


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

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ป ั

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

ปรัชญา (Philosophy)

การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม

ปณิธาน (Pledge)

องค์กรชั้นนําทางการศึกษา มีบทบาทและเป็นผูน้ําทางวิชาการในระดับชาติและสากล



คุณธรรมและวัฒนธรรมองค์กร

คารวธรรม  สามัคคีธรรม  ปัญญาธรรม

อัตลักษณ์

และการวิจัยทางการศึกษา ที่มีคุณภาพและคุณธรรม 

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะศึกษาศาสตร ์เป็นองค