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ตอนท่ี 1

บทนํา

1.1 ประวัติความเป็นมาของคณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2556 มีเป้าหมายสําคัญ คือ การพัฒนาวิชาชีพครู เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและเข้าสู่

วิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษา ให้บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง การทํานําบํารุง

สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคมสันติสุขและยั่งยืน ด้านการจัดการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษาจะได้เรียนรู้ท้ังทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติพร้อมที่จะออกไป

ปฏิบัติงาน หลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ได้รับการกํากับดูแลโดยผู้เช่ียวชาญท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ และมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยอยู่

เสมอ นอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว นักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์จะมีโอกาสทํากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชนและร่วมพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาในระดับ

ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เช่น การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาเป็นประจํา โดยเชิญผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษาท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศมาให้ความรู้

แก่ผู้เข้าร่วมประชุม คณะศึกษาศาสตร์เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากองค์กรวิชาชีพคือคุรุสภา ท่ีมีความพร้อมที่จะเป็นผู้นําใน

การจัดการศึกษาในทุกระดับ ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และความเชี่ยวชาญท่ีสามารถประกอบอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างภาคภูมิใจ

โปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างปีการศึกษา 2556 -2561 คณะศึกษาศาสตร์ ได้เปิดสอนใน 3 หลักสูตร เป็นหลักสูตร 5 ปี ได้แก่ วิชาเอกคณิตศาสตร์

วิชาเอกภาษาอังกฤษ และ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ซ่ึงนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร 5 ปี จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทันทีท่ีเรียนจบหลักสูตร เป้าหมายของหลักสูตร

ของคณะศึกษาศาสตร์ คือ การเพิ่มพูนวิทยฐานะและความรู้ความสามารถในทางวิชาการ อันจะนําไปสู่การพัฒนาวิชาชีพของตนเองและเพ่ือผลิตบุคลากรทางการศึกษาให้

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ท่ีมุ่งกระจายการศึกษาไปสู่ท้องถิ่นและสนองความต้องการของสังคม ใหมี้ความรู้และทักษะที่สําคัญและจําเป็นในการเรียนการ

สอนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยในการนี้ ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป คณะได้ปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 3 วิชาเอก ดังกล่าวข้างต้น ให้

สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 ปี ตามประกาศมาตรฐานของ สกอ. พ.ศ.2562 โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงในปีการศึกษา 2562 เป็นปีแรก

ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา(Educational Administration) ซ่ึงได้รับการรับรอง

จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคุรุสภา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 นักศึกษาในหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้ท้ังทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เรียนรู้ศิลปะการบริหาร

การศึกษาและมีความพร้อมท่ีจะเข้าสู่การทํางานหรือต่อยอดการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรนี้จะสามารถนําเอาวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ

มาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพด้านการศึกษา ท้ังด้านวิชาการและงานวิจัย รวมถึงการให้บริการทางวิชาการด้วยการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางการศึกษาแก่ชุมชนและสังคมอีก
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ด้วย อีกท้ังในปีการศึกษา 2563 คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการเรียนรู้(Learning Management Science) สําหรับครู

สายผู้สอน ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2562 และรับทราบโดย สกอ. เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2563

นกจากหลักสูตร ดังกล่าวข้างต้น คณะศึกษาศาสตร์ยังได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ท้ังภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษโดยมีนักศึกษาจบ

ในหลักสูตรนี้ไปแล้วหลายรุ่น เฉพาะในปีการศึกษา 2563 ได้รับนักศึกษาเข้าเรียน ภาคภาษาไทย เป็นรุ่นท่ี 7 จํานวน 150 คน และภาคภาษาอังกฤษ 60 คน เป็นหลักสูตรที่

เปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ีสําเร็จสาขาวิชื่น ๆ แต่สนใจที่จะมาเป็นครูในสาขาท่ีขาดแคลน สามารถเข้ามาเลือกเรียน เพื่อนําความรู้ท่ีได้รับไปประกอบวิชาชีพครหูรือสอบรับ

ราชการครู หลักสูตรฉบับที่ใช้ในปัจจุบันจะเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ท่ีได้รับการรับรองจากคุรุสภา และมีคณาจารย์ท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์ของคุรุสภาและ

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด วิชาที่ทําการเรียนการสอนจะเน้นการเพิ่มเติมศักยภาพด้านวิชาชีพครูท่ีจะช่วยให้นักศึกษาได้รับการเพิ่มทักษะการสอนและความ

เป็นครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีความรอบรู้ในศาสตร์ที่จําเป็นสําหรับการให้การศึกษาหรือการประกอบอาชีพ

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน วัตถุประสงค์ เอกลักษณ์ของคณะ อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของคณะ

ปรัชญา สร้างสรรค์ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์

ผลงาน และมีความเป็นพลเมืองที่ดี มีวินัย มีน้ําใจและรับผิดชอบ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ ผลิตครู และนักบริหารการศึกษา ท่ีมมีาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตให้มีมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ และมีสมรรถนะตามท่ีคุรุสภากําหนด มีสมรรถนะสากล

บนพื้นฐานความเป็นไทย

2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และผลิตผลงานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านศึกษาศาสตร์และองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง สําหรับบริการทางวิชาการแก่

ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และสังคม/วงวิชาการท่ัวไป และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

