แผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ 2561

คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

คํานํา
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 16 กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ เปนแผน 4 ป ที่สอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐ แผนยุทธศาสตรของหนวยงานหลัก และใหจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปในแตละปงบประมาณ
เสนอตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน เพื่อใหความเห็นชอบ โดยใหระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายและ
ทรัพยากรอื่นที่จะตองใช
ดังนั้นเพื่อใหการปฏิบัติราชการของหนวยงานเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย คณะครุศาสตรจึงได
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยนําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค พ.ศ. 2560-2564 แผนยุทธศาสตรคณะครุศาสตร(5 ป ) พ.ศ. 2560– 2564 (ปรับปรุง 2561)
มาใชเปนกรอบของการดําเนินงาน ซึ่งสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 ฉบับนี้จะแสดง
ใหเห็นยุทธศาสตร เปาหมาย ผลผลิต/แผนงาน/โครงการที่หนวยงานจะดําเนินการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอการพัฒนาการศึกษาดานการจัดการศึกษา นอกจากนี้ยังใชเปนเครื่องมือใน
การประสานงานบูรณาการการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและนอกคณะครุศาสตร ตลอดจนใชเปน
กรอบในการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานของคณะครุศาสตร
คณะครุศาสตรขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของที่ใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
พ.ศ.2561 จนสําเร็จไดเปนอยางดี และหวังเปนอยางยิ่งบุคลากรของคณะครุศาสตรที่จะรวมพลังอยางเต็ม
ความสามารถในการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในแผนฯตอไป

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
พฤศจิกายน 2560

สารบัญ
เรื่อง
สวนที่ 1 สวนนํา
ประวัติคณะครุศาสตร
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธ
โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร
ความเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
สวนที่ 2 จุดเนนที่สําคัญในการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณรายจาย งบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายได
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณรายจายคณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน/งาน/โครงการและ หมวดรายจาย
สวนที่ 3 การนําแผนไปสูการปฏิบัติ
งานโครงการและงบประมาณ ตามประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ผลิตบัณฑิตครู ที่มีคุณภาพ และไดมาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการวิชาการการถายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษาใหตอบสนองกับความตองการของทองถิ่น
และนอมนําแนวพระราชดําริฯ มาใช
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับวิถีของทองถิ่นและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
พัฒนาศักยภาพอาจารย ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานสูสากล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล
สวนที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
แผนภูมิการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
กระบวนการการติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการ
การรายงานผลการดําเนินการปฏิบัติราชการ
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก สรุปการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT)
ภาคผนวก ข คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน

หนา
1
2
3
5
7
8
10
11
11
12
22
23
30
33

35
36
39
42
43
44
45
46
47
54

สวนที่ 1

สวนนํา
ชื่อคณะ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ตั้ง
398 หมู 9 ถนนสวรรควิถี ตําบลนครสวรรคตก
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000
สีประจําคณะ สีฟา – สีขาว

ดอกไมประจําคณะ
ดอกปบ

สีฟา หมายถึง
สีขาว หมายถึง

พลังแหงปญญา และความรู
พลังแหงความดี และความคิดสรางสรรค

ถูกกําหนดเปนดอกไมประจําคณะครุศาสตรมาตั้งแตแรกเริ่ม และจนถึงปจจุบัน ก็
ยังคงใชดอกปบเปนดอกไมประจําคณะครุศาสตร เชนเดิม
ดอกปป เปนดอกไมที่มีสีขาวหรือชมพู มีกลิ่นหอม ออกดอกเปนชอกระจุกซอนกันบริเวณ
ปลายกิ่ง ชอดอกมีขนาดใหญ มีความยาวประมาณ 10 - 35 เซนติเมตร กลีบดอกมีขนเลี้ยง
ขนาดเล็ก โคนดอกติดกันเปนรูปถวย ปลายดอกมีลักษณะมน และกวางมวนลง แยกออกเปน 5
แฉก ดอกบานเต็มทีม่ ีขนาด 3.5 – 4.0 เซนติเมตร

"ดอกปบ" เปนพันธุไมที่มีความแข็งแรงทนทานตอสภาพอากาศในทุกฤดูกาล
บัณฑิตคณะครุศาสตรที่มีความรอบรู และมีความอดทน
คานิยม

EDU คือ ครูผูมีความสมบูรณดวยคุณธรรมและปญญา
E: Educational Leadership
หมายถึง
D: Development of spiritual Teacher หมายถึง
U: Unique
หมายถึง

เอกลักษณ

ผูนําทางการศึกษา
มุงพัฒนาจิตวิญญาณความเปนครู
คุณลักษณะครูผูซึ่งมีความความรูความ
เขาใจในวิชาชีพครูอยางลึกซึ้ง

คณะครุศาสตร คือแหลงผลิตและพัฒนาครู เพื่อพัฒนาการศึกษาในทองถิ่น
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

รอบรูวิชาการ
เชิดชูคุณธรรม

๑

เปรียบดั่ง

เชี่ยวชาญวิชาครู
ผูนําเทคโนโลยี

1. ประวัติคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะครุศาสตร เปนคณะที่มีความเกาแก และถือกําเนิดเปนคณะแรกเริ่มกอตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
2465 โดยมีชื่อเดิมวา “โรงเรียนฝกหัดครูมูลกสิกรรม” ประจํามณฑลนครสวรรค ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรสายครุ
ศาสตร ดังนี้
พ.ศ. 2472 – 2490
- หลักสูตรประถมเกษตรกรรมชั้นปที่ 1 และปที่ 2 เวลาเรียน 2 ป
- หลักสูตรประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.)
- หลักสูตรนักเรียนฝกหัดครูประชาบาล (ป.บ.)
- หลักสูตรฝกหัดครูประถม (บ.ป.)
- หลักสูตรฝกหัดครูมูล
พ.ศ. 2498
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) รับผูจบ ม.6 เขาเรียน 2 ป ใชชื่อวา "โรงเรียน
ฝกหัดครูนครสวรรค"
พ.ศ. 2511
- หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)- หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถมศึกษา (ป.ป) รับผูจบ ม.ศ.5 เขาเรียน 1 ป เปดรับนักศึกษา
ภาคค่ํา ทั้งระดับ ป.กศ.และป.กศ.สูง
พ.ศ.2517
- หลักสูตรปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกสังคมศึกษาและวิทยาศาสตรทั่วไป
16

16

16

พ.ศ.2521

- หลักสูตร ป.กศ. ป.กศ.สูง ค.บ. ในโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําการ (อ.ค.ป.)
พ.ศ.2529
- หลักสูตรอนุปริญญา ปริญญาตรีทั้งสาขาครุศาสตร สาขาศิลปะศาสตรและสาขา
วิทยาศาสตร ในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.)
พ.ศ.2541-2542
- หลักสูตรสูงกวาปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
พ.ศ.2549
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป) ประกอบดวย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิทยาศาสตร สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาและสาขาวิชาพลศึกษา
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา

16

16

16

16

๒

- หลักสูตรสัมฤทธิบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู สาขาวิชาการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนรู(การศึกษาปฐมวัย) สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว และสาขาวิชาการ
วิจัยและประเมินผล
- หลักสูตรสัมฤทธิบัตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ.2553
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ป เปดสาขาวิชานาฏศิลป
- หลักสูตรฝกอบรมชุดวิชาชีพครูตามมาตรฐานและประสบการณวิชาชีพของคุรุสภา
16

16

16

2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
ปรัชญา

ศูนยพลังปญญา พัฒนาวิชาชีพครู สูมาตรฐานคุณภาพ

วิสัยทัศน
คณะครุศาสตรมุงมั่นเปนผูนําแหงการผลิตและพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพใหมีคุณภาพระดับชาติและ
อาเซียน
พันธกิจ

๑. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพครู
๒. สรางงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
๓. บริการวิชาการ ถายทอด เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
๔. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
๕. พัฒนาคณาจารย ครู และบุคลากรทางการศึกษา
๖. บริหารจัดการอยางมีคุณภาพตามเกณฑ

คณะครุศาสตรไดกําหนดภาระหนาที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๘ และของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล
๒. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและ
ผูกพันตอทองถิ่น อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกลาว จะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับ แผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
๓. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นและของชาติ
๔. เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถิ่นใหมี
จิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อ
ประโยชนของสวนรวม
๕. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
๓

คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
๖. ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและองคกรอื่น ทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
๗. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสม
กับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อสงเสริมใหเกิดการ
จัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
๘. ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริฯ ในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
คานิยม

EDU คือ ครูผูมีความสมบูรณดวยคุณธรรมและปญญา
E: Educational Leadership
หมายถึง
D: Development of spiritual Teacher หมายถึง
U: Unique
หมายถึง

เอกลักษณ

ผูนําทางการศึกษา
มุงพัฒนาจิตวิญญาณความเปนครู
คุณลักษณะครูผูซึ่งมีความความรูความ
เขาใจในวิชาชีพครูอยางลึกซึ้ง

คณะครุศาสตร คือแหลงผลิตและพัฒนาครู เพื่อพัฒนาการศึกษาในทองถิ่น
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
รอบรูวิชาการ
เชิดชูคุณธรรม

เชี่ยวชาญวิชาครู
ผูนําเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร
๑. ผลิตบัณฑิตครู ที่มีคุณภาพ และไดมาตรฐานสูสากล
๒. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมไปสูมาตรฐานสากล
๓. การยกระดับมาตรฐานการบริการวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาให
ตอบสนองกับความตองการของทองถิ่น
๔. การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนาธรรม ใหสอดคลองกับวิถีทองถิ่นและสังคม
๕. พัฒนาศักยภาพคณาจารย ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพมาตรฐานสูสากล
๖. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
๑. บัณฑิตเปนคนดี และมีความรูความสามารถ ๔ ประการ ไดแก ความรูตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ความรูในการใชภาษาไทยอยางถูกตอง ความรูในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการจัดการเรียนการสอน
และความสามารถในการใชระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
๒. สรางความสามารถในการวิจัย และสรางสรรคนวัตกรรม ใหแกคณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และ
นักศึกษา
๔

