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1. QS Ranking อยู่ในอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ

2. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมสัมนนำ

3. จ ำนวนผู้สมัครเข้ำเรียนต่อจ ำนวนรับจริง

4. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต อยู่ในระดับดี

1. ผลิตบัณฑิตด้านการศึกษา การพัฒนา และสร้างสรรค์การเรียนรู้สู่สังคม

2. สร้างนวัตกรรมการศึกษา และงานวิจัยเป็นท่ียอมรับ

3. ศูนย์กลางความรู้ทางการศึกษาเพ่ือชุมชนและสังคม

4. ส่งเสริมจริยธรรม คุณงามความดี และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ปรัชญำ (Philosophy)
คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ ศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์เป็นศำสตร์แห่งกำรพัฒนำมนุษย์ สู่สังคมอุดมปัญญำ

ปณิธำน (Determination)
คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ ผลิตบัณฑิตท่ีสมบูรณ์ด้วยคุณธรรม ปัญญำ พัฒนำองค์ควำมรู้ด้วยจิตส ำนึกแห่งควำมรับผิดชอบต่อวิชำชีพและสังคม

วิสัยทัศน์ (Vision) 
คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์

เป็นองค์กรช้ันน ำในกำรผลิตและพัฒนำ ครู บุคลำกร และสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรเรียนรู้สู่สังคม

ภำรกิจ (Mission)

5. การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์
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4. เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยท้ังในระดับท้องถ่ินและระดับชาติไปสู่นานาชาติ รวมท้ังเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมท่ีดีงามให้แก่
นิสิตและบุคลากร โดยเฉพาะอัตลักษณ์ “ส านึกดี มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ สามัคคี” เพ่ือให้สังคมไทยดีงามและน่าอยู่ 

5. เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรและสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร
คุณภาพ โดยบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน

6. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานต้นแบบท่ีมีการใช้นวัตกรรม ทางการศึกษา และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีได้มาตรฐาน

 อัตลักษณ์ (Identity)
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ส านึกดี มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ สามัคคี

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  เป็นสถาบันแห่งการผสานศาสตร์ทางการศึกษากับศาสตร์ทางการพัฒนา ในการผลิต
บัณฑิต วิจัย และบริการทางวิชาการ เพ่ือสร้างสรรค์วิชาชีพครูและกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

3. เพ่ือบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการศึกษาและการพัฒนาสู่ชุมชน สังคม ให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสามารถแข่งขันได้ท้ังในและต่างประเทศ
 รวมท้ังเพ่ือน าความรู้จากการบริการวิชาการกลับมาพัฒนาการเรียนการสอน การจัด การศึกษา และการวิจัย  

วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการศึกษาและการพัฒนา ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกให้มีคุณธรรม ความรู้ สมรรถนะ และภาวะผู้น าในการจัดการศึกษาและการพัฒนา
สังคมสู่ระดับสากล

2. เพ่ือพัฒนาและสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยหรือนวัตกรรมสู่การเรียนการสอน การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนสามารถแข่งขันได้ในทาง
วิชาการ วิชาชีพ และน าไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  ผลิตบัณฑิตด้านการศึกษา การพัฒนา และสร้างสรรค์การเรียนรู้สู่สังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  สร้างนวัตกรรมการศึกษา และงานวิจัยเป็นท่ียอมรับ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  ศูนย์กลางความรู้ทางการศึกษาเพ่ือชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  ส่งเสริมจริยธรรม คุณงามความดี และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 :  การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ

สมรรถนะหลัก (Core Competencies)
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

เช่ียวชาญการจัดการเรียนรู้ วิจัย และสร้างนวัตกรรม

ค่านิยม (Core Values)
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

  E - Empowerment สานพลัง
  D - Development พัฒนา
  S - Spirit มุ่งม่ัน

ยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปี 2561-2565
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  ผลิตบัณฑิตด้านการศึกษา การพัฒนา และสร้างสรรค์การเรียนรู้สู่สังคม

C1 : บัณฑิตมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดับสากล

I1 : หลักสูตรมีมาตรฐานสากล
I4 : มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  สร้างนวัตกรรมการศึกษา และงานวิจัยเป็นท่ียอมรับ