3. สร้างสรรค์ บริการทางวิชาการที่หลากหลาย เพื่อการพัฒนาชุมชนท่ีตั้ง จังหวัดในเขตพ้ืนที่บริการชั้นใน ภูมิภาค และสังคมหรือวงวิชาการท่ัวไป เน้น

การบริการทางวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
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4. ส่งเสริมการเรียนรู้ สืบสาน และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีบูรณาการระหว่างการสอน การวิจัย กับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เอื้อต่อการสนับสนุนงานพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

ปณิธาน มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาท่ีมีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะภาษาอังกฤษ เป็นผู้มีวินัย มีน้ําใจ และ

มีความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีสมรรถนะตามท่ีคุรุสภากําหนด มีสมรรถนะสากล บนพื้นฐานความเป็น

ไทย

2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และผลิตผลงานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านศึกษาศาสตร์และองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง สําหรับบริการ

ทางวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และสังคม-วงวิชาการท่ัวไป และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

3. เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาบริการทางวิชาการท่ีหลากหลาย เพื่อการพัฒนาชุมชนท่ีตั้ง จังหวัดในเขตพ้ืนที่บริการชั้นใน ภูมิภาค และสังคมหรือวง

วิชาการท่ัวไป

4. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สืบสาน และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีบูรณาการระหว่าง การสอน การวิจัย กับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เอื้อต่อการสนับสนุนงานพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม

เอกลักษณ์ของคณะ การผลิตบัณฑิตครูที่มีสมรรถนะสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย(บัณฑิตนานาชาติ มารยาทไทย) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

และการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตลักษณ์ของคณะ นักศึกษาของคณะนี้ “มีความสามารถพิเศษด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มีวินัย มีน้ําใจ ใฝ่เรียนรู้ และรับผิดชอบ”
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วัฒนธรรมองค์กรของคณะ Culture of the Faculty วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กรของคณะศึกษาศาสตร์ คือ EDUCATION

E - Ethics จริยธรรม

D - Dedication อุทิศตน

U - Unity มีนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน

C - Continuous Improvement พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

A - Accountability รับผิดชอบ

T - Teamwork ทํางานเป็นทีม

I - Innovation นวัตกรรม

O - Openness เปิดใจ

N - Networking สร้างเครือข่าย

1.3 การวิเคราะห์ SWOT คณะศึกษาศาสตร์

Strength Weakness

1. มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิที่สูงและมีตําแหน่งทางวิชาการ

2. หลักสูตรเป็นที่ต้องการของสังคม เป็นสาขาที่ขาดแคลนครู

3. มีกระบวนการผลิตครูที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการเรียนการสอนและการ

อยู่หอพัก ใช้ ICT สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. บัณฑิตมีงานทําทันทีหลังจบการศึกษาเกินกว่าร้อยละ 90

5. บัณฑิตมีมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

1. การสร้างเครือข่ายการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ยังมีน้อย

2. การเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างวิชา ยังไม่เป็นระบบ

3. การบูรณาการการสอน วิจัย บริการทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ยังไม่ได้ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

4. ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการยังมีน้อยเมื่อเทียบกับจํานวนอาจารย์

5. งานบริการวิชาการแก่สังคม ยังไม่เป็นระบบ

6. การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารในคณะอย่างทั่วถึง

7. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ยังไม่ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

Opportunities Threats
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1. มี พ.ร.บ.เขตพื้นที่นวัตกรรม ที่เกิดโอกาสให้ร่วมมือกับจังหวัดในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ในปี 2562

2. สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และ คณะกรรมการอุดมศึกษา

สนับสนุนให้เปิดหลักสูตรแบบ Non-Degree เพื่อการ Re-Skills up-Skills ตาม

สภาพความพร้อมของแต่ละสาขาวิชา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ สกอ.ให้การ

สนับสนุน

3. พ.ร.บ.การศึกษาใหม่ จะเอ้ือให้คณะเข้าไปมีบทบาทร่วมในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของท้องถ่ินมากขึ้น

4. โรงเรียนท่ีเปิดสอนสองภาษา รวมถึงผู้ปกครอง สนใจที่จะพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ สําหรับลูกหลาน มากข้ึน

4. เครือข่ายสถานศึกษา สนใจที่จะร่วมมือกับสถาบัน

1.นักศึกษาที่สนใจเรียนทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีน้อย

2.การรับนักศึกษา 5 รอบ ของระบบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ภายใต้ข้อจํากัดของจํานวน

เด็กที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ลดลง

3.สถานการณ์ การระบาดของโรค COVID-19 จะทําให้การจัดการศึกษา ณ สถานที่ต้ัง

ของสถาบัน(On Site Teaching) ทําได้ยากและมีความเสี่ยงสูง

ตอนท่ี 2

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงาน

2.1 ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 / Strategic Issue 1 : ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีสมรรถนะตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
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เป้าประสงค์ที่ 1.1 / Objective1.1 : บัณฑิตของวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ

กลยุทธ์/ Strategy 1.1 เร่งรัดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล มีอัตลักษณ์ตามที่คณะกําหนด เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของสังคม พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีการจัดการเรียนการสอน และระบบดูแล

ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

แผนงานที่ 1/Plan 1 แผนการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 / Strategic Issue 2 : ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ที่ 2.1 / Objective 2.1 : ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณะมีจํานวนเพ่ิมขึ้น และได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

กลยุทธ์ / Strategy 2.1 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย ทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ การวิจัย

ประยุกต์เพื่อบริการทางวิชาการตามความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน ภูมิภาค และสังคมประเทศ อย่าง

หลากหลาย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

แผนงานที่ 2 /Plan 2 แผนงานวิจัยและวิชาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 / Strategic Issue 3 : ให้บริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน ภูมิภาค และสังคมประเทศ

เป้าประสงค์ที่ 3.1 / Objective 3.1: สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล

กลยุทธ์ / Strategy 3.1 สนับสนุนการนําองค์ความรู้ของวิทยาลัยมาพัฒนาขีดความสามารถของท้องถ่ิน

3.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการแก่สังคม

แผนงานที่ 3 /Plan 3 แผนงานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 / Strategic Issue 4 : การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 4.1 / Objective 4.1: มีกองทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 4 / Strategy 4 4.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และระบบสํานักงานอัตโนมัติเพื่อเสริมศักยภาพการบริหาร
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4.2 การบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะ อย่างเป็นระบบ

4.3 ระดมทุนรูปแบบต่างๆ เพื่อจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการจัดการศึกษา หรือสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณภาพ

การเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานที่ 4 /Plan 4 แผนงานบริหารจัดการ

2.2 แผนกลยุทธ์ที่เกิดจากการวิเคราะห์(ข้อ4) ที่เช่ือมโยงวิสัยทัศน์ของคณะ/หน่วยงาน(ข้อ3) กับวิสัยทัศน์วิทยาลัย(ข้อ2)และแผนกลยุทธ์ ระยะ 5

ปีของวิทยาลัย : มีความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 8 กลยุทธ์ 39 ตัวช้ีวัดมีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ 1 ผลิตบณัฑิตท่ีมีสมรรถนะสูงดา้นวิชาการ วิชาชีพ และภาษาองักฤษ(คณะ-ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานระดบัชาติและนานาชาติ)

สถาบนั คณะ/หน่วยงาน

กลยทุธ์ ตวัช้ีวดั/เกณฑ์ จาํนวน โครงการ จาํนวน กิจกรรม จาํนวนตวัช้ีวดั งบประมาณ ร้อยละ หมายเหตุ

กลยุทธ.์ 1 พัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนท่ี

มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีสมรรถนะ

สูงในด้านวิชาการ วิชาชีพ

และภาษาอังกฤษ

ตชว1. ร้อยละของบัณฑิตมีสมรรถนะด้าน

วิชาการ วิชาชีพ ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์

ก1.ร้อยละ90ของนักศึกษาปีสุดท้ายมี

สมรรถนะฯผ่านเกณฑ์

3 13 10 100 ED01, ED02, ED03

ตชว2.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ

สมรรถนะการทํางาน

ก2.ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อสมรรถนะ

≥3.51

1 3 1 3.71 DE01

ตชว2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และ

ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ 100

1 6 3 100 ED05

กลยุทธ์ 2 : พัฒนาเครือข่ายการ

จัดการเรียนการสอนของบัณฑิต

ร่วมกับสถาบันการ ศึกษาใน

ประเทศและต่างประเทศ

ตชว3.จํานวนเครือข่ายท่ีร่วมพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน

ก3.มีจํานวนเครือข่ายในประเทศหรือ

ต่างประเทศอย่างน้อย 1 เครือข่าย

1 3 1 1 ED07
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ยุทธศาสตร์ 2 :พฒันางานวจิยั/ผลงานวชิาการใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ(คณะ-ผลิตงานวิจยัและผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ)

สถาบนั คณะ/หน่วยงาน

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ จํานวน โครงการ จํานวน กิจกรรม จํานวนตัวชี้วัด งบประมาณ ร้อยละ หมายเหตุ

กลยุทธ.์ 3 เร่งรัดให้อาจารย์

พัฒนางานวิจัย/ผลงานวิชาการท่ี

มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ

ตชว 4. ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีผลงานวิจัย

เผยแพร่ในระดับนานาชาติ

ก 4.ร้อยละ20ของอาจารย์ท่ีมีผลงานเผยแพร่

ในระดับชาติและนานาชาติ

3 5 9 20 ED08, ED11, ED13

ตชว 4. ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีผลงานวิจัย

เผยแพร่ในระดับชาติ

ก 4.ร้อยละ20ของอาจารย์ท่ีมีผลงานเผยแพร่

ในระดับชาติ

2 2 1 20 ED11, ED13

ยุทธศาสตร์ 3 พฒันาศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นวชิาการ/วิชาชีพ และภาษาองักฤษ (คณะ-ใหบ้ริการวิชาการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน/สงัคม)

สถาบนั คณะ/หน่วยงาน

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ จํานวน โครงการ จํานวน กิจกรรม จํานวนตัวชี้วัด งบประมาณ ร้อยละ หมายเหตุ

กลยุทธ์ 4 พัฒนาความเช่ียวชาญ

ด้านวิชาการ/วิชาชีพ และ

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

หรือการจัดการเรียนรู้ในระบบ

ออนไลน์ ให้บริการแก่สังคม

อย่างต่อเน่ือง

ตชว6.จํานวนศูนย์ความเป็นเลิศท่ีให้บริการแก่

สังคมอย่างย่ังยืน

ก6.