๓. วิจัยสรางองคความรู และนวัตกรรมสูการตีพิมพในระดับชาติ และนานาชาติ
๔. นําองคความรูที่ไดจากการเรียนการสอน และการวิจัยไปใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย สามารถนําไปใชประโยชนได และนอมนําแนวพระราชดําริฯ มาใช
๕. ผลงานดานการสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหคงอยูคูชุมชนและทองถิ่น
๖. บุคลากรภายในคณะไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และเปนระบบ
๗. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความสามารถ
๘. ระบบคุณภาพการบริหารจัดการที่ดี ไดมาตรฐาน เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
3 โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร
3.1 โครงสรางองคกร

๕

3.2 โครงสรางการบริหาร
คณบดีคณะครุศาสตร
คณะกรรมการประจําคณะ
ผูชวยคณบดี

รองคณบดี
ฝายวางแผนและพัฒนา

หัวหนาสํานักงาน
คณบดีคณะครุศาสตร

รองคณบดี
ฝายกิจการนักศึกษา

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

หัวหนาภาควิชา
หลักสูตรและการสอน

๖

หัวหนาภาควิชา
เทคนิคการศึกษา

ผูอํานวยการ
โรงเรียนสาธิต ฯ

คณะกรรมการประจําคณะ
๑. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.สาธร ทรัพยรวงทอง
๒. อาจารย ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา
๓. อาจารย ดร.ชญานิษฎ สุระเสนา
๔. อาจารย ดร.สายทิตย ยะฟู
๕. อาจารยพรรณี เหมะสถล
๖. อาจารยมงคล จันทรภิบาล
๗. อาจารย ดร.ปพนสรรค โพธิพิทักษ
๘. นายวิระ แข็งกสิการ
๙. ผูชว ยศาสตราจารยธวัช วันชูชาติ
๑๐. ผูชว ยศาสตราจารยจํารัส นวลนิ่ม
๑๑. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.นิเวศน คํารัตน
๑๒. ผูชว ยศาสตราจารยนันทวัช นุนารถ
๑๓. นางสาวพงษลดา คงหอม

คณบดีคณะครุศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
หัวหนาภาควิชาเทคนิคการศึกษา
รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต ฯ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนคณาจารย
ตัวแทนคณาจารย
หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร

คณะกรรมการบริหารคณะ
๑. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.สาธร ทรัพยรวงทอง
๒. อาจารย ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา
๓. อาจารย ดร.ชญานิษฎ สุระเสนา
๔. อาจารย ดร.สายทิตย ยะฟู
5. อาจารยพรรณี เหมะสถล
6. อาจารยมงคล จันทรภิบาล
7. อาจารย ดร.ปพนสรรค โพธิพิทักษ
8. นางสาวพงษลดา คงหอม

คณบดีคณะครุศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
หัวหนาภาควิชาเทคนิคการศึกษา
รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต ฯ
หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร

คณะผูบริหารคณะครุศาสตร
๑. คณบดี
๒. รองคณบดีฝายวิชาการ
๓. รองคณบดีฝายบริหาร
๔. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
๕. ผูชว ยคณบดี
๖. ผูชว ยคณบดี
7. ผูชว ยคณบดี
8. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
9. หัวหนาภาควิชาเทคนิคการศึกษา
10. หัวหนาสํานักงานคณะ
๑1. รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต ฯ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธร ทรัพยรวงทอง
อาจารย ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา
อาจารย ดร.ชญานิษฎ สุระเสนา
อาจารย ดร.สายทิตย ยะฟู
อาจารยวัชรศักดิ์ มาเกิด
อาจารยเนรัญชลา จารุจิตร
อาจารยทินกร ชอัมพงษ
อาจารยพรรณี เหมะสถล
อาจารยมงคล จันทรภิบาล
นางสาวพงษลดา คงหอม
อาจารย ดร.ปพนสรรค โพธิพิทกั ษ
๗

ความเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศน
ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
คณะครุศาสตรมุงมั่นเปนผูนําแหงการผลิตและพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพใหมีคุณภาพระดับชาติ
และอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร
๑. ผลิตบัณฑิต
ครู ที่มีคุณภาพ
และได
มาตรฐานสู
สากล

๒. การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
การวิจัยและ
นวัตกรรมไปสู
มาตรฐานสากล

๓.การยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน
การบริการ
วิชาการ
การถายทอด
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทาง
การศึกษาให
ตอบสนองกับ
ความตองการของ
ทองถิ่น
และนอมนําแนว
พระราชดําริฯ
มาใช

๔.การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ใหสอดคลองกับวิถี
ของทองถิ่น
และสังคม

๕. พัฒนาศักยภาพ
คณาจารย ครู และ
บุคลากร
ทางการศึกษา
มีคุณภาพ
มาตรฐานสูสากล

๖. การบริหาร
จัดการที่มี
คุณภาพ
ไดมาตรฐาน
โปรงใส ดวยหลัก
ธรรมาภิบาล

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
๑.บัณฑิตเปน
คนดี และมีความรู
ความสามารถ ๔
ประการ ไดแก
ความรูตามเกณฑ
มาตรฐาน
หลักสูตร ความรู
ในการใช
ภาษาไทยอยาง
ถูกตอง ความรูใน
การใช
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
และการจัดการ
เรียนการสอน
และความสามารถ
ในการใชระบบ
สารสนเทศที่
ทันสมัย

๑.สราง
ความสามารถ
ในการวิจัย และ
สรางสรรค
นวัตกรรม
ใหแกคณาจารย
บุคลากรสาย
สนับสนุน และ
นักศึกษา
๒.วิจัยสรางองค
ความรู และ
นวัตกรรมสูการ
ตีพิมพใน
ระดับชาติ และ
นานาชาติ

๑. นําองคความรู
ที่ไดจากการเรียน
การสอน และการ
วิจัยไปใหบริการ
วิชาการที่มี
คุณภาพ ใน
รูปแบบที่
หลากหลาย
สามารถนําไปใช
ประโยชนได และ
นอมนําแนว
พระราชดําริฯ

1.ผลงานดานการ
สงเสริมและทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ใหคง
อยูคูชุมชนและ
ทองถิ่น

๘

๑.บุคลากรภายใน ๑. ระบบคุณภาพ
คณะไดรับการ
การบริหารจัดการ
พัฒนาอยาง
ทีด่ ี ไดมาตรฐาน
ตอเนื่อง และเปน
เปนไปตามหลัก
ระบบ
ธรรมาภิบาล
๒.ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มี
ความรู
ความสามารถ

ผังแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตร พ.ศ.2560 -2564 กับแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วิสัยทัศน

คณะครุศาสตรมุงมั่นเปนผูนําแหงการผลิตและพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพใหมีคุณภาพระดับชาติและอาเซียน

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพครู

ยุทธศาสตร

ผลิตบัณฑิตครู ที่มี
คุณภาพ และได
มาตรฐานสูสากล

เปาประสงค

กลยุทธ

๑.บัณฑิตเปน
คนดี และมีความรูความสามารถ ๔
ประการ ไดแก ความรูตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร ความรูในการใช
ภาษาไทยอยางถูกตอง ความรูใน
การใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและการจัดการเรียน
การสอน
และความสามารถในการใชระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย

๑. สรางโอกาสทางการศึกษา ใน
สาขาวิชาชีพครูตางๆ
๒. พัฒนาหลักสูตรและสือ่ การ
เรียนการสอน
๓. พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน

สรางงานวิจัยทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ

การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการวิจัยและ
นวัตกรรมไปสู
มาตรฐานสากล

บริ การวิชาการ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา

ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิน่

การยกระดับมาตรฐานการบริการ
วิชาการ การถายทอดเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทางการศึกษาใหตอบสนอง
กับความตองการของทองถิ่น

๑.สรางความสามารถในการ
วิจัย และสรางสรรค
นวัตกรรม ใหแก
คณาจารย บุคลากรสาย
สนับสนุน และนักศึกษา
๒.วิจัยสรางองคความรู และ
นวัตกรรมสูการตีพิมพใน
ระดับชาติ และนานาชาติ

๑. การเพิ่มขีดความสามารถดานการ
วิจัย
๒. พัฒนาระบบและกลไกการ
เผยแพรผลงานวิจยั ในระดับชาติ

๑. นําองคความรูที่ไดจาก
การเรียนการสอน และ
การวิจัยไปใหบริการ
วิชาการที่มีคุณภาพ ใน
รูปแบบที่หลากหลาย
สามารถนําไปใชประโยชน
ได และนอมนําแนว
พระราชดําริฯ

พัฒนาคณาจารย ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

บริหารจัดการอยางมีคุณภาพ
ตามเกณฑ

ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิ ล ป ะ วั ฒ น า ธ ร ร ม ใ ห
สอดคล อ งกั บวิ ถี ท อ งถิ่ น และ
สังคม

พัฒนาศักยภาพ
คณาจารย ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีคุณภาพ
มาตรฐานสูสากล

1.ผลงานดานการ
สงเสริมและทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ใหคงอยูคูชุมชนและ
ทองถิ่น

๑.บุคลากรภายในคณะ
ไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง และเปนระบบ
๒.ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู
ความสามารถ

๑. บริการวิชาการทางดาน
๑. สงเสริมทํานุบํารุง
การศึกษาที่ตอบสนองความ
ศิลปวัฒนธรรม
ตองการของทองถิ่น
๒. ฟนฟูและอนุรกั ษ
๒. ศูนยพัฒนาวิจัยและพัฒนา สิ่งแวดลอม
วิชาชีพครู
ตลอดจนอนุรักษ
๓. สงเสริมและสืบสานการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
เรียนรู๙ตามแนวพระราชดําริฯ

การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน โปรงใส ดวย
หลักธรรมาภิบาล

๑. ระบบคุณภาพการ
บริหารจัดการที่ดี ได
มาตรฐาน เปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล

๑. ปรับกระบวนการพัฒนาครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา ใหสอดคลองกับการปฏิรูป
การศึกษา และการเปนประชาคมอาเซียน
๒. เพิ่มประสิทธิภาพเครือขายการผลิต
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานคณาจารยและ
บุคลากรสูสากล
๔.พัฒนาคณาจารยใหเปนคณาจารยมือ
อาชีพ