C2 : นวัตกรรมการศึกษาและผลงานวิจัยเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ
I3 : มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  ศูนย์กลางความรู้ทางการศึกษาเพ่ือชุมชนและสังคม

C3 : แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาเป็นท่ียอมรับของชุมชน สังคม และเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภาคตะวันตก

I4 : มีเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  ส่งเสริมจริยธรรม คุณงามความดี และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

I2 : นิสิตมีอัตลักษณ์ของความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู

L3 : มีการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการท างาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 :  การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ

I4 : มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสภาวิชาชีพครู

I5 : มีระบบการบริหารงานสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพ

I6 : มีประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ

L1 : มีการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ

L3 : มีการพัฒนาระบบการจัดการความรู้

เป้าประสงค์ 
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L4 : มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอทีท่ีมีประสิทธิภาพ

F1 : งบประมาณรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอต่อการด าเนินงาน

F2 : มีระบบบริหารทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness)

1. มีสาขาวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตรงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2. อาจารย์มีศักยภาพและหลากหลายในความเช่ียวชาญ ท่ีสามารถพัฒนาการศึกษาได้ทุกระบบ

3. อาจารย์มีศักยภาพในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

4. มีแหล่งเรียนรู้ และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

5. มีกิจกรรมพัฒนานิสิตสอดคล้องกับอัตลักษณ์ท่ีส่งเสริมความเป็นวิชาชีพครู

6. มีท่ีต้ังเหมาะสมกับการเรียนรู้ด้านการเกษตร

7. มีศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ภายในหน่วยงาน

1. การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล Scopus และ ISI มีน้อย

2. การบูรณาการงานวิจัยกับการบริการทางวิชาการยังมีน้อย

3. กิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายในระดับนานาชาติมีน้อย

4. ขาดระบบการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการปฏิบัติงาน

5. เงินรายได้ของคณะมีจ านวนน้อย

6. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิต บุคลากร

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat)

1. ภาครัฐให้การสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การผลิตและพัฒนาครู การกีฬา 

2. มีแหล่งทุนภายนอกท่ีสนับสนุนการท าวิจัย

3. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

4. มีเครือข่ายระดับชุมชนและโรงเรียนในการพัฒนานิสิต

5. มีส่ือสังคมออนไลน์ท่ีหลากหลายในการเลือกเรียนรู้

1. นโยบายด้านการศึกษาของประเทศเปล่ียนแปลงบ่อย 

2. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณอุดหนุนลดลง

3. ระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เอ้ือต่อการท าวิจัยและการบริการวิชาการ

4. อัตราการเกิดของประชากรมีแนวโน้มลดลง

5. สถาบันในการผลิตครูมีจ านวนมาก

6. คนท่ีมีความสนใจเรียนด้านการเกษตรลดลง

7. อัตราการบรรจุครูลดลง

8. เกณฑ์ภาษาอังกฤษในการรับเข้าศึกษา และรับเข้าท างาน

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในสถานการณ์ปัจจุบันของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
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ปี 61 ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

C1 : บัณฑิตมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ

ในระดับสากล

1. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

 ในระดับดีข้ึนไป
80 93.4 116.75 การส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิต

ร้อยละของความพึงพอใจ

ระดับดี
80 93.4 116.75 ประธานหลักสูตร

2. ร้อยละของบัณฑิตมีงานท าหลังจบ

การศึกษาภายใน 1 ปี
90 90.04 100.04 การส ารวจภาวะการมีงานท า

ของผู้ส าเร็จการศึกษา

ร้อยละของนิสิตท่ีมีงานท า 90 90.04 100.04 งานบริการการศึกษา ศษ.พ.

3. ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีคะแนน

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ มากกว่า 

400 คะแนน

50 ยังไม่มีผล #VALUE! โครงการส่งเสริมความสามารถ

ในการใช้ภาษาอังกฤษในช้ัน

เรียน

ร้อยละของบัณฑิตท่ีสอบ

ผ่านเกณฑ์ทดสอบ

ความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ

50 ยังไม่มีผล #VALUE! ภาควิชาครุศึกษา

4. จ านวนนิสิตท่ีเข้าร่วมน าเสนอผลงานใน

ระดับนานาชาติ
4 5 125.00 1. โครงการส่งเสริมนิสิตระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาเอง

น าเสนองานระดับนานาชาติ

จ านวนนิสิตท่ีผ่านการเข้า

ร่วมโครงการ
3 5 166.67 ภาควิชาครุศึกษา

2. โครงการสนับสนุนทุน

น าเสนองานวิจัยส าหรับนิสิต

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

จ านวนเร่ือง 3 5 166.67 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

3. โครงการเสริมสร้าง

ประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษา

- การพัฒนาโครงการวิจัย

- การเขียนรายงานวิจัย

- การจัดท าบทความวิจัย

- การเสริมสร้างประสบการณ์

ทางภาคสนาม

ร้อยละของนิสิตท่ี

ลงทะเบียนเรียน
80 ร้อยละ 80 ของ

นิสิตท่ีลงทะเบียน

เรียน

100.00 ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และชุมชน

5. จ านวนกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้าง

สมรรถนะ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 และ

คุณลักษณะความเป็นครู

5 9 180.00 กิจกรรมพัฒนาเสริมสร้าง

สมรรถนะ ทักษะในศตวรรษท่ี 

21 และคุณลักษณะความเป็นครู

จ านวนกิจกรรม 9 9 100.00

1) โครงการพัฒนานิสิตท่ี

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21

จ านวนโครงการ 2 2 100.00 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

2) กิจกรรมผู้น าและนันทนาการ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 75 75.00 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

3) โครงการค่ายพักแรมและ

การศึกษานอกสถานท่ี

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 119 119.00 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม ก าหนด

เสร็จ
ผู้รับผิดชอบผลการด าเนินงาน ร้อยละของการบรรลุ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย

ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  ผลิตบัณฑิตด้านการศึกษา การพัฒนา และสร้างสรรค์การเรียนรู้สู่สังคม (ศษพ.)
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ปี 61 ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม ก าหนด

เสร็จ
ผู้รับผิดชอบผลการด าเนินงาน ร้อยละของการบรรลุ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย

ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  ผลิตบัณฑิตด้านการศึกษา การพัฒนา และสร้างสรรค์การเรียนรู้สู่สังคม (ศษพ.)

4) โครงการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพพลศึกษา (การเป็น

เจ้าหน้าท่ี ผู้ตัดสิน ของนิสิต

นอกสถานท่ี)

จ านวนกิจกรรม 1 1 100.00 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

5) โครงการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพสุขศึกษา

จ านวนกิจกรรม 4 2 50.00 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

6) โครงการเสริมประสบการณ์

การจัดการเรียนการสอน

- เสริมความรู้

- เสริมทักษะ

- เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ร้อยละของนิสิตท่ี

ลงทะเบียนเรียน
80 80 100.00 ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และชุมชน

7) โครงการฝึกงานเกษตร

ภายนอกตามสาขาท่ีสนใจ

ร้อยละของนิสิตช้ันปีท่ี 3 ท่ี

เข้าร่วม
80 80 100.00 ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และชุมชน

8) โครงการพัฒนาศักยภาพ

นิสิตด้านเกษตรและ

ส่ิงแวดล้อมศึกษา

ร้อยละของนิสิตช้ันปีท่ี 3 ท่ี

เข้าร่วม
80 80 100.00 ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และชุมชน

9) โครงการก้าวแรกสู่ HCRD ร้อยละของนิสิตช้ันปีท่ี 1 ท่ี

เข้าร่วม
80 80 100.00 ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และชุมชน

10) โครงการปฐมนิเทศ

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ

ชุมชน

ร้อยละของนิสิตช้ันปีท่ี 1 

ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข้าร่วม
80 
 80 100.00 ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และชุมชน

11) โครงการปัจฉิมนิเทศ ร้อยละนิสิตช้ันปี 4 80 80 100.00 ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และชุมชน

I1 : หลักสูตรมีมาตรฐานสากล 1.ร้อยละของนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน

หลักสูตรตามแผนท่ีก าหนด

90 90 100.00 1. การรับเข้านักเรียนเข้าศึกษา

ต่อในคณะศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์

ร้อยละของนักเรียนเข้า

ศึกษาต่อเป็นไปตามแผน
90 90 100.00 งานบริการการศึกษา ศษ.พ.