(1) มีศูนย์ความเป็นเลิศท่ีให้

บริการแก่สังคมอย่างย่ังยืนอย่างน้อย 1 ศูนย์

(2) มีระบบออนไลน์หรือสถานีออนไลน์

เพื่อบริการความรู้ทางวิชาการแก่สังคม อย่าง

ต่อเน่ือง

2 4 2 1 ED04 ED06
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ยุทธศาสตร์ 4 :ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทยและนานาชาติใหเ้ป็นสงัคมพหุวฒันธรรม(คณะ-สืบสานและอนุรักษว์ฒันธรรมไทยและส่ิงแวดลอ้ม)

สถาบัน คณะ/หน่วยงาน

กลยุทธ ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ จํานวน โครงการ จํานวน กิจกรรม จํานวนตัวชี้วัด งบประมาณ ร้อยละ หมายเหตุ

กลยุทธ. 5 สร้างอุทยานการ

เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมไทยและ

นานาชาติบนสังคมท่ีเป็นพหุ

วัฒนธรรม

ตชว7.จํานวนแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมไทย

และนานาชาติ

ก7.จํานวนแหล่งเรียนรู้/ช่องทางการเรียนรู้

ด้านวัฒนธรรมไทยและนานาชาติอย่างน้อย 1

แหล่ง/ช่องทาง

1 3 1 1 ED09

ยุทธศาสตร์ 5 บริหารจดัการองคก์รสู่ความเป็นเลิศ (คณะ-บริหารจดัการดว้ยหลกัธรรมาภิบาล)

สถาบนั คณะ

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ จํานวน โครงการ จํานวน กิจกรรม จํานวนตัวชี้วัด งบประมาณ ร้อยละ หมายเหตุ

กลยุทธ์ 6 : พัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนอย่างต่อเน่ือง

ตชว 8.ระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน

ก 8.บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน มี

ระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ≥3.51

2 6 2 3.71 ED12, ED14

กลยุทธ์ 7 : พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านส่ิงแวดล้อมให้

ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการ

เรียนรู้

ตชว 9.ระดับความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู้ของบุคลากรและนักศึกษา

ก 9.บุคลากรและนักศึกษามีระดับความพึง

พอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ≥3.51

2 3 6 3.71 ED10, ED15

กลยุทธ์ 8 : ส่งเสริมให้ผู้บริหาร

หน่วยงานบริหารจัดการด้วยหลัก

ธรรมาภิบาล

ตชว 10.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ

การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลของ

ผู้บริหาร

ก 10.บุคลากรมีระดับความพึงพอใจต่อการ

บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลของ

ผู้บริหาร≥3.51

1 5 3 3.71 ED16

รวม 16 53 39 16 โครงการ
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2.3 สรุปภาพรวมของการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ้าปี แยกตามยุทธศาสตร์ และแผนงาน คณะศึกษาศาสตร์ ประจ้าปีการศึกษา 2563

กาํหนดการดาํเนินการรวม 5 แผนงาน 9 แผนงานยอ่ย มีจาํนวน 16 โครงการ เสนองบประมาณ รวม 1,833,400 บาท กาํหนดตวัช้ีวดัการดาํเนินการรวม 33 ตวัช้ีวดั

รายละเอียด ดงัน้ี

ยุทธศาสตร์ รหัส ช่ือโครงการ รวม รวม งบประมาณ (บาท)

ปี 2563(P) (K)
1 แผนงาน การจัดการศึกษา 13 21 1,223,000

(1) การบริหารหลักสูตร 2 2 850,000

ED00 ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 1 0 800,000

ED05 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 1 2 50,000

(2) การบริหารงานวิชาการ 3 6 239,000

ED01 โครงการส่งเสริมพัฒนาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพครู 1 2 48,000

ED02 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรปริญญาตรี 1 3 66,000

ED03 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 1 1 125,000

(3) การพัฒนานักศึกษา 6 6 78,000

ED02.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 1 1 5,000

ED01.1 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 1 1 5,000

ED01.4 โครงการติดตามบัณฑิตภายหลังสําเร็จการศึกษา 1 ปี 1 1 -
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ED01.2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 1 1 10,000

ED04 โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 1 1 58,000

ED1.2,2.1,3.1 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 1 1 -

(4) การพัฒนาอาจารย์ 2 7 56,000

ED13 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการบริหารจัดการตามพันธกิจ 1 6 56,000

ED9.2 โครงการเสริมศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยฯ 1 1 -

2 แผนงาน การวิจัยและนวัตกรรม 3 3 320,000

ED06 โครงการทุนวิจัย 1 1 200,000

ED07 โครงการทุนตีพิมพ์วิจัย 1 1 70,000

ED08,ED09 โครงการผลิตตําราจากผลงานวิจัย 1 1 50,000

3 แผนงาน การบริการวิชาการ 2 2 29,000

ED07 โครงการศึกษาและพัฒนาความต้องการโรงเรียนเครือข่ายในท้องถ่ิน และ

ภูมิภาค

1 1 12,000

ED06 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนเครือข่ายท่ีเปิดสอน EP และ

MEP ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

1 1 17,000

4 แผนงาน การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

1 4 20,000

ED09 โครงการส่งเสริมการวิจัย บริการทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่

บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน

1 4 20,000
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5 แผนงานการบริหารจัดการ 10 11 241,400

(1) การบริหารงาน 1 1 48,000

ED08 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ท่ีตั้งวิทยาลัย 1 1 48,000

(2) การบริหารบุคลากร 1 1 -

ED13 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 1 1 -

(3) การบริหารอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ 1 1 10,000

ED02.6 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการการสอน 1 1 10,000

(4) การบริหารสารสนเทศ 1 1 4,600

ED015 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ ระดับคณะและโปรแกรมวิชา

(รวมระบบประชุมออนไลน์)

1 1 4,600

(5) การพัฒนากระบวนการบริหาร 6 7 178,800

ED11 โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) 1 2 56,000

ED12 โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะฯ 1 1 6,600

ED10 โครงการการติดตามแผนปฏิบัติการประจําปี 1 1 5,000

ED10 โครงการการประเมินประกันคุณภาพภายใน 1 1 4,600

ED14 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะแบบมีส่วนร่วม 1 1 6,600

ED16 โครงการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการจัดการการศึกษาของคณะ 1 1 100,000

รวม 16 41 1,833,400
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ตอนท่ี 3 สรุป รายการโครงการ 16 โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563

-----------------
I. ดา้นประสทิธผิลในการจดัการศกึษาของคณะ : การผลติบณัฑติ
1.1 เร่งรัดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล มีอัตลักษณ์ตามท่ีสถาบันและคณะกําหนด เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม(อัตลักษณ์ “ส่ือสารเย่ียม เป่ียมนํ้าใจและความ

รับผิดชอบ”)
เป้าประสงค/์ภาพ
ความสําเร็จ
(Objectives)

ตวัชีว้ดั หนว่ย คา่
เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม(Initiatives) งบประมาณ

ED00 ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 800,000

O1. ผู้สําเร็จ

การศึกษามีงานทําใน

ระยะเวลา 1 ปี สถาน

ประกอบการพึงพอใจ

สมรรถนะบัณฑิต

ST2: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

หรือศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี

ร้อยละ 100 ED01 : โครงการส่งเสริม พัฒนาและเตรียมพร้อมนักศึกษาสู่

วิชาชีพครู
กิจกรรม 1 ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แสดงหลักฐานท่ีสะท้อน

ศักยภาพหรือสมรรถนะตามท่ีหลักสูตรกําหนด เป็นรายบุคคล ต้ังแต่เร่ิมเรียนในช้ันปีที่ 1

กิจกรรม 2 เสริมความรู้และประสบการณ์พิเศษท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพครู ปีละ 1 รอบ ตลอด

4 ปี(เน้นคุณธรรม จริยธรรม และความรอบรู้ในศาสตร์)

กิจกรรม 3 เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู/การเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือท้องถิ่น

กิจกรรม 4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา

63,000

O2. นักศึกษามี

คุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ (1) เป็นผู้

รอบรู้ในศาสตร์ (2)

FI2: ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับดี-ดีมาก ...........

ST3: คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ ต่อคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา...............

ST4: ร้อยละของผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ.............

ร้อยละ

ระดับ

ร้อยละ

60

มาก

100

ED02 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ หลักสูตรระดับปริญญาตรี
กิจกรรม 1 ส่งเสริมประสบการณ์พิเศษผ่านรายวิชา ด้วยโครงงานบูรณาการ

กิจกรรม 2 สนับสนุนการนิเทศภายในหรือการจัด PLC ในสถานศึกษา สําหรับ

นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและฝึกสอน และนักศึกษาโครงการพิเศษ

กิจกรรม 3 นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กิจกรรม 4 พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในแต่ละภาคเรียน

81,000
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เป็นนักพัฒนาท่ี

สร้างสรรค์ และ(3)

เป็นสมาชิกท่ีดีของ

สังคม-พลโลกท่ีดี

ST5: ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีมีผลการสอบด้านภาษาอังกฤษผ่าน

มาตรฐานท่ีสถาบันกําหนด ............................

ST6: ร้อยละของรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างวิชา

จัดการเรียนรู้ท่ีเน้น Problem3base Learning ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ.....

ST8: คะแนนเฉล่ียระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของ

อาจารย์............................................................................................

ร้อยละ

ร้อยละ

ระดับ

80

80

มาก

กิจกรรม 5 ส่งเสริมความรู้ การออกแบบการสอนท่ีเน้น Problem-based Learning

และ Research-based Instructional Strategies(RBIS)

กิจกรรม 6 พัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ของโปรแกรมวิชา สถานศึกษา

ต้นแบบเพ่ือการจัดการเรียนรู้ท่ีมันสมัย

กิจกรรม 7 สัมมนาท่ีปรึกษาเพื่อการดูแลนักศึกษา อย่างเป็นระบบ

ED03 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา
กิจกรรม 1 ส่งเสริมประสบการณ์พิเศษผ่านการจัดการเรียนการสอนรายวิชา เช่น

การร่วมวิจัย ร่วมบริการทางวิชาการ

กิจกรรม 2 สนับสนุนการนิเทศภายในหรือการจัด PLC ในสถานศึกษา สําหรับ

นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและฝึกสอน รวมท้ังการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระบบออนไลน์