๑.ระบบคุณภาพการบริหาร
จัดการที่ดี ไดมาตรฐาน
เปนไปตามหลักธรรมาภิ
บาล

สวนที่ 2

จุดเนนที่สําคัญในการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
1. สรางโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
2. พัฒนานักศึกษาของคณะใหเปนบัณฑิตมีคุณภาพพึงประสงค ตามความตองการของหนวยงานผูใช
บัณฑิตครูและแผนพัฒนากําลังคน.ของประเทศ
3. สรางความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานวิชาชีพครูสูความเปนครูมืออาชีพ สนองยุทธศาสตรชาติและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3.1 ปฏิรูปการเรียนการสอนทุกรายวิชาของคณะใหทันสมัย เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานของ สกอ. และสอดคลองกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
3.2 เนนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาของคณะครุศาสตร ใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค
และเปนแบบอยางการพัฒนาบัณฑิตใหกับคณะอื่น
4. มุงสรางความเขมแข็งใหทองถิ่น ตามปรัชญาของคณะครุศาสตร และของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ดังที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏตามมาตรา 7 และมาตรา 8 โดย
4.1 วิจยั และพัฒนาองคความรูใหบริการวิชาการแกทองถิ่นและสังคมเพื่อแกปญหาและพัฒนาทองถิ่น
4.2 สนองยุทธศาสตรชาติ ในการแกปญหาวิกฤติชาติในดานการศึกษา ความยากจนและคุณภาพ
การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการศึกษา
5. พัฒนาและสรางความเชี่ยวชาญดานศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติใหสอดคลองกับการ
เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาทองถิ่น
6. ดําเนินการผลิตและพัฒนาครู เพื่อเปนคณะหลักของมหาวิทยาลัยฯในการผลิตครูมืออาชีพที่ดี
ที่สุดใหแกทองถิ่นและประเทศ
7. สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อพัฒนา
ทองถิ่น
8. ดําเนินการจัดการเรียนทุกสาขาวิชาใหมีการบูรณาการและสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับเนื้อหาในแตละรายวิชา
9. ดําเนินการศูนยศึกษาพัฒนาครูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนแหลงเรียนรู คนควา
และเผยแพรความรูแกนักศึกษาของคณะและครูบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผูสนใจทั่วไป
10. หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
11. มีการลดการจัดกิจกรรมที่ซ้ําซอนกันระหวางคณะกับสาขาวิชาเพื่อประหยัดงบประมาณไปทํา
โครงการอื่นๆ ที่จําเปนมากวา
12. มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนความแข็งแกรงของชุมชน

๑๐

งบประมาณรายจาย งบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายได
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดรับงบประมาณ
เพื่อดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรวมทั้งสิ้น 21,537,100 บาท แยกออกเปน งบประมาณแผนดิน
8,695,800 บาท งบประมาณเงินรายได 12,841,300 บาท โดยไดจัดสรรงบประมาณรายจายตาม
โครงการที่ไดรับอนุมัติของคณะครุศาสตร ใหสอดคลองกับตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
1. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1) จัดสรรงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรและแนวทางการจัดสรรของสํานัก
งบประมาณ
(2) จัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติราชการประจําป
และสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
(3) การจัดทําโครงการของแตละหนวยงานใหมีการวิเคราะหและวางแผนรายละเอียด แผนดําเนิน
โครงการ โดยใหครอบคลุมขอบเขตของโครงการขั้นตอนการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบของ
โครงการ ความคุมคาของโครงการ ความพรอมในการดําเนินโครงการและความเสี่ยงของโครงการ
(4) การวางแผนและบริหารโครงการแตละหนวยงาน ใหดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวน/ตรวจสอบผลการดําเนินโครงการที่ผานมา
ขั้นตอนที่ 2 ริเริ่มโครงการใหมและวิเคราะหเบื้องตน
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหและวางแผนรายละเอียดโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะหและจัดทําคําของบประมาณ
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามความกาวหนาของการดําเนินโครงการ
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลการใชงานและการติดตาม / ปรับปรุง / แกไข

๑๑

2. งบประมาณรายจายคณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน/งาน/
โครงการและ หมวดรายจาย
ตาราง แสดงงบโครงการประจําปงบประมาณ 2561
สรุปงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร จําแนกตามหนวยงาน ปงบประมาณ2561
คณะ/สํานัก/สถาบัน...............ครุศาสตร................................

งบประมาณ
เงินรายได
งบแผนดิน
11,473,700
6,317,800
รวมทั้งสิ้น
3,338,700
3,261,800
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล
1,933,800
1 โรงเรียนสาธิต
80,000
2 โครงการเตรียมความพรอมทางวิชาการเพื่อเตรียมสอบบรรจุครู
120,000
3 โครงการผูกํากับลูกเสือสามัญขั้นความรูเบื้องตน
20,000
4 โครงการจัดหาหนังสือและตําราดานวิชาชีพครู
80,000
200,000
5 โครงการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูตามนโยบายรัฐบาล
6 พัฒนาเครือขายความรวมมือผลิตครูภาคเหนือ
50,000
1,137,600
7 คาสอนภาคปกติ/คาสอน กศ.บป.
750,000
8 โครงการฝกประสบการณวิชาชีพครู
90,000
9 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
283,600
218,000
10 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตครุศาสตรที่พึงประสงค
1,477,500
11 โครงการพัฒนานักศึกษาครุศาสตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
12 โครงการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู ภาษาอังกฤษครูคืนถิ่น
80,000
80,000
13 โครงการสานสัมพันธศิษยเกาคืนสูเหยาครุศาสตร
810,000
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสามาตรฐานสากล
600,000
14 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยและการจัดการความรู
15 วิจัยสถาบัน
50,000
16 โครงการจัดทําวารสารคณะครุศาสตรและการผลิตตํารา
160,000
100,000
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. การยกมาตรฐานการใหบริการทางวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยี สูการนอมนําแนวพระราชดําริใหตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังค
100,000
17 โครงการตามพระบรมราโชบายในรัชกาลที่ 10
80,000
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสนองตอบกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
80,000
18 โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม "ครุศาสตรรวมใจประเพณีลอยกระทง"
1,083,500
2,150,000
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5. การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย และบุคลากรสูสากล
19 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2,000,000
20 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานภาษาอังกฤษ
80,000
44,500
21 โครงการสงเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย
22 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่
150,000
324,000
23 พัฒนาศักยภาพอาจารยประจําสาขาวิชา
635,000
6,061,500
906,000
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6. การยกระดับบริหารจัดการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล
75,000
24 บริหารจัดการสํานักงาน (ประชุม)
5,158,332
25 เงินเดือน
26 เงินสมทบประกันสังคม
180,000
27 โครงการพัฒนาแผนคณะครุศาสตร
67,000
28 บริหารจัดการสํานักงาน
786,000
311,168
250,000
29 ประกันคุณภาพการศึกษา
120,000
30 โครงการจัดเตรียมแสวงหารายไดคณะครุศาสตร
20,000
6,317,800
11,473,700
ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย/โครงการ

๑๒

รวมทั้งสิ้น
17,791,500
6,600,500
1,933,800
80,000
120,000
100,000
200,000
50,000
1,137,600
750,000
90,000
501,600
1,477,500
80,000
80,000
810,000
600,000
50,000
160,000
100,000
100,000
80,000
80,000
3,233,500
2,000,000
80,000
44,500
474,000
635,000
6,967,500
75,000
5,158,332
180,000
67,000
1,097,168
370,000
20,000
17,791,500

คิดเปนรอยละ
100.00%
37.10%
10.87%
0.45%
0.67%
0.56%
1.12%
0.28%
6.39%
4.22%
0.51%
2.82%
8.30%
0.45%
0.45%
4.55%
3.37%
0.28%
0.90%
0.56%
0.56%
0.45%
0.45%
18.17%
11.24%
0.45%
0.25%
2.66%
3.57%
39.16%
0.42%
28.99%
1.01%
0.38%
6.17%
2.08%
0.11%
100.00%

ตาราง แสดงงบโครงการและรหัสงบประมาณประจําปงบประมาณ 2561
โครงการ/กิจกรรม

รหัสการเบิกจาย

ประเภทงบประมาณแผนดิน
รวม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. การยกคุณภาพมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล
1 โรงเรียนสาธิต

2

3
4

5

6,317,800
รหัสการเบิกจาย

3,261,800
เงินแผนดิน 1,933,800

คาจัดการเรียนการสอน

102101010142 1,120,300

คาหนังสือเรียน

102101010242

182,700

คาอุปกรณการเรียน

102101010342

164,700

คาเครื่องแบบนักเรียน

102101010442

183,600

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

102101010542

282,500

โครงการเตรียมความพรอมทางวิชาการเพื่อ
เตรียมสอบบรรจุครู
โครงการเตรียมความพรอมทางวิชาการเพื่อ
เตรียมสอบบรรจุครู
โครงการผูกํากับลูกเสือสามัญขั้นความรูเบื้องตน

รหัสการเบิกจาย

เงินแผนดิน

รหัสการเบิกจาย

เงินแผนดิน

โครงการผูกํากับลูกเสือสามัญขั้นความรูเบื้องตน

102301020121

120,000

โครงการจัดหาหนังสือและตําราดานวิชาชีพครู

รหัสการเบิกจาย

เงินแผนดิน

จัดซื้อหนังสือใหม

102301030121

70,000

รับวารสาร หนังสือพิมพ

102301030221

10,000

โครงการฝกประสบการณวิชาชีพครู

รหัสการเบิกจาย

102301010121

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนใน
102301070121
สถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560 (นักศึกษาชั้นป
ที่ 5)
การพัฒนานักศึกษาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 102301070221
ภาคเรียนที่ 2/2560 (นักศึกษาชั้นปท3ี่ และ4)
การสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอน 102301070321
ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 (นักศึกษา
ชั้นปที่ 5)
๑๓

