่อเนื่อง

- 80 85 90

3. กำรบริกำรวิชำกำรมีกำรบูรณำกำรร่วมกับ

กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย

3.1 ก ำหนดแผนกำรบริกำรวิชำกำรร่วมกับ

กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยในรำยวิชำที่มี

ควำมสอดคล้องกับกำรบริกำรวิชำกำร

3.1.1 ร้อยละของรำยวิชำและกำรวิจัยที่มีกำรบูร

ณำกำร

- 60 65 70 โครงกำรบริกำรวิชำกำรภำยใต้กำรบริหำร

จัดกำรของศูนย์ฯ

3.2 มีกำรน ำองค์ควำมรู้จำกกำรบริกำร

วิชำกำรไปปรับปรุงกำรบริกำรวิชำกำรและ

พัฒนำกำรเรียนกำรสอนและวิจัย

3.2.1 ร้อยละของรำยวิชำกำรที่มีกำรน ำผลกำร

บริกำรวิชำกำรไปใช้

- 60 65 70

3.3 บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรบริกำร

วิชำกำร

3.3.1 ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรที่มีส่วนร่วม - 80 85 90



พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในคณะศึกษาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับปรัชญา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1. สืบทอดจิตวิญญาณความเป็นครูตามหลักค าสอนของ 

ศ.ดร.สาโรช บัวศรี คือคารวะธรรม สามัคคีธรรมและปัญญาธรรม 

กับพรหมวิหารสี่

6

1.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมและโครงการที่ด ารงไว้ซึ่ง

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคณะศึกษาศาสตร์และ

แสดงออกถึงความเป็นไทย ให้เป็นวิถีของวัฒนธรรมองค์กรและ

การเรียนการสอน

1.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์

เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์

วัฒนาธรรมและศิลปะของมหาวิทยาลัย



พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในคณะศึกษาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับปรัชญา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ด้านการบริหารจัดการ

2. องค์การมีการน า EdPEx (Education Criteria for 

Performance Excellence) หรือ เกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศมาเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการ

6

2.1 ส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการท างานและมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดตาม

จุดประสงค์ของมหาวิทยาลัย2. ส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการท างาน

และมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุด

2.2 ส่งเสริมให้เกิดระบบปฏิบัติการที่มีคุณภาพ



พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในคณะศึกษาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับปรัชญา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 6
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2564 2565 2566 2567

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1. สืบทอดจิตวิญญำณควำมเป็นครู

ตำมหลักค ำสอนของ ศ.ดร.สำโรช 

บัวศรี คือคำรวะธรรม สำมัคคีธรรม

และปัญญำธรรม กับพรหมวิหำรสี่

1.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรจัด

กิจกรรมและโครงกำรท่ีด ำรงไว้ซ่ึง

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำม

ของคณะศึกษำศำสตร์และแสดงออก

ถึงควำมเป็นไทย ให้เป็นวิถีของ

วัฒนธรรมองค์กรและกำรเรียนกำร

สอน

1.1.1 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมเข้ำใจ

ในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมของ

คณะศึกษำศำสตร์และแสดงออกถึงควำม

เป็นไทย 

80       85 90 95 โครงกำรวันสถำปนำคณะ

ศึกษำศำสตร์และวันศำสตรำจำรย์ 

ดร.สำโรช บัวศรี                                                                                                                 

รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำ

และสื่อสำรองค์กร/

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน

คณบดี

1.1.2 ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม

โครงกำร               

ดี ดี ดีมำก ดีมำก กิจกรรมวันศุกร์แต่งไทย

1.1.3 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 300

คน

400

คน

500

คน

500

คน

1.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกร

และคณำจำรย์คณะศึกษำศำสตร์เข้ำ

ร่วมโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำร

อนุรักษ์ สืบสำน และสร้ำงสรรค์

วัฒนำธรรมและศิลปะของ

มหำวิทยำลัย

1.2.1 จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรที่

คณำจำรย์และบุคลำกรแต่ละคนเข้ำร่วม

โครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรอนรัุกษ์ สืบ

สำน และสร้ำงสรรค์วัฒนำธรรมและ

ศิลปะของมหำวิทยำลัย

2 3 4 5 โครงกำรกิจกรรมศิลปวัฒนรรมที่

จัดโดยมหำวิทยำลัย



พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในคณะศึกษาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับปรัชญา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 6

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2564 2565 2566 2567

ด้านการบริหารจัดการ

2. องค์กำรมีกำรน ำ EdPEx 

(Education Criteria for 

Performance Excellence) หรือ 

เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำร

ด ำเนินกำรที่เป็นเลิศมำเป็นกรอบกำร

พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร

2.1 ส่งเสริมบรรยำกำศที่ดีในกำร

ท ำงำนและมุ่งสู่เป้ำหมำยสูงสุดตำม

จุดประสงค์ของมหำวิทยำลัย

2.1.1 ค่ำเฉลี่ยควำมผูกพันองค์กรของ

คณำจำย์และบุคลำกร

ดี ดี ดีมำก ดีมำก โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร

คณะศึกษำศำสตร์

รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำ

และสื่อสำรองค์กร/

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน

คณบดี

2.2 ส่งเสริมให้เกิดระบบปฏิบัติกำร 

ท่ีมีคุณภำพ

2.2.1 จ ำนวนระบบปฏิบัติงำนที่มี

ประสิทธิภำพ

1 2 3 4 กำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำร

ปฏิบัติงำน
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