กิจกรรม 3 นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กิจกรรม 4 พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในแต่ละภาคเรียน บูรณาการ

ระหว่างรายวิชา

กิจกรรม 5 ส่งเสริมความรู้ การออกแบบการสอนท่ีเน้น Problem-based Learning

และ Research-based Instructional Strategies(RBIS) และ Work Integrated

Learning(WIL สําหรับนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา

125,000

O3. ผู้สําเร็จการศึกษา

มีมีอัตลักษณ์ตามท่ี

สถาบันและคณะ

กําหนด “ส่ือสารเยี่ยม

เป่ียมนํ้าใจและ

รับผิดชอบ” และมี

คุณธรรม จริยธรรม

และปฏิบัติตนตาม

ST7: ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอังพึงประสงค์

ตามอัตลักษณ์ท่ีสถาบันกําหนดในระดับดี-ดีมาก

FI3: ระดับคุณภาพเฉล่ียผลการประเมินอัตลักษณ์ของนักศึกษาช้ันปีที่

3

FI4: ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมีคะแนนผลการประเมินอัตลักษณ์

ในระดับดี-ดีมาก....................................................

ร้อยละ

ระดับ

ร้อยละ

80

ดี

60

ED04: โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ
กิจกรรม 1 เสริมสร้างความเป็นครู ผ่านกิจกรรมพัฒนาตนเองและค่ายคุณธรรม

กิจกรรม 2 พัฒนาระบบประเมินอัตลักษณ์และสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ

กิจกรรม 3 ศึกษา วิจัย ด้านการส่งเสริคุณธรรม จริยธรรม สําหรับวิชาชีพครู

กิจกรรม 4 ประกาศเกียรติคุณ นักศึกษาคุณธรรมดีเด่น ร้อยละ 30 ของรุ่น

58,000
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จรรยาบรรณวิชาชีพ

O4 ผลิตบัณฑิตท่ี

หลากหลาย สนอง

ความต้องการของ

ประเทศ

FI5: จํานวนหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงท่ีพัฒนาแล้วเสร็จและพร้อม

รับนักศึกษา

จํานวน

หลักสูตร

ที่พัฒนา

หรือ

(ปรับปรุง)

1

(1)

ED05 : โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร
กิจกรรม 1 พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี เอกปฐมวัย 2563

กิจกรรม 3 ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา)หลักสูตร

ปรับปรุง 2564

50,000

1.2 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย และงานบริการทางวิชาการเพ่ือตอบสนองต่อท้องถิ่น ภูมิภาค และวงวิชาการอย่างหลากหลาย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

เป้าประสงค/์ภาพ
ความสําเร็จ
(Objectives)

ตวัชีว้ดั หนว่ย คา่
เป้าหมาย

โครงการ/กจิกรรม
(Initiatives)

งบประมาณ

O5 มีผลงานวิจัยและบริการ

ทางวิชาการแก่ท้องถิ่นภูมิภาค

และวงวิชาการ อย่างต่อเน่ือง

หลากหลาย

ST10: ผลการประเมินคุณภาพด้านการวิจัยของคณะ ระดับ

คุณภาพ

ดีมาก ED06 :โครงการจัดตํังศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ส้าหรับโรงท่ีเปิดสอน EP

และ MEP ในระดับการศึกษาขํันพํืนฐาน

กิจกรรม 1 สัมมนาวิเคราะห์ความต้องการของโรงเรียนในท้องถิ่นท่ีเปิด

หลักสูตร EP sหรือ MEP

กิจกรรม 2 ออกแบบและจัดทําโครงการวิจัยและบริการทางวิชาการแบบมี

ส่วนร่วม

ED07: โครงการศึกษาและพัฒนาตามความต้องการของโรงเรียน

เครือข่าย ท้องถิ่นและภูมิภาค(อุดมศึกษาเป็นพ่ีเลํียง)
กิจกรรม 1 สัมมนาวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและภูมิภาค

217,000

ST11: จํานวนผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อวงวิชาการ................................. จํานวน 14

ST13: ความสําเร็จในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่

ท้องถ่ิน(จํานวนชุมชน).........................................

ระดับ

คุณภาพ

ดีมาก 82,000
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II. ดา้นกระบวนการบรหิารจดัการและการจดัการเรยีนการสอนของคณะ : พัฒนาระบบบรหิารจัดการสูก่ารเป็นองคก์รแหง่การ
เรยีนรู ้ ทีม่กีารจัดการเรยีนการสอนและระบบดแูลชว่ยเหลอืนักศกึษา ทีม่ปีระสทิธภิาพ
เป้าประสงค/์ภาพ
ความสาํเร็จ
(Objectives)

ตวัชีว้ดั หนว่ย คา่เป้า
หมาย
ปี2563

โครงการ/กจิกรรม
(Initiatives)

งบประมาณ

กิจกรรม 2 ออกแบบและจัดทําโครงการวิจัยและบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม

กิจกรรม 3 ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

ED08 : โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชนท่ีตํังวิทยาลัย
กิจกรรม 1 เรียนรู้และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพรไทย สําหรับ

ชุมชนองครักษ์

กิจกรรม 2 การพัฒนาหลักสูตร Non-Degree สําหรับเยาวชนระดับม.ปลาย เร่ือง

การจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

กิจกรรม 3 ร่วมพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบฯกับสถานศึกษาหรือ

หน่วยงานทางการศึกษาในอําเภอองครักษ์

ST14: ความสําเร็จในการสร้างเครือข่ายในการ

ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ท้องถ่ินและภูมิภาค .