80,000

80,000

เงินแผนดิน
135,000
20,000
93,000

120,000
80,000

750,000

การสัมมนาปลายภาคนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอน 102301070421 113,000
ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 (นักศึกษา
ชั้นปที่ 5)
การปฐมนิเทศนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนใน
102301070521 161,000
สถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 (นักศึกษาชั้น
ปที่ 5)
การพัฒนานักศึกษาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 102301070621
13,000
ภาคเรียนที่ 1/2561 (นักศึกษาชั้นปที่ 4)
การสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝกปฏิบัติภาคเรียน 102301070721
70,000
ที่ 1/2561 (นักศึกษาชั้นปที่ 5)
การสัมมนาปลายภาคนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอน 102301070821
50,000
ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 (นักศึกษา
ชั้นปที่ 5)
การนิเทศติดตามการฝกปฏิบัติการสอนใน
102301070921
95,000
สถานศึกษา
6 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตครุศาสตรที่พึง รหัสการเบิกจาย
เงินแผนดิน
ประสงค
โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของ
102301090155
8,000
นักศึกษาวิชาชีพครู
โครงการอบรมผูนํานักศึกษาและแลกเปลี่ยนงาน 102301090355
40,000
ดานกิจการนักศึกษา
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมศูนยการศึกษา 102301090455 100,000
ยานมัทรี
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณลักษณะ 102301090555
70,000
นักศึกษาหอพัก
7 โครงการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู ภาษาอังกฤษ รหัสการเบิกจาย
เงินแผนดิน
ครูคืนถิ่น
โครงการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู ภาษาอังกฤษ 102301110121
80,000
ครูคืนถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสามาตรฐานสากล

218,000

80,000

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. การยกมาตรฐานการใหบริการทางวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยี สูการนอมนําแนว
พระราชดําริใหตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสนองตอบกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5. การยกคุณภาพมาตรฐาน
อาจารย และบุคลากรสูสากล
8 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๔

รหัสการเบิกจาย
รหัสการเบิกจาย

เงินแผนดิน

2,150,000
เงินแผนดิน 2,000,000

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนดีใกล
บาน
การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเครือขาย

9

102301180155

580,750

102301180255

846,000

โครงการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาใน 102301180355
ศตวรรษที่ 21
พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่
รหัสการเบิกจาย

573,250
เงินแผนดิน

พัฒนาศักยภาพผูบริหาร

150,000

102301210121

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6. การยกระดับบริหารจัดการ รหัสการเบิกจาย
ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล
10 บริหารจัดการสํานักงาน
รหัสการเบิกจาย

เงินแผนดิน
เงินแผนดิน

คาซอมแซมทรัพยสิน

102301270121

100,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการคาเบี้ยเลี้ยง
คาที่พัก คาพาหนะ คาใชจายอื่น ๆ
คาวัสดุสํานักงาน วัสดุประชาสัมพันธ และวัสดุ
การเรียนการสอน
คาถายเอกสาร

102301270221

50,000

102301270321

531,000

102301270521

105,000

รหัสการเบิกจาย

เงินแผนดิน

11 ประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารหลักสูตร 102301280254

๑๕

120,000

150,000

906,000
786,000

120,000

โครงการ/กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. การยกคุณภาพ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได
มาตรฐานสากล
1 โครงการจัดหาหนังสือและตําราดานวิชาชีพ
ครู
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู
2

3

4

5

6

รหัสการเบิกจาย

ประเภทงบประมาณรายได
รวม
11,473,700
3,276,300

รหัสการเบิกจาย
202301030321

โครงการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูตามนโยบาย รหัสการเบิกจาย
รัฐบาล
การประชุมชี้แจงผูรับผิดชอบหลักสูตร
202301040121
การพัฒนาหลักสูตรของคณะครุศาสตรทั้ง 8 202301040221
หลักสูตร
พัฒนาเครือขายความรวมมือผลิตครู
รหัสการเบิกจาย
ภาคเหนือ
ประชุมเครือขายผลิตครูภาคเหนือ
202301050121

เงินรายได
20,000
เงินรายได
34,800

เงินรายได

50,000

34,000

202301050221

คาสอนภาคปกติ/คาสอน กศ.บป.

รหัสการเบิกจาย

คาสอนเกินภาคปกติ อาจารยประจํา

202301060121

768,000

คาสอนอาจารยพิเศษ

202301060221

307,200

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการ
สอนวิชาศึกษาทั่วไป
โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬาเพื่อใชในการ
เรียนการสอนพลสึกษา
โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนวิชาการพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตครุศาสตร
ที่พึงประสงค
โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของนักศึกษาวิชาชีพครู
โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา ชั้นปที่
4 เพื่อเตรียมความพรอมกาวเขาสูวิชาชีพครู

รหัสการเบิกจาย

16,000
เงินรายได

เงินรายได

202301080121

70,000

202301080221

20,000
เงินรายได

202301090221

83,600

202301090621

100,000

๑๖

200,000

165,200

คาวัสดุประกอบการสัมมนาเครือขาย

รหัสการเบิกจาย

20,000

1,075,200

90,000

283,600

โครงการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
การจัดการเรียนการสอนในยุค Thailand
4.0
7 โครงการพัฒนานักศึกษาครุศาสตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
สาขาวิชาสังคมศึกษา
โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค
แหงชาติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค
แหงชาติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค
แหงชาติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร
โครงการเพิ่มสมรรถณะในการเรียนรูของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
โครงการพัฒนาสมรรถภาพนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
พลศึกษา
โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาไทย
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรีศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป
8 โครงการสานสัมพันธศิษยเกาคืนสูเหยาครุ
ศาสตร
โครงการสานสัมพันธศิษยเกาคืนสูเหยาครุ
ศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการวิจัยไปสามาตรฐานสากล
9 โครงการสนับสนุนทุนวิจยั และการจัดการ
ความรู

202301090721
รหัสการเบิกจาย

100,000
เงินรายได

202301100121

183,500

202301100221

181,000

202301100321

159,500

202301100421

168,500

202301100521

185,000

202301100621

174,000

202301100721

199,000

202301100821

180,500

202301100921

20,000

202301101021

26,500

รหัสการเบิกจาย
202301120121

เงินรายได

1,477,500

80,000

80,000
810,000

รหัสการเบิกจาย

๑๗

เงินรายได

600,000

สรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

202301130144

540,000

การจัดการความรูดานการจัดการเรียนการ
สอน
กิจกรรมการจัดการความรู

202301130221

33,600

202301130321

26,400

10 วิจัยสถาบัน

รหัสการเบิกจาย

การศึกษาภาวะมีงานทําของบัณฑิตหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2560
การศึกษาคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาตาม
กรอบครุศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2560
11 โครงการจัดทําวารสารคณะครุศาสตรและ
การผลิตตํารา
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวางแผนการ
ดําเนินงาน
เตรียมตนฉบับ

202301140121

25,000

202301140221

25,000

รหัสการเบิกจาย

เงินรายได

เงินรายได

202301150121

4,000

202301150221

38,300

จัดทําตนฉบับและจัดพิมพวารสาร

202301150321

66,000

เผยแพรผลงาน

202301150421

36,000

ติดตามและประเมินผลโครงการ

202301150521

15,700

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. การยกมาตรฐานการใหบริการทางวิชาการ การถายทอด
เทคโนโลยี สูการนอมนําแนวพระราชดําริใหตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม
12 โครงการตามพระบรมราโชบายในรัชกาลที่ รหัสการเบิกจาย
เงินรายได
10
โครงการตามพระบรมราโชบายในรัชกาลที่ 202301160121
100,000
10
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมใหสนองตอบกับความตองการของ
ทองถิ่นและสังคม
13 โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม "ครุ รหัสการเบิกจาย
เงินรายได
ศาสตรรวมใจประเพณีลอยกระทง"
โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม "ครุ 202301170121
80,000
ศาสตรรวมใจประเพณีลอยกระทง"
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5. การยกคุณภาพ
มาตรฐานอาจารย และบุคลากรสูสากล
14 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยดาน
รหัสการเบิกจาย
เงินรายได
ภาษาอังกฤษ
๑๘

50,000

160,000

100,000
100,000

80,000
80,000

1,083,500
80,000

การประชุมชี้แจงการเขารวมโครงการ

202301190121

10,000

การพัฒนาศักยภาพอาจารยดาน
ภาษาอังกฤษ
15 โครงการสงเสริมการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการของอาจารย
โครงการสงเสริมการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการของอาจารย
16 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่

202301190221

70,000

รหัสการเบิกจาย
202301200121
รหัสการเบิกจาย

เงินรายได
44,500
เงินรายได

พัฒนาศักยภาพผูบริหาร

202301210221

50,000

การประชุม อบรม สัมมนา อาจารย

202301210321

224,000

พัฒนาเจาหนาที่ตามสายงาน

202301210421

50,000

17 พัฒนาศักยภาพอาจารยประจําสาขาวิชา

รหัสการเบิกจาย

เงินรายได

โครงการเพิ่มศักยภาพคณาจารยดานวิชาการ
และวิชาชีพ(สาขาวิชาสังคมศึกษา)
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
พัฒนาศักยภาพอาจารยประจําสาขาวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป
การพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชา
คณิตศาสตร
เพิ่มศักยภาพดานการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย
สาขาวิชาพลศึกษา
พัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษาตามกรอบคุณวุฒิ
อุดมศึกษา
พัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษาตามกรอบคุณวุฒิ
อุดมศึกษา
โครงการพัฒนาอาจารยสาขาจิตวิทยา

202301220121

40,000

202301220221

50,000

202301220321

40,000

202301220421

35,000

202301220521

60,000

202301220621

120,000

202301220721

48,000

202301220831

12,000

202301220921

60,000

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนอาจารย
ภาคพื้นฐานการศึกษา

202301221021

40,000

๑๙

44,500

324,000

635,000

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยประจํา
สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชา
ภาษาไทย
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขา
ทดสอบและวิจัยการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การยกระดับบริหาร
จัดการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลัก
ธรรมาภิบาล
18 การบริหารจัดการสํานักงานคณะครุศาสตร
(การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ)
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