2. โครงการ "เพชร

ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์"

จ านวนนักเรียนท่ีผ่านการ

เข้าร่วมโครงการ
20 9 45.00 งานบริการการศึกษา ศษ.พ.

2.จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี/

บัณฑิตศึกษาใหม่
2 2 100.00 1. โครงการพัฒนาหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขา

พลศึกษา

จ านวนหลักสูตร 1 หลักสูตร 1 100.00 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

2. โครงการพัฒนาหลักสูตร

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขา

พลศึกษา

จ านวนหลักสูตร 1 หลักสูตร 1 100.00 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
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ปี 61 ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม ก าหนด

เสร็จ
ผู้รับผิดชอบผลการด าเนินงาน ร้อยละของการบรรลุ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย

ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  ผลิตบัณฑิตด้านการศึกษา การพัฒนา และสร้างสรรค์การเรียนรู้สู่สังคม (ศษพ.)

3. โครงการวิจัยสถาบัน 

หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร

จ านวนวิจัยสถาบัน  1 ฉบับ 1 100.00 ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และชุมชน

3. จ านวนหลักสูตรท่ีมีคะแนนการประเมิน

คุณภาพอยู่ในระดับดี การรับรองคุณภาพ

ระดับสากล

3 5 166.67 1.การตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับหลักสูตร

จ านวนหลักสูตรอยู่ในระดับดี 3 5 166.67 ประธานหลักสูตร

2.โครงการถอดบทเรียนประกัน

คุณภาพ

จ านวนกิจกรรม 1 1 100.00 ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และชุมชน

4. จ านวนรายวิชาท่ีสอนเป็นภาษาอังกฤษ 6 2 33.33 การส่งเสริมและพัฒนาการ

เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

จ านวนรายวิชาท่ีมีการสอน

ท่ีเป็นภาษาอังกฤษท้ัง

รายวิชา

>6 2 33.33 ภาควิชา

5. จ านวนรายวิชาท่ีใช้ส่ือการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ
20 2 10.00 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

ส่ือการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ

จ านวนรายวิชาท่ีมีส่ือการ

สอนเป็นภาษาอังกฤษ

20 2 10.00 ภาควิชา

6.จ านวนรายวิชาท่ีใช้บทเรียนออนไลน์ 20 20 100.00 โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ร้อยละของรายวิชาท้ังหมด 20 80 400.00 ภาควิชาครุศึกษา

7.จ านวนนิสิตแลกเปล่ียนต่างประเทศ 10 19 190.00 1. โครงการความร่วมมือ

แลกเปล่ียนนิสิตกับสถาบัน

ต่างประเทศ

จ านวนนิสิตต่างชาติท่ีเข้า

มาศึกษาต่อจ านวนนิสิต

ท้ังหมด

>2 7 350.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

และวิเทศสัมพันธ์/ภาควิชา

2. โครงการนิสิตแลกเปล่ียนสู่

สากล

จ านวนของนิสิตแลกเปล่ียน

ต่างประเทศ
4 19 475.00 ภาควิชาครุศึกษา

3. โครงการส่งเสริมศักยภาพ

นิสิตสู่สากล

จ านวนกิจกรรม 2 3 150.00 ภาควิชาพลศึกษาละกีฬา

I4 : มีเครือข่ายความร่วมมือด้าน

วิชาการ

1. จ านวนความร่วมมือหรือกิจกรรมด้าน

วิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน 500 

อันดับแรกของ QS Ranking

1 

สถาบัน/

กิจกรรม

0 0.00 โครงการสร้างความร่วมมือด้าน

วิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ี

อยู่ใน 500 อันดับแรกของ QS 

Ranking

 จ านวนสถาบันความ

ร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับ

มหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน 500 

อันดับแรกของ QS Ranking

1 สถาบัน/กิจกรรม 0 0.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

และวิเทศสัมพันธ์

2. จ านวนการจัดประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ

1 คร้ังต่อ

 2 ปี

1 100.00 โครงการจัดประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ

จ านวนการจัดประชุมวิ

ชการระดับนานาชาติ
1 คร้ังต่อ 2 ปี 1 100.00 ภาควิชาครุศึกษา
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C2 : นวัตกรรมการศึกษาและ