ระดับ

คุณภาพ

ดีมาก

48,000

O6. อาจารย์ทําวิจัยท่ีนําไปใช้

ประโยชน์การจัดการเรียนการ

สอนและบริการท้องถ่ิน ภูมิภาค

และวงวิชาการ

FI6: ร้อยละของอาจารย์ท่ีนําผลการวิจัยนําไปใช้

ประโยชน์การจัดการเรียนการสอนและบริการท้องถ่ิน

ภูมิภาค และวงวิชาการ

ร้อยละ 80 ED09 :โครงการส่งเสริมการวิจัย บริการทางวิชาการและท้านุบ้ารุง

ศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน

กิจกรรม 1 ส่งเสริมการออกแบบเรียนรู้แบบบูรณาการ ท่ีสอดแทรกงาน

บริการทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม 2 PLC สัมมนาเสนอแผนการวิจัยของคณาจารย์ในสาขาวิชา

สัมมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างภาค และสิ้นภาค

เรียน

20,000

O7. อาจารย์มีกิจกรรมบริการ

ทางวิชาการและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อมท่ี

หลากหลายและเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ของนักศึกษา

ST15: จํานวนรายวิชาท่ีนําความรู้และประสบการณ์

จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน

การสอนหรือวิจัย.......................................................

ST17: ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากร ใน

การเห็นคุณค่าในศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม...

ST18: จํานวนกิจกรรม/รายวิชา ท่ีมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม.......................

จํานวน

ระดับ

คุณภาพ

จํานวน

21

ดี

2
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P1 กระบวนการจัดการเรียน

การสอนมีมาตรฐาน คณาจารย์

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

Problem-based Learning

และ Research-based

Instructional

Strategies(RBIS) ส่งเสริมให้

นักศึกษาสร้างองค์ความรู้หรือ

ประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีมี

ประสิทธิภาพ

FI7: ร้อยละของคณาจารย์ ที่ออกแบบและจัดการเรียนรู้

ที่เน้น Problem-based Learning/Project-based

learning/Research-based learning CLIL,WIL อย่าง

เป็นรูปธรรม ในระดับดี-ดีมาก........

ST6: ร้อยละของรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ.....

ร้อยละ

ร้อยละ

50

100

ED02 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ED03 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

P2.ระบบแผนและการประกัน

คุณภาพภายใน มีประสิทธิภาพ

ST1 : จํานวนหลักสูตรปริญญาตรีที่ได้มาตรฐาน

ระดับชาติหรือได้รับการรับรองจากสมาคมวิชาการ/

วิชาชีพ

จํานวน 3
ED10 โครงการพัฒนาระบบแผนงานและการประกันคุณภาพภายใน

กิจกรรม 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน

กิจกรรม 2 ทบทวน วางแผน และกํากับระบบประกันคุณภาพภายในระดับ

หลักสูตรและระดับคณะ

96,000

ST19 ค่าเฉล่ียระดับคุณภาพผู้บริหารในการปฏิบัติ

หน้าที่

ระดับ

คุณภาพ

มาก

ST20 การบรรลุเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดของแผน

ยุทธศาสตร์

ระดับ

คุณภาพ

มาก

ท่ีสุด

ST21 ร้อยละของผลประกอบการท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ

ปีที่ผ่านมา

ร้อยละ 10

ST28 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ คุณภาพ ดีมาก

P3.มีระบบจัดการความรู้ท่ีมี

ประสิทธิภาพ

ST27 ระดับผลสําเร็จของการจัดการความรู้ ระดับคุ

คุณภาพ

มาก

ท่ีสุด
ED11 โครงการพัฒนางานจัดการความรู้

กิจกรรม 1 สํารวจรายการองค์ความรู้ใหม่ที่คณาจารย์จะจัดทําเป็น

โครงการวิจัย หรือกิจกรรมวิจัยหรือบริการทางวิชาแบบบูรณาการในชั้น

56,000
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เรียน ในแต่ละภาคเรียน

กิจกรรม 2 สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีละ 4 คร้ัง

กิจกรรม 3 PLC ในระบบ ออนไลน์

P4 มีการบริหารจัดการความ

เสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ

ST26 ผลการดําเนินงานบริหารจัดการความเส่ียงลดลง ระดับ

คุณภาพ

มาก ED12 โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะฯ
กิจกรรม 1 วิเคราะห์ความเส่ียงและจัดทําแผนบริหารความเส่ียง

กิจกรรม 2 กํากับความเส่ียงในระดับหลักสูตรและระดับคณะ

กิจกรรม 3 ประเมินความเส่ียงทุก 3 เดือน

6,600

III. ดา้นคณาจารย์ และปจัจยัสนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอน : พัฒนาและสรา้งความพรอ้มดา้นคณาจารย์ เป็นนักวชิาการมอื
อาชพี ทีม่กีารสรา้งนวตักรรมในการสอนอยา่งตอ่เนือ่ง และพัฒนาระบบฐานขอ้มลู แหลง่เรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่สนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน
เป้าประสงค/์ภาพ
ความสาํเร็จ
(Objectives)

ตวัชีว้ดั
หนว่ย คา่

เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม
(Initiatives)