202301221121

30,000

202301221221

30,000

202301221321

70,000

19 โครงการ บริหารสํานักงาน เงินเดือน

รหัสการเบิกจาย

เงินรายได

202301240111

4,050,000

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 202301240211

910,332

เงินเดือนอัตราจางสายสนับสนุน

198,000

เงินเดือนอาจารยอัตราจาง

20 เงินสมทบประกันสังคม
เงินสมทบประกันสังคม
21 โครงการพัฒนาแผนคณะครุศาสตร
โครงการจัดทําเอกสารแผนคณะครุศาสตร
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
ประจําป
22 บริหารสํานักงาน

6,123,900
รหัสการเบิกจาย
202301230121

202301240311
รหัสการเบิกจาย
202301250121
รหัสการเบิกจาย

เงินรายได
75,000

เงินรายได
เงินรายได
10,000

202301260221

57,000
เงินรายได

คาวัสดุสํานักงาน วัสดุประชาสัมพันธ และ
วัสดุการเรียนการสอน
คาสาธารณูปโภค

202301270421

51,568

202301270622

30,000

คาครุภัณฑ

2023012070731

219,600

202301270844

10,000

คาบํารุงสภาคณบดีคณะครุศาสตร/
ศึกษาศาสตร
23 ประกันคุณภาพการศึกษา

รหัสการเบิกจาย
๒๐

5,158,332

180,000

180,000

202301260121

รหัสการเบิกจาย

75,000

เงินรายได

67,000

311,168

250,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร
หลักสูตร
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการประกัน
คุณภาพการศึกษา
24 โครงการจัดเตรียมแสวงหารายไดคณะครุ
ศาสตร
โครงการเตรียมความรูสูการสอบ GAT/PAT

202301280121

160,000

202301280321

90,000

202301290121

5,000

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
สรางสื่อสามมิติสําหรับเด็กปฐมวัยใน
ศตวรรษที่ 21
โครงการคายเตรียมความพรอมคณิต พิชิต
ฝน
โครงการพัฒนาทักษะสูสังคมดิจิตอลไทย
แลนด 4.0
25 คาสอนภาคปกติ/คาสอน กศ.บป.

202301290221

5,000

202301290321

5,000

202301290421

5,000

คาสอน กศ.บป. / คาคุมสอบ

รหัสการเบิกจาย

รหัสการเบิกจาย
302301060321

๒๑

เงินรายได

เงินรายได
62,400

20,000

62,400

สวนที่ 3

การนําแผนไปสูการปฏิบัติ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดกําหนดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหครอบคลุมตามพันธกิจของคณะ และสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่
เนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การวิจัยและการบริการวิชาการที่สามารถนําไปใชประโยชน ตามความ
ตองการของทองถิ่น ตลอดจนการทํานุบํารุง เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ของทองถิ่นในอันที่จะสงเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีใหกับนักศึกษา และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ทางคณะยังตองการใหแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ เปนแนวทางใหคณาจารยทุกทาน และบุคลากรของคณะทุกฝาย ไดเห็นภาพรวม และ
ทิศทางในพัฒนาคณะครุศาสตร โดยดําเนินการปฏิบัติราชการใหไดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว
ขณะเดียวกันก็สามารถใชเปนแนวทางในการกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ
ของคณะ โดยมีการระบุใหผูบริหาร ระดับรองคณบดี ผูชวยคณบดี และหัวหนาสํานักงานคณะ เปนผูกํากับ
ดูแลตัวชี้วัดและคณาจารยและบุคลากรทุกฝายของคณะ ทําหนาที่จัดเก็บขอมูลและรับผิดชอบดําเนินการ
สํ าหรั บ ตั ว ชี้ วัดที่ กํา หนดในแผนปฏิบัติร าชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะจะ
ครอบคลุมตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และตัวบงชี้ การ
ประกั น คุ ณภาพภายใน ป การศึ กษา 2557 ตัว ชี้วัดเพื่อการรับ รองมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งตัว ชี้วัดที่
มหาวิทยาลัยไดกําหนดขึ้นใหคณะดําเนินการตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ดังนี้

๒๒

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ผลิตบัณฑิตครู ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสูสากล
เปาประสงค 1. บัณฑิตเปนคนดี และมีความรูความสามารถ ๔ ประการ ไดแก ความรูตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ความรูในการใชภาษาไทยอยางถูกตอง ความรูใน
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการจัดการเรียนการสอน และความสามารถในการใชระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
กลยุทธที่ 1.1
สรางโอกาสทางการศึกษา ในสาขาวิชาชีพครูตางๆ
กลยุทธที่ 1.2
พัฒนาหลักสูตร
กลยุทธที่ 1.3
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
1. คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
2. รอยละของนักศึกษาที่สอบผานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3. รอยละของนักศึกษาที่สอบผานประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ
4. รอยละของนักศึกษาที่สอบผานประกันคุณภาพคอมพิวเตอร

เปาหมาย
3.04
100
100

งาน/โครงการ และงบประมาณ คณะครุศาสตร
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โรงเรียนสาธิต

วัน/เวลา
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ดําเนินการ
1 ตุลาคม
1.โรงเรียนมีบุคลากรในการ
2560 - 30 จัดการเรียนสอนที่มีความรู
กันยายน 2561 ความสามารถเฉพาะดาน

กลุมเปาหมาย
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

๒๓

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

1,933,800

ผูอํานวยการ
โรงเรียนสาธิตฯ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการเตรียมความพรอมทาง
วิชาการเพื่อเตรียมสอบบรรจุครู

วัน/เวลา
ดําเนินการ

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

๒๔

ผูรับผิดชอบ

80,000

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

2.มีวัสดุหองเรียนและวัสดุ
สํานักงานเพียงพอตอการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน
3.นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ
ไดรับประสบการณตรง
4.นักเรียนไดรบั การสนับสนุน
หนังสือเรียน อุปกรณการเรียน
และเครื่องแบบนักเรียน
5.นักเรียนทุกชวงชั้นไดเขารวม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

1 มกราคม 1.จํานวนนักศึกาที่เขารวม
2561 - 31 โครงการ 120 คน
มีนาคม 2561 2.นักศึกษาที่เขารวมโครงการมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระเบียบปฏิบัติของครูยุคปฏิรูป
การศึกษา
3. นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
สามารถนําความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติของครู

นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปที่ 5

งบประมาณ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัน/เวลา
ดําเนินการ

กลุมเปาหมาย

3 โครงการผูกํากับลูกเสือสามัญขั้น
ความรูเบื้องตน

นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปที่ 4

4 โครงการจัดหาหนังสือและตําราดาน
วิชาชีพครู

นักศึกษาคณะครุศาสตรทุกชั้นป

5 โครงการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูตาม ผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูที่เกี่ยวของ
นโยบายรัฐบาล
๒๕

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ยุคปฏิรูปการศึกษาไป
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาได
1 มกราคม 1.จํานวนนักศึกษาที่เขารวม
2561 - 31 โครงการ รอยละ 90
มีนาคม 2561 2. . จํานวนนักศึกษาที่เขารวม
โครงการผานการอบรม
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ไดรับ
วุฒิบัตร รอยละ 100
3.นักศึกษาที่เขารับการอบรม
ไดรับความรูและความเขาใจ
เพื่อนําไปประยุกตใชในการ
เรียนการสอนวิชาลูกเสือสามัญ
ขั้นความรูเบื้องตน
1 มกราคม 1.จํานวนหนังสือใหมที่จัดซื้อ
2561 - 31 2.จํานวนวารสารและ
มีนาคม 2561 หนังสือพิมพที่จัดหา
3.จํานวนวัสดุอุปกรณเพื่อ
พัฒนาแหลงเรียนรูที่จัดหา
1 ตุลาคม
1.จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการ
2560- 30 พัฒนา 8 หลักสูตร
กันยายน 2561

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

120,000

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา

100,000

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

200,000

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัน/เวลา
ดําเนินการ

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

งบประมาณ

2.ผูรับผิดชอบหลักสูตร และผู
ที่เกี่ยวของไดพัฒนาหลักสูตร
เปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
6 พัฒนาเครือขายความรวมมือผลิตครู อาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษา
1 ตุลาคม
1.นักศึกษา จํานวน 80 คน ได 50.000
ภาคเหนือ
ฝกประสบการณวิชาชีพครู
2560- 30 เขารวมกิจกรรมเครือขายการ
กันยายน 2561 ผลิตครู
2.อาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง
นักศึกษา มีเครือขายความ
รวมมือผลิตครูภาคเหนือ
7 คาสอนภาคปกติ/คาสอน กศ.บป.
อาจารย
1 ตุลาคม
1.ปริมาณการเบิกจาย
1,137,600
2560- 30 งบประมาณ รอยละ 80
กันยายน 2561 2.การบริหารจัดการคณะครุ
ศาสตรมีประสิทธิภาพ
3.นักศึกษาคณะครุศาสตร
ไดรับการบริการที่ดี
8 โครงการฝกประสบการณวิชาชีพครู นักศึกษาคณะครุศาสตรทุกชั้นป
1 ตุลาคม
1.จํานวนนักศึกษาที่ออกฝก
750,000
2560- 30 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
กันยายน 2561 ไมต่ํากวารอยละ 95
2.นักศึกษาวิชาชีพครูมี
คุณภาพและคุณสมบัติตาม
มาตรฐานของคณะครุศาสตร
๒๖

ผูรับผิดชอบ

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

รองคณบดีฝาย
บริหาร

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัน/เวลา
ดําเนินการ

กลุมเปาหมาย

9 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการ
เรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

นักศึกษาคณะครุศาสตรทุกชั้นป

10 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ครุศาสตรที่พึงประสงค

นักศึกษาคณะครุศาสตรทุกชั้นป

11 โครงการพัฒนานักศึกษาครุศาสตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

นักศึกษาคณะครุศาสตรทุกชั้นป

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

และคุรุสภาไมต่ํากวารอยละ
95
1 ตุลาคม
1.วิชาศึกษาทั่วไปทุกรายวิชามี
90,000
อาจารย ดร.ชญา
2560- 30 วัสดุอุปกรณการเรียนการสอน
นิษฎ สุระเสน และ
กันยายน 2561 2.นักศึกษาสามารถนําความรูที่
อาจารยสุชาติ
จันทรดอกไม
ไดรับไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได
1 ตุลาคม
1.นักศึกษามีความรูความ
501.600
รองคณบดีฝาย
2560- 30 เขาใจไมต่ํากวารอยละ 80
วิชาการ และรอง
กันยายน 2561 2.นักศึกษามีพึงพอใจตอการ
คณบดีฝายกิจการ
จัดกิจกรรมไมต่ํากวารอยละ
นักศึกษา
80
3.นักศึกษาสามารถนําความรู
ไปใชในชีวิตประจําวัน เปนผูนํา
ทางวิชาการทํางานเปนทีม ไม
ต่ํากวารอยละ 80
4.โครงการ/กิจกรรม 6
กิจกรรมบรรลุ ขอ 1, 2 และ3
1 ตุลาคม
1.นักศึกษามีความรูความ
1,477,500 หัวหนาสาขาทุก
2560- 30 เขาใจไมต่ํากวารอยละ 80
สาขาวิชา
กันยายน 2561
๒๗

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัน/เวลา
ดําเนินการ

กลุมเปาหมาย

12 โครงการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษครูคืนถิ่น

นักศึกษาคณะครุศาสตร

13 โครงการสานสัมพันธศิษยเกาคืนสู
เหยาครุศาสตร

ศิษยเกาคณะครุศาสตร

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

2.นักศึกษามีพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรมไมต่ํากวารอยละ
80
3.นักศึกษาสามารถนําความรู
ไปใชในชีวิตประจําวัน เปนผูนํา
ทางวิชาการทํางานเปนทีม ไม
ต่ํากวารอยละ 80
4.โครงการ/กิจกรรม 6
กิจกรรมบรรลุ ขอ 1, 2 และ3
1 มกราคม 1.นักศึกษามีความรูความใจ
2561-31 ทักษะทางดานภาษาอังกฤษ
มีนาคม 2561 และไดรับประสบการณ
ทางดานภาษาอังกฤษเพื่เตรียม
ความพรอมสูครูคืนถิ่น
2.ระดับคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รอย
ละ 75
1 มกราคม 1.ผูเขารวมโครงการไดรับ
2561-31 ความรู ความเขาใจ ไมต่ํากวา
มีนาคม 2561 รอยละ 70
๒๘

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

80,000

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

80,000

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัน/เวลา
ดําเนินการ

กลุมเปาหมาย

๒๙

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
2.ผูเขารวมโครงการมีเจตคติที่
ดี ไมต่ํากวารอยละ 80
3.ผูเขารวมโครงการมีทักษะ
การพัฒนาตนในการทํางาน
และมีความสัมพันธอันดี
ระหวางกัน ไมต่ํากวารอยละ
70

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสามาตรฐานสากล
เปาประสงค 2

๑. สรางความสามารถในการวิจัย และสรางสรรคนวัตกรรม ใหแกคณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา
๒. วิจัยสรางองคความรู นวัตกรรมสูการตีพิมพในระดับชาติ และนานาชาติ

กลยุทธที่ 2.1
กลยุทธที่ 2.2

การเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัย
พัฒนาระบบและกลไกการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติ

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยเฉลี่ยตออาจารยประจําและนักวิจัย

เปาหมาย
30,000 บาท/คน

2. รอยละของผลถวงน้าํ หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
(คะแนนเต็ม ๕ = รอยละ ๒๐ ขึ้นไป)

14

งาน/โครงการและงบประมาณ
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการสนับสนุนทุนวิจยั และการ คณาจารย
จัดการความรู

วัน/เวลา
ดําเนินการ

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

1 ตุลาคม
1.งานวิจัยหรืองาน
2560 - 30 สรางสรรคที่มีมาตรฐาน
กันยายน 2561 จํานวน 12 เรื่อง

600,000

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

๓๐

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 วิจัยสถาบัน

วัน/เวลา
ดําเนินการ

กลุมเปาหมาย

เจาหนาที่คณะครุศาสตร

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

2.ระดับคุณภาพของงานวิจัย
และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร รอยละ 70
3. งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพรในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติได รอย
ละ 70
1 ตุลาคม
งานวิจัย จํานวน 2 เรื่อง
2560- 30 1.การศึกษาภาวะมีงานทํา
กันยายน 2561 ของบัณฑิตหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต ปการศึกษา
2560
2.การศึกษาคุณภาพผูสําเร็จ
การศึกษาตามกรอบครุศา
สตรบัณฑิต ปการศึกษา
2560

๓๑

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

50,000

หัวหนาสํานักงาน
คณบดี

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการจัดทําวารสารคณะครุ
ศาสตรและการผลิตตํารา

วัน/เวลา
ดําเนินการ

กลุมเปาหมาย
คณาจารย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1 ตุลาคม
1.วารสารคณะครุศาสตร
2560- 30 จํานวน 1 เลม ตอป
กันยายน 2561 2.มีผลงานตีพิมพ หรือ
เผยแพร จํานวน 12 เรื่อง
3.ตําราวิชการจํานวน 12
เรื่อง

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

160,000

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

ขอเสนอแนะเพื่อการประกันคุณภาพ
หมายเหตุ ขอเสนอแนะเพื่อการประกันคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะประจําป 2559
1.การตีพิมพควรใหครอบคลุมอาจารยทุกสาขา
2.ควรมีการกําหนดประเด็นของการจัดการความรูหรือการหาแนวปฏิบัติที่ดีใหชัดเจนและดวยการมีสวนรวมของอาจารยทั้งคณะ และดําเนินการตามกระบวนการ
และควรที่จะมีการจัดการความรูถึงเรื่องการจัดการความรูใหสามารถนําไปใชได

๓๒

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษาใหตอบสนองกับความตองการของทองถิ่น และนอมนําแนวพระราชดําริฯ มาใช
เปาประสงค 3 นําองคความรูที่ไดจากการวิจัยไปใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถนําไปใชประโยชนได
กลยุทธที่ 3.1
กลยุทธที่ 3.2
กลยุทธที่ 3.3

บริการวิชาการทางดานการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น
ศูนยพัฒนาวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู
สงเสริมและสืบสานการเรียนรูตามแนวพระราชดําริฯ

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
1.รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย

เปาหมาย
85

2.จํานวนโรงเรียนเครือขายความรวมมือของศูนยพัฒนาวิจัย และพัฒนาครู

10

3.รอยละของจํานวนโครงการที่จัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

65

๓๓

งาน/โครงการและงบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการตามพระบรมราโชบายใน
รัชกาลที่ 10

วัน/เวลา
ดําเนินการ

กลุมเปาหมาย

๓๔

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

100,000

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหสอดคลองกับวิถีของทองถิ่นและสังคม
เปาประสงคที่ 4
กลยุทธที่ 4.1
กลยุทธที่ 4.2

ผลงานดานการสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหคงอยูคูชุมชนและทองถิ่น
สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ฟนฟู และอนุรักษสิ่งแวดลอม ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
1.รอยละของจํานวนโครงการบริการที่บูรณาการองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน
2.รอยละของจํานวนโครงการทีเ่ ผยแพรสสู าธารณชน

งาน/โครงการและงบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม "ครุศาสตรรวมใจ
ประเพณีลอยกระทง"

เปาหมาย
85
100

วัน/เวลา
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
งบประมาณ
ดําเนินการ
นักศึกษาคณะครุศาสตรเขา
80,000
1 ตุลาคม
2560- 30 รวมโครงการจํานวน 800 คน
ธันวาคม 2560

กลุมเปาหมาย
นักศึกษาคณะครุศาสตร

๓๕

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย และบุคลากรสูสากล
เปาประสงคที่ 5
กลยุทธที่
กลยุทธที่
กลยุทธที่
กลยุทธที่

๑. บุคลากรภายในคณะไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และเปนระบบ
๒. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความสามารถ
5.1
5.2
5.3
5.4

ปรับกระบวนการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา และการเปนประชาคมอาเซียน
เพิ่มประสิทธิภาพเครือขายการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานอาจารยและบุคลากร
พัฒนาคณาจารยใหเปนอาจารยมืออาชีพ

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
1.จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา

เปาหมาย
200

2.จํานวนโรงเรียนเครือขายที่ใหความรวมมือในการผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

15

3.การพัฒนาอาจารยและบุคลากร

5

4.รอยละของจํานวนของอาจารยที่ไดรับการพัฒนา

100

๓๖

งาน/โครงการและงบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
กลุมเปาหมาย
ที่
1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณาจารย ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย
ดานภาษาอังกฤษ

วัน/เวลา
ดําเนินการ
1 ตุลาคม
2560 – 30
กันยายน 2561

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

งบประมาณ

1. โรงเรียนดีใกลบานมี
2,000,000
รูปแบบการบริหารจัดการ
แบบชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ
2. โรงเรียนเครือขายมี
รูปแบบการบริหารจัดการ
แบบชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ
3. ผูบริหารสถานศึกษามี
ความรูทางการบริหาร ใน
ศตวรรษ ที่ 21 เพิ่มขึ้น
1. อาจารยไดรับการพัฒนา
1 ตุลาคม
80,000
2560 – 30 จํานวน 14 คน
กันยายน 2561 2.อาจารยที่ไดรับการพัฒนา
สามารถสอบผานเกณฑ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
พื้นฐานที่ทางมหาวิทยาลัย
กําหนด จํานวน 10 คน
3.ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจเพิ่มมากขึ้น รอยละ
80

คณาจารย

๓๗

ผูรับผิดชอบ
คณบดี

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

ลําดับ
ที่
3

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสงเสริมการพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย

วัน/เวลา
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ดําเนินการ
1 ตุลาคม
1.จํานวนอาจารยที่ไดรับการ
2560 – 30 พัฒนา 40 คน
กันยายน 2561 2.การพัฒนาอาจารยและ
บุคลากร รอยละ 80
1 ตุลาคม
1.ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่
2560 – 30 ไดเขารวมประชุมสัมมนาดาน
กันยายน 2561 วิชาการ และวิชาชีพ รอยละ
80
2.ความสําเร็จการพัฒนา
อาจารยตามแผนพัฒนา
บุคลากร รอยละ 80
3.ความพึงพอใจของอาจารยที่
มีตอการบริหารและการพัฒนา
อาจารย รอยละ 80
1 ตุลาคม
1.โครงการที่ดําเนินการสําเร็จ
2560 – 30 ตามเปาหมาย รอยละ 100
กันยายน 2561 2.รอยละของอาจารยที่ได
ผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น
รอยละ 70

กลุมเปาหมาย
คณาจารย

4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารย
เจาหนาที่

ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่

5 พัฒนาศักยภาพอาจารยประจํา
สาขาวิชา

คณาจารย

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

44,500

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา

474,000 รองคณบดีฝายบริหาร
และ หัวหนา
สํานักงานคณบดี

635,000

หัวหนาสาขาวิชา
ทุกสาขาวิชา

ขอเสนอแนะเพื่อการประกันคุณภาพ
หมายเหตุ ขอเสนอแนะเพื่อการประกันคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะประจําป 2559 การใชระบบพี่เลี้ยงหรือการทํางานเปนทีม
เพื่อใหไดตําแหนงทางวิชาการและมีการติดตามอยางใกลชิด
๓๘

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6
การยกระดับบริหารจัดการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคที่ 6

ระบบคุณภาพการบริหารจัดการที่ดี ไดมาตรฐาน เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธที่ 6.1

สรางระบบคุณภาพการบริหารจัดการที่ดี ไดมาตรฐาน เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
1. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย งบแผนดินและงบรายได

เปาหมาย
100

2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ
3. ระดับของภาควิชา สาขาวิชา และหนวยงานสนับสนุน ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
งาน/โครงการและงบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 บริหารจัดการสํานักงาน (ประชุม)

วัน/เวลา
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ดําเนินการ
1 ตุลาคม
1.จํานวนการประชุม
2560-30 คณะกรรมการประจําคณะ คิด
กันยายน 2561 เปนรอยละ 100

กลุมเปาหมาย
คณะกรรมการบริหารคณะ

๓๙

๓.๙0
6

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

75,000

หัวหนาสํานักงาน
คณบดี

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
2 เงินเดือน

คณาจารย

3 เงินสมทบประกันสังคม

คณาจารย

4 โครงการพัฒนาแผนคณะครุศาสตร

ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่

5 บริหารจัดการสํานักงาน

ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่

6

ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่

ประกันคุณภาพการศึกษา

วัน/เวลา
ดําเนินการ
1 ตุลาคม
2560-30
กันยายน 2561
1 ตุลาคม
2560-30
กันยายน 2561
1 ตุลาคม
2560-30
กันยายน 2561
1 ตุลาคม
2560-30
กันยายน 2561

กลุมเปาหมาย

๔๐

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

1.อาจารยอัตราจางมีเงินเดือน 5,158,332
2.บุคลากรไดรับความพึงพอใจ

รองคณบดีฝาย
บริหาร

1.อาจารยอัตราจางมีเงินเดือน
2.บุคลากรไดรับความพึงพอใจ

180,000

รองคณบดีฝาย
บริหาร

ไดแผนยุทธศาสตรคณะครุ
ศาสตร ประจําป 25602564 ปรับปรุง 2562
1.ปริมาณการใชจาย
งบประมาณ ไมต่ํากวารอยละ
แปดสิบ
2.บุคลากรคณะครุศาสตร
ไดรับความพึงพอใจ
1 ตุลาคม
1.รอยละของหลักสูตรที่มี
2560-30 คะแนนประเมินการประกัน
กันยายน 2561 คุณภาพการศึกษา รอยละ80
2.ความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ไมต่ํากวารอยละ
80

67,000

รองคณบดีฝายบริหาร

1,097,168

รองคณบดีฝาย
บริหาร และ
หัวหนาสํานักงาน
คณบดี

370,000

รองคณบดีฝาย
บริหาร และผูชวย
คณบดีฝายประกัน
คุณภาพการศึกษา

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
7 โครงการจัดเตรียมแสวงหารายได
คณะครุศาสตร

วัน/เวลา
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
งบประมาณ
ดําเนินการ
1 ตุลาคม
1. นักเรียนมีความรูความถนัด
20,000
2560-30 ทั่วไปถนัดทางวิชาชีพและ
กันยายน 2561 วิชาการหลังการอบรม
2.นักเรียนที่มีความพึงพอใจตอ
การเขารวมโครงการ

กลุมเปาหมาย
นักเรียนในเขตบริการ

****************************************

๔๑

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝาย
บริหาร

สวนที่ 4

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ในการปฏิ บั ติ ร าชการให ไ ด ผ ลผลิ ต และผลลั พ ธ ตามเป า หมายที่ กํ า หนดนั้ น คณะครุ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดกําหนดใหทุกหนวยงานไดดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอน ตั้งแตการ
วางแผน การนําแผนไปปฏิบัติและการประเมินผล โดยจัดใหมีการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง ให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของคณะกรรมการประเมินของคณะและของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวของ อาทิ
การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะผูบริหารและของคณะครุศาสตร เปนตน
องคประกอบสําคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
1. การ จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ คูมือการประกันคุณภาพภายใน
2. การจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ประเภทเงินแผนดิน และเงินรายได
3. การวางแผนและบริหารโครงการสําหรับคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคและ
หนวยงานภายใน ระดับภาควิชาใหบรรจุเปาหมายตามตัวชี้วัดและตัวบงชี้
4. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และการประเมินคณบดี
5. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของคณะผูบริหารและผลการประเมินของ
คณะครุศาสตร
6. รายงานประเมินตนเอง (SAR) ในการประกันคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2560
7. รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินตนเองที่ผานกระบวนการตรวจสอบ (CAR) และการ
ประเมินจากคณะกรรมการประเมินจากบุคคลภายนอก

๔๒

แผนภูมิการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
แผนยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบตั ิ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจําปี
คู่มอื การประกันคุณภาพภายใน
คํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ ประจําปี
การจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ เงินแผ่นดิน

การจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ เงินรายได้

การวางแผนและบริหารโครงการ
ให้สอดคล้องกับ ตัวชีว้ ดั และตัวบ่งชี้

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของคณะ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
งานของคณะครุศาสตร์และของคณบดีทค่ี ณะกรรมการ
คณะแต่งตัง้

หน่ วยงานระดับภาควิชา/ผูร้ บั ผิดชอบงาน/
โครงการ รายงานผล
การปฏิบตั งิ านแต่ละโครงการ
ตามแบบฟอร์ม ครุ02 ให้สาํ นักงานคณบดี

รายงานประเมินตนเอง (SAR)
ตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ
ของหน่วยงานระดับคณะ
รายงานประเมินตนเอง (SAR)
ตามคูม่ อื ประกันคุณภาพภายใน
ของหน่วยงานระดับภาควิชา

๔๓

กระบวนการการติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการ
การติดตามความกาวหนาของการดําเนินโครงการ ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรคและหนวยงานระดับ ภาควิชา ใหทุกหนวยงานดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอน
ตาง ๆ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติดังนี้

กระบวนการ

การดําเนินงาน

 ตรวจสอบรายละเอียดการอนุมัติใหดําเนิน
โครงการ
 ตรวจสอบเปาหมายและขอบเขตของโครงการ

ตรวจสอบอนุมตั ิโครงการ รวมถึง
เป้ าหมายและขอบเขตของโครงการ

 จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project
Schedule) แผนงบประมาณ (Project Cost) ที่ตอง
ชัดเจนและสอดคลองกัน
 ใชเปนแผนอางอิงในการติดตามความคืบหนาของ
โครงการและสามารถแกไขปญหาไดอยางเปน
ระบบ

จัดทําแผนปฏิบตั ิการโครงการ
และแผนงบประมาณโครงการ

 ติดตามความคืบหนาตามแผนปฏิบัติการและ
แผนงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับผลที่
ดําเนินการไดจริง ณ เวลาปจจุบัน
 วิเคราะหความเบี่ยงเบนของแผนทั้งในเชิง
ปริมาณคุณภาพ และระยะเวลา
 พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผน
งบประมาณ และระยะเวลาดําเนินงาน เพื่อให
โครงการจะบรรลุเปาหมายที่กําหนด

ติดตามคืบหน้าตามแผนปฏิบตั ิการ
และแผนงบประมาณ

ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบตั ิการ แผน
งบประมาณ และระยะเวลาดําเนินงาน

 ประมวลผลปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนิน
โครงการ
• บุคลากร (Man)
• การบริหารจัดการ (Management)
• วัตถุดิบ/อุปกรณ (Material)
• งบประมาณ (Money)
• เทคโนโลยี (Technology)
• สภาวะแวดลอม (Environment)

ติดตามปั ญหาและอุปสรรค
ตลอดจนวิธีการแก้ไขปั ญหา

๔๔

๔๕

การรายงานผลการดําเนินการปฏิบัติราชการ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ในการดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการของคณะนั้ น ทุ ก หน ว ยงานในสั ง กั ด คณะครุ ศ าสตร
ประกอบดวย สํานักงานคณะ ภาควิชาเทคนิคการศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ศูนยวิจัยและพัฒนา
ครู ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ตองจัดทํารายงานผล
การปฏิบัติราชการ เปนระยะอยางตอเนื่องใหสอดคลองกับเกณฑการประเมินจากหนวยงานที่มาประเมินทั้ง
หนวยงานภายในและภายนอกคณะ ดังนี้
1.รายงานการใชจายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติการ และแผนงบประมาณของทุกหนวยงาน
ระดับภาควิชา จําแนกตามแผนงาน/งาน/โครงการและกิจกรรม เพื่อเสนอตอ คณะกรรมการประจําคณะทุก
เดือน และมหาวิทยาลัย เปนรายไตรมาส
2.รายงานความกาวหนาการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบภายใน ที่คณะ
แตงตั้ง และการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค
3.รายงานประเมินผลประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ และประเมินผลการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตอคณะประกอบการเบิกจาย ตามแบบรายงาน ครุ 01
4.รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ โดยคณะกรรมการที่คณะ
ครุศาสตรแตงตั้ง เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินภายในของมหาวิทยาลัย และการประเมิน
ภายนอก ของสํานักงาน ก.พ.ร.
5.การรายงานประเมินตนเองในการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการที่คณะ
ครุศาสตรไดแตงตั้งขึ้น และมหาวิทยาลัยแตงตั้งเพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินภายนอก ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
*****************************

๔๖

ภาคผนวก

๔๗

ภาคผนวก ก
สรุปการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT)

๔๘

สรุปการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT)
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
จุดแข็ง (S) คณะครุศาสตร
จุดแข็ง
นักเรียนใหความสนใจเลือกเขาศึกษาตอเปนจํานวนมาก
คณะครุศาสตรมีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับของชุมชน
คณะครุศาสตรมีโรงเรียนสาธิตเปนแหลงเรียนรูทางดานจัดการเรียนการสอน
บุคลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ดีและมีประสิทธิภาพในการสอน
คณะมีการจัดสรรงบประมาณทั้งระดับสาขาและบุคคล
บุคลากรสายวิชาการมีความรูความสามารถในการวิจัย

คะแนนเต็ม ๕
๓.๘๙
๓.๘๗
๓.๗๒
๓.๙๓
๓.๗๘
๓.๖๘

จุดออน (W) คณะครุศาสตร
จุดออน
อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ หองพักอาจารย หองน้ํา อุปกรณการเรียน
การสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ยังไมเหมาะสม ไมเพียงพอและไมทันสมัย
บุคลากรยังมีความคิดเห็นที่แตกตางกันสงผลตอความรวมมือในการทํางาน
บุคลากรสายวิชาการยังมีประสบการณนอย
บุคลากรสายวิชาการมีตําแหนงทางวิชาการจํานวนนอย
บุคลากรยังมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานไมตรงกับความตองการของผูรับบริการ
การบริหารงบประมาณไมมีประสิทธิภาพ
ขาดการวางแผนดานการบริหารงานบุคคลอยางเปนระบบ
บุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานเกษียณอายุราชการเปนจํานวนมาก

๔๙

คะแนนเต็ม ๕
๔.๑๒
๓.๘๗
๓.๗๓
๓.๘๕
๓.๗๑
๓.๙๘
๓.๙๓
๓.๔๓

โอกาส (O) คณะครุศาสตร
โอกาส
สังคมชุมชนมีความตองการบัณฑิตครูเพิ่มมากขึ้นทําใหมีจํานวนผูสนใจเขาศึกษามี
คุณภาพมากขึ้น
หนวยงาน ชุมชน สังคมภายนอกใหความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และคณาจารยผูสอน
มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกใหทุนสนับสนุนงานวิจัยแกคณาจารย
คุรุสภาใหความไววางใจใหเปดสอนวิชาชีพครู
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหมาตรฐาน TQF ใหม สงผลใหสามารถสราง
ความแตกตางในการแขงขันกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ได
รัฐบาลใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสื่อการเรียน
การสอน ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสื่อ
มีโรงเรียนเครือขายใหการสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะเปนอยางดี

คะแนนเต็ม ๕
๔.๑๗
๓.๙๕
๓.๖๕
๓.๙๘
๓.๗๒
๓.๙๗
๓.๙๓

อุปสรรค (T) คณะครุศาสตร
อุปสรรค
ความไมมั่นคงทางการเมืองและนโยบายทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสงผล
ใหขาดความตอเนื่อง
คุรุสภามีการจํากัดจํานวนการผลิตบัณฑิตและเพิ่มมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่สูงขึ้น
ขอจํากัดของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสงผลใหการจัดการเรียนไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร
โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วบุคลากรปรับตัวไมทัน
สถาบันผลิตบัณฑิตทางการศึกษามีปริมาณเพิ่มขึ้น
แนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไมคงที่

๕๐

คะแนนเต็ม ๕
๔.๑๖
๓.๗๖
๓.๗๒
๓.๖๘
๓.๗๕
๓.๖๕

การวิเคราะหตําแหนงยุทธศาสตร
๑. จุดแข็ง (Strengths)
ปจจัยภายใน

บุคลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ดีและ
มีประสิทธิภาพในการสอน
นักเรียนใหความสนใจเลือกเขาศึกษาตอเปนจํานวน
มาก
คณะครุศาสตรมีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับของ
ชุมชน
คณะมีการจัดสรรงบประมาณทั้งระดับสาขาและ
บุคคล
คณะครุศาสตรมีโรงเรียนสาธิตเปนแหลงเรียนรู
ทางดานจัดการเรียนการสอน
บุคลากรสายวิชาการมีความรูความสามารถในการ
วิจัย
รวม
๒. จุดออน (Weaknesses)
ปจจัยภายใน

อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ หองพัก
อาจารย หองน้ํา อุปกรณการเรียนการสอนและสิ่ง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ ยังไมเหมาะสม ไม
เพียงพอและไมทันสมัย
การบริหารงบประมาณไมมีประสิทธิภาพ
ขาดการวางแผนดานการบริหารงานบุคคลอยางเปน
ระบบ
บุคลากรยังมีความคิดเห็นที่แตกตางกันสงผลการ
ความรวมมือในการทํางาน
บุคลากรสายวิชาการมีตําแหนงทางวิชาการจํานวน
นอย
บุคลากรสายวิชาการยังมีประสบการณนอย
บุคลากรยังมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานไมตรงกัน
กับความตองการของผูรับบริการ
บุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานเกษียณอายุ
ราชการเปนจํานวนมาก
๕๑

(๑)
จัดลําดับ

(๒)
น้ําหนัก

(๓)
น้ําหนัก x
๐.๕

(๔)
คะแนน

๑

๐.๑๗

๐.๐๘๕ ๓.๙๓ ๐.๓๓๔

๒

๐.๒๐

๐.๑๐๐ ๓.๘๙ ๐.๓๘๙

๓

๐.๒๕

๐.๑๒๕ ๓.๘๗ ๐.๔๘๔

๔

๐.๑๔

๐.๐๗๐ ๓.๗๘ ๐.๒๖๕

๕

๐.๑๑

๐.๐๕๕ ๓.๗๒ ๐.๒๐๕

๖

๐.๑๓

๐.๐๖๕ ๓.๖๘ ๐.๒๓๙

๑.๐๐

๐.๕๐ ๒๒.๘๗ ๑.๙๑๕
(๔)
คะแนน

(๕)
ถวง
น้ําหนัก
(๓) x (๔)

(๑)
จัดลําดับ

(๒)
น้ําหนัก

(๓)
น้ําหนัก x
๐.๕

(๕)
ถวง
น้ําหนัก
(๓) x (๔)

๑

๐.๑๒

๐.๖๐

๒
๓

๐.๒๒
๐.๑๓

๐.๑๑๐ ๓.๙๘ ๐.๔๓๘
๐.๐๖๕ ๓.๙๓ ๐.๒๕๕

๔

๐.๑๕

๐.๐๗๕ ๓.๘๗ ๐.๒๙๐

๕

๐.๑๗

๐.๐๘๕ ๓.๘๕ ๐.๓๒๗

๖
๗

๐.๐๘
๐.๐๘

๐.๐๔๐ ๓.๗๓ ๐.๑๔๙
๐.๐๔๐ ๓.๗๑ ๐.๑๔๘

๘

๐.๐๕

๐.๐๒๕ ๓.๔๓ ๐.๐๘๖

๔.๑๒ ๐.๒๔๗

(๑)
จัดลําดับ

ปจจัยภายใน

รวม
๓. โอกาส (Opportunity)

(๒)
น้ําหนัก

๑.๐๐

ปจจัยภายนอก

สังคมชุมชนมีความตองการบัณฑิตครูเพิ่มมากขึ้นทํา
ใหมีจํานวนผูสนใจเขาศึกษามีคุณภาพมากขึ้น
คุรุสภาใหความไววางใจใหเปดสอนวิชาชีพครู
รัฐบาลใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหา
เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสื่อ
หนวยงาน ชุมชน สังคมภายนอกใหความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคณาจารย
ผูสอน
มีโรงเรียนเครือขายใหการสนับสนุนการเรียนการ
สอนของคณะเปนอยางดี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหมาตรฐาน
TQF ใหม สงผลใหสามารถสรางความแตกตางใน
การแขงขันกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ได
มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกใหทุนสนับสนุน
งานวิจัยแกคณาจารย
รวม
๔. อุปสรรค (Threats)
ปจจัยภายนอก

ความไมมั่นคงทางการเมืองและนโยบายทางการ
ศึกษาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสงผลใหขาดความ
ตอเนื่อง
คุรุสภามีการจํากัดจํานวนการผลิตบัณฑิตและเพิ่ม
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่สูงขึ้น
สถาบันผลิตบัณฑิตทางการศึกษามีปริมาณเพิ่มขึ้น
ขอจํากัดของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สงผลใหการจัดการเรียนไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
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โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วบุคลากรปรับตัวไมทัน
แนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไมคงที่
รวม

(๔)
คะแนน

กราฟวิเคราะหตําแหนงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
โอกาส (O)
2 1.987
1.95
1.9
จุดอ่อน (W)

1.941

1.85

1.915
1.926

อุปสรรค (T)

๕๓

จุดแข็ง (S)

(๕)
ถวง
น้ําหนัก
(๓) x (๔)

อุปสรรค T (Threats)

โอกาส O (Opportunities)

กําหนดยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
๑. กําหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรโดยใช SWOT matrix
จุดออน W (Weaknesses)
SWOT จุดแข็ง S (Strengths)
SO
WO
1.สนับสนุนการสรางโอกาสทางการศึกษาใน
1.สนับสนุนการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
สาขาวิชาชีพครู
2.สรางคานิยมองคกร เพื่อใหบุคลากรทํางาน
2.สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียน อยางมีเปาหมายตรงกัน และกอใหเกิดความ
การสอน
สามัคคี
3.สนับสนุนการผลิตครู และพัฒนาบุคลากรทาง 3.สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย และ
การศึกษาใหมีคุณภาพสูงขึ้น
บุคลากรใหคุณภาพมากขึ้น
4.สงเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ST
1.สงเสริมบุคลากรในงานดานวิชาการ และ
งานวิจัย
2.สงเสริมการเปดหลักสูตรใหมที่ตรงกับความ
ตองการของประเทศ
3.สนับสนุนการพัฒนาเครือขายทางการศึกษา

๕๔

WT
1.สนับสนุนใหจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยาง
เปนระบบ
2.ปรับปรุงอาคารสถานที่ หองเรียนมาตรฐาน
และอุปกรณการเรียนการสอน

ภาคผนวก ข
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน

๕๕

๕๖

๕๗