ผลงานวิจัยเป็นท่ียอมรับในระดับ

นานาชาติ

42 60 142.86 1. สนับสนุน

งบประมาณผลงานวิจัย

ท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสาร

จ านวนผลงานวิจัยท่ี

ได้รับการตีพิมพ์และ

เผยแพร่ของจารย์

ประจ า 1 คน/เร่ือง/ปี

44 60 136.36 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ/ภาควิชา

- ระดับชาติ 40 27

- ระดับนานาชาติ 4 33

3. จัดการประชุม

วิชาการ ระดับชาติและ

นานาชาติ4. โครงการจัดท า

วารสารวิชาการศาสตร์

การศึกษาและการ

พัฒนามนุษย์

จ านวนวารสาร 2 เล่ม/ปี 2 100.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ/ภาควิชา

2. ร้อยละจ านวน

บทความวิจัยท่ีอยู่ใน

ฐาน Scopus/ISI ต่อ

จ านวนงานวิจัยท้ังหมด

5 11.67 233.40 สนับสนุนงบประมาณ

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์และเผยแพร่

1. ร้อยละจ านวน

บทความวิจัยท่ีอยู่ใน

ฐาน Scopus/ISI ต่อ

จ านวนงานวิจัยท้ังหมด

5% 11.67 233.3 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ/ภาควิชา

3. ร้อยละของจ านวน

งานวิจัยท่ีได้รับการ

อ้างอิงต่อจ านวน

งานวิจัยท้ังหมด

5 76.67 1533.40 2. ร้อยละของจ านวน

งานวิจัยท่ีได้รับการ

อ้างอิงต่อจ านวน

งานวิจัยท้ังหมด

5% 76.67 1533.33

4. จ านวนเงินสนับสนุน

ทุนวิจัยท้ังภายในและ

ภายนอกต่อจ านวน

อาจารย์ประจ า

>150,000

 ต่อคน

          580,413.00 386.94 โครงการสนับสนุนการ

พัฒนาข้อเสนอโครงร่าง

วิจัย

1. จ านวนเงิน

สนับสนุนทุนวิจัยท้ัง

ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย (หน่วย :

 ล้านบาท)

6.0 24.4 406.29 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ/ภาควิชา

- ภายใน มก. 1.2 0.6994

- ภายนอก มก. 4.8 23.67795

2. สนับสนุน

งบประมาณการ

น าเสนอผลงานทาง

วิชาการในต่างประเทศ

1. จ านวนผลงานวิจัยท่ี

ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ของจารย์

ประจ า 1 คน/เร่ือง/ปี

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : สร้างนวัตกรรมการศึกษา และงานวิจัยเป็นท่ียอมรับ (ศษพ.)
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม ก าหนด

เสร็จ
ผู้รับผิดชอบผลการ

ด าเนินงาน

ร้อยละของการบรรลุ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของการบรรลุ

เป้าหมายตัวช้ีวัดของ

เป้าประสงค์
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : สร้างนวัตกรรมการศึกษา และงานวิจัยเป็นท่ียอมรับ (ศษพ.)
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม ก าหนด

เสร็จ
ผู้รับผิดชอบผลการ

ด าเนินงาน

ร้อยละของการบรรลุ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของการบรรลุ

เป้าหมายตัวช้ีวัดของ

เป้าประสงค์ 2. จ านวนเงิน

สนับสนุนทุนวิจัยต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ า

>150,000 ต่อคน 580,413.00      386.94 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ/ภาควิชา

I3 : มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย จ านวนความร่วมมือ

ด้านการวิจัยกับองค์กร

ระดับชาติข้ึนไป

1 1 100.00 สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือการวิจัยกับ

องค์กรระดับชาติ

จ านวนความร่วมมือ

ด้านการวิจัยกับ

องค์กรระดับชาติข้ึนไป

1 1 100.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ/ภาควิชา

หน้าท่ี 10



ปี 61 ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

1.จ ำนวนแหล่งเรียนรู้ 6 11 183.33  โครงกำรบริกำรวิชำกำรแบบให้
เปล่ำ

1. จ ำนวนโครงกำร 6 11 183.33 รองคณบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำร
วิชำกำร/ภำควิชำ

2. จ ำนวนแหล่งเรียนรู้ 6 11 183.33 รองคณบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำร
วิชำกำร/ภำควิชำ

2. จ ำนวนรำยได้จำก
กำรบริกำรวิชำกำร

>5 ล้ำนบำท 10037114.00 200.74 1. โครงกำรฝึกอบรมระยะส้ัน จ ำนวนรำยได้จำกกำร
บริกำรวิชำกำร

>5 ล้ำนบำท 10,037,114.00 200.74 รองคณบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำร
วิชำกำร/ภำควิชำ

2. กำรเป็นท่ีปรึกษำ

3. โครงกำรบูรณำกำร 10,037,114

I4 : มีเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
บริกำรวิชำกำร

จ ำนวนควำมร่วมมือ
ด้ำนบริกำรวิชำกำรกับ
องค์กรระดับชำติข้ึนไป

1 1 100.00 สร้ำงควำมร่วมมือด้ำนบริกำร
วิชำกำรกับองค์กรระดับชำติ

จ ำนวนควำมร่วมมือด้ำน
บริกำรวิชำกำรกับองค์กร
ระดับชำติข้ึนไป

1 1 100.00 รองคณบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำร
วิชำกำร/ภำควิชำ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ศูนย์กลางความรู้ทางการศึกษาเพ่ือชุมชนและสังคม (ศษพ.)

C3 : แหล่งเรียนรู้ทำงกำรศึกษำเป็น
ท่ียอมรับของชุมชน สังคม และเขต
พ้ืนท่ีกำรศึกษำภำคตะวันตก

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม ก าหนด
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบผลการ
ด าเนินงาน

ร้อยละของการ
บรรลุโครงการ/

กิจกรรม

ผลการ
ด าเนินงาน

ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายตัวช้ีวัดของ

เป้าประสงค์

หน้ำท่ี 11



ปี 61 ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

1. ระดับความคิดเห็น
ของนิสิตท่ีมีต่อ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

ระดับดี ระดับดี 100 โครงการค่ายพัฒนาอัตลักษณ์ จ านวนนิสิตช้ันปีท่ี 1 ท่ี
เข้าร่วมโครงการ

100 336 336 ก่อนส าเร็จ
การศึกษา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและ
วิเทศสัมพันธ์

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ระดับดี 100 โครงการเพ่ิมพูนศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม

ระดับดี ระดับดี 100 1 ปี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและ
วิเทศสัมพันธ์

โครงการเพ่ิมพูนศักยภาพด้าน
ภาษา

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม

ระดับดี ระดับดี 100 1 ปี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและ
วิเทศสัมพันธ์

L3 : มีการสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมในการท างาน

จ านวนบุคลากรท่ีได้รับ
รางวัลบุคลากรดีเด่น
ระดับมหาวิทยาลัย

1 2 200 การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น จ านวนบุคลากรท่ีได้รับ
รางวัลบุคลากรดีเด่น
ระดับมหาวิทยาลัย

1 2 200 1 ปี รองคณบดีฝ่ายบริหาร

I2 : นิสิตมีอัตลักษณ์ของความเป็น
ครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แนวทาง
โครงการ/กิจกรรม

ระดับดี

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์

ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม ก าหนด
เสร็จ

ผลการ
ด าเนินงาน

ร้อยละของการบรรลุ
โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ส่งเสริมจริยธรรม คุณงามความดี และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ศษพ.)
ผู้รับผิดชอบ

หน้าท่ี 12



ปี 61 ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

I4 : มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสภา

วิชาชีพครู

ผลการประเมินเกณฑ์การ

รับรองปริญญาและ

ประกาศนียบัตรทางการศึกษา

เพ่ือการประกอบวิชาชีพครู

ตามประกาศคุรุสภา

ผ่าน ผ่าน 100 การประเมินเกณฑ์การ

รับรองปริญญาและ

ประกาศนียบัตรทางการ

ศึกษาเพ่ือการประกอบ

วิชาชีพครูตามประกาศ

คุรุสภา

ผลการประเมินเกณฑ์การ

รับรองปริญญาและ

ประกาศนียบัตรทางการ

ศึกษาเพ่ือการประกอบ

วิชาชีพครูตามประกาศคุรุ

สภา

ผ่าน ผ่าน 100 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

I5 : มีระบบการบริหารงานสนับสนุน

ท่ีมีประสิทธิภาพ

1. ระดับความพึงพอใจจากการ

ให้บริการงานสนับสนุน

ระดับดี ระดับดี 100 1. ประเมินความพึงพอใจ

การให้บริการงาน

สนับสนุน

ระดับความพึงพอใจ ระดับดี ระดับดี 100 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

2. โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเพ่ือความ

ม่ันคงของบุคลากร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

- ปรับฐานเงินเดือน

พนักงานเงินรายได้

อัตราเงินเดือน 17,520       

- ปรับวงเงินการเล่ือน

ค่าจ้าง ร้อยละ 6 ต่อปี

อัตราการเล่ือนค่าจ้าง ร้อยละ 6

- จัดท ากองทุนสวัสดีการ

ของพนักงานเงินรายได้

จ านวนเงิน 10,000       

- เงินชดเชยเม่ือออกจาก

งาน

จ านวนเงิน ตามระยะเวลา

2. ร้อยละความถูกต้องของการ

จัดท าระบบการเงินและบัญชี

80 100 125 รายงานข้อมูลทาง

การเงินและบัญชีท่ีถูกต้อง

ร้อยละความถูกต้องของ

ข้อมูล

80 100 125 งานคลังและพัสดุ

3. ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากร นิสิต และผู้รับบริการ

 ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้

ระดับดี ระดับดี 100 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์และสภาพส่ิงแวดล้อม

ระดับความพึงพอใจ ระดับดี ระดับดี 100 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

4. ผลคะแนนการประเมิน

คุณภาพการศึกษาเพ่ือความ

เป็นเลิศ EdPEx

>200 โครงการประกันคุณภาพ

เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่

ความเป็นเลิศ EdPEx

ผลคะแนนการประเมิน

คุณภาพการศึกษเพ่ือ

ความเป็นเลิศ EdPEx

>200 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ (ศษพ.)
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม ก าหนด

เสร็จ

ผู้รับผิดชอบผลการด าเนินงาน ร้อยละของการบรรลุ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการ

ด าเนินงาน

ร้อยละของการบรรลุ

เป้าหมายตัวช้ีวัดของ

เป้าประสงค์

หน้าท่ี 13



ปี 61 ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ (ศษพ.)
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม ก าหนด

เสร็จ

ผู้รับผิดชอบผลการด าเนินงาน ร้อยละของการบรรลุ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการ

ด าเนินงาน

ร้อยละของการบรรลุ

เป้าหมายตัวช้ีวัดของ

เป้าประสงค์I6 : มีประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีมี

ประสิทธิภาพ

ระดับความพึงพอใจจากการ

ประชาสัมพันธ์

ระดับดี ระดับดี 100 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับความพึงพอใจจาก

การประชาสัมพันธ์

ระดับดี ระดับดี 100 รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ภาควิชา

L1 : มีการพัฒนาบุคลากรตาม

สมรรถนะ

1. ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่าน

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะ

100 100 100 ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจ าปี

ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่าน

เกณฑ์การประเมิน

สมรรถนะ

100 100 100 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

2. ร้อยละของอาจารย์ประจ า

ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกต่ออาจารย์

ท้ังหมด

80 85.71 107.1428571 ร้อยละของอาจารย์

ประจ าท่ีมีวุฒิปริญญาเอก

ต่ออาจารย์ท้ังหมด

82 85.71 104.5296167 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ี

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อ

อาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติ

50 52.38 104.7619048  ร้อยละของอาจารย์

ประจ าท่ีด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการต่ออาจารย์ท่ี

มีคุณสมบัติ

50 52.38 104.7619048 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

4. จ านวนอาจารย์ท่ีย่ืนขอ

ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์

0 1 100 จ านวนอาจารย์ท่ีย่ืนขอ

ด ารงต าแหน่ง

ศาสตราจารย์

1 1 100 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

5. ร้อยละอาจารย์ ร.ร. สาธิตฯ

 ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ต่ออาจารย์ท้ังหมดของ ร.ร. 