งบประมาณ
2563

I1. คณาจารย์มีสมรรถนะใน

การออกแบบการเรียนรู้ วิจัย

และบริการทางวิชาการ

I2. บุคลากรสายสนับสนุนมี

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ

ST9: บุคลากรสายวิชาการได้รับการอบรม/ประชุม/สัมมนาเพื่อ

พัฒนาความเช่ียวชาญในสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง/คน/ปี

ST12: ร้อยละของอาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการ

วิจัยหรือการผลิตผลงานทางวิชาการ มากกว่า 8 ช่ัวโมง/คน/ปี

ร้อยละ

ร้อยละ

80

80

ED13 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการบริหารจัดการงานตาม

พันธกิจ
กิจกรรม 1 เสริมความรู้ ความเข้าใจในการทํางานตามพันธกิจ 4 ประการ และการ

ออกแบบการเรียนรู้แบบ PBL และ RBIS

กิจกรรม 2 ส่งเสริมการเข้าร่วมในกิจกรรมพัฒนาตนเองและกิจกรรมทางวิชาการของ

คณาจารย์

กิจกรรม3 ส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

56,000

FI8: ฐานข้อมูลเว็บไซต์/เว็บบล็อก เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ

ของคณาจารย์ ท่ีมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ทุกพันธกิจ.......... ระดับ

คุณภาพ

ดีมาก

ST22 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นต่อ

การปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมง/คน/ปี

ST23 ร้อยละของอาจารย์ท่ีดํารงตําแหน่ง ผศ. รศ.

FI9 : ร้อยละของอาจารย์ใหม่ท่ีสามรถเข้าสู่วิทยฐานะเมื่ออายุ

การทํางานครบตามเกณฑ์

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

40

30

I2 คณาจารย์มีการสร้าง

นวัตกรรมในการจัดการเรียน

FI10. ร้อยละของคณาจารย์ท่ีมีผลงานการสร้างนวัตกรรมการ

เรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายการ ทุกภาคการศึกษา

ร้อยละ 50 ED02 ED03 และ ED13
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การสอน อย่างต่อเน่ือง ทุก

ภาคการศึกษา

I3 มคีวามพร้อมด้านองค์

คณะบุคคลเพ่ือการขับเคล่ือน

คุณภาพการจัดการเรียนการ

สอน

FI11. มีคณะกรรมการคณะ ท่ีมีการการประชุมเพ่ือการ

ขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาของคณะ เป็นระยะ ๆ

จํานวน

คร้ังการ

ประชุม

4 ED14 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะแบบมีส่วนร่วม

กิจกรรม 1 ทบทวนและแต่งต้ังกรรมการคณะ

กิจกรรม 2 ประชุมกํากับติดตามงานเป็นระยะๆ

6,600

I5. ระบบฐานข้อมูล สนับสนุน

การบริหารงานของคณะ/

หน่วยงาน มีประสิทธิภาพ

FI12. ระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ ท่ีมีสาระสําคัญ ครอบคลุม

ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการทางวิชาการและ

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ระดับ

คุณภาพ

ฐานข้อมูล

พอใช้ ED 15 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระดับคณะและ

โปรแกรมวิชา(รวมระบบประชุมออนไลน์)
กิจกรรม 1 แต่งต้ังกรรมการรับผิดชอบ

กิจกรรม 2 กํากับ ติดตาม ตรวจสอบความสมบูรณ์ภาคเรียนละ 2 คร้ัง

4,600

I6. บรรยากาศและส่ิงแวดล้อม

เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน

ST24 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อ ภูมิทัศน์

และสิ่งอํานวยความสะดวก

ST25 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร/นักศึกษา ต่อการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับ

ความพึง

พอใจ

ระดับ

มาก

มาก

ท่ีสุด

(ดําเนินการพัฒนาตามโครงการของวิทยาลัย)

IV. การเตรยีมความพรอ้มดา้นงบประมาณ/รายไดพ้เิศษเพือ่สนบัสนนุการจดัการศกึษา : ระดมทนุ/งบประมาณ เพือ่จัดตัง้
กองทนุสนับสนุนการจัดการศกึษา หรอืสนับสนุนการขบัเคลือ่นคณุภาพการเรยีนการสอนใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ
เป้าประสงค/์ภาพ
ความสําเร็จ

ตวัชีว้ดั หนว่ย คา่
เป้าหมาย
2563

โครงการ/กจิกรรม(Initiatives) งบประมาณ

I8. มีกองทุนสนับสนุนการจัด

การศึกษาของคณะ

FI13 งบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริหาร

จัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือการสร้าง

นวัตกรรมการเรียนรู้สําหรับอาจารย์และบุคลากรของคณะ

บาท

(สะสม)

100,000 ED16 โครงการจัดตํังกองทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะฯ
กิจกรรม 1 ศิษย์เก่าสัมพันธ์

100,000
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กิจกรรม 2 ระดมทุนจากศิษย์เก่าและองค์กรเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

กิจกรรม 3 การผลิตตําราและส่ือเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา จําหน่ายในนามคณะ

กิจกรรม 4 การจัดอบรมครูตามความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาค และสังคม

กิจกรรม 5 การบริการงานวิจัยตามคําขอ
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ส่วนท่ี 4

รายละเอียดโครงการและปฏิทินงาน
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