สาธิตฯ

25 23.58 94.33962264 ร้อยละอาจารย์ ร.ร. 

สาธิตฯ ท่ีด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการ ต่ออาจารย์

ท้ังหมดของ ร.ร. สาธิตฯ

25 23.58 94.33962264 โรงเรียนสาธิตฯ

6. จ านวนบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการตามแผนท่ีก าหนด

0 3 100 โครงการพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุนเพ่ือเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการท่ี

สูงข้ึน (สนับสนุนเงินใน

การจัดท าผลงาน)

จ านวนบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการตามแผนท่ี

ก าหนด

0 3 100 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ช านาญการ 0 2 ช านาญการ 0 2

ช านาญการพิเศษ 0 1 ช านาญการพิเศษ 0 1

โครงการส่งเสริมการ

พัฒนาคุณวุฒิและ

ความก้าวหน้าทางวิชาการ

 (จัดพ่ีเล้ียง และ

สนับสนุนเงินใน

การศึกษาต่อ/จัดพิมพ์

ต ารา)

หน้าท่ี 14



ปี 61 ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ (ศษพ.)
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม ก าหนด

เสร็จ

ผู้รับผิดชอบผลการด าเนินงาน ร้อยละของการบรรลุ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการ

ด าเนินงาน

ร้อยละของการบรรลุ

เป้าหมายตัวช้ีวัดของ

เป้าประสงค์L3 : มีการพัฒนาระบบการจัดการ

ความรู้

ร้อยละความส าเร็จของการ

จัดการความรู้ตามแผน KM

80 100 125 1. โครงการ KM คณะฯ ร้อยละความส าเร็จของ

การจัดการความรู้ตาม

แผน KM

80 100 125 รองคณบดีฝ่ายบริหาร/

ภาควิชา/ร.ร.สาธิต

2. การก าหนดมาตรฐาน

ระยะเวลาแล้วเสร็จของ

ตัวกระบวนการท างาน

ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ

ระดับดี ระดับดี 100 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

L4 : มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอทีท่ีมี

ประสิทธิภาพ

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

ระบบสารสนเทศ

ระดับดี ระดับดี 100 การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

ระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

ระดับดี ระดับดี 100 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

F1 : งบประมาณรายได้เพ่ิมข้ึนและ

เพียงพอต่อการด าเนินงาน

มีงบประมาณรายได้เพ่ิมข้ึน 0 1,286,392 100 1. การให้บริการเช่า

สินทรัพย์

จ านวนเงิน 100,000     420,190             420.19 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

2. โครงการจัดหารายได้

เพ่ือการบริหารจัดการ

และการศึกษา

จ านวนเงิน 400,000     866,202             216.5505 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

F2 : มีระบบบริหารทรัพยากรท่ีมี

ประสิทธิภาพ

ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานท่ีลดลง

5 19 380 โครงการประหยัดพลังงาน ร้อยละของค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินงานท่ีลดลง

5% 19% 389.8 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 - เปล่ียนหลอดไฟ LED/

ปรับอุปกรณ์เป็นระบบ

เซนเซอร์

- ลดใช้ทรัพยากรกระดาษ

- จัดท าโซล่าฟาร์ม/โซล่า

เซล
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จ ำนวนตัวช้ีวัด จ ำนวนตัวช้ีวัดท่ีบรรลุ
ควำมส ำเร็จ

ร้อยละของกำรบรรลุ
ควำมส ำเร็จ

จ ำนวนตัวช้ีวัด จ ำนวนตัวช้ีวัดท่ีบรรลุ
ควำมส ำเร็จ

ร้อยละของกำรบรรลุ
ควำมส ำเร็จ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 14 11 78.57 33 26 78.79

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 5 5 100.00 7 7 100.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 3 3 100.00 4 4 100.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 3 3 100.00 4 4 100.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 16 15 93.75 22 16 72.73

รวม 41 37 90.24 70 57 81.43

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร (Action plan) ประจ ำปีงบประมำณ 2561

คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ 

(ตำมแผนกลยุทธ์คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565)

ประเด็นยุทธศำสตร์ ควำมส ำเร็จของเป้ำประสงค์ ควำมส ำเร็จของโครงกำร/กิจกรรม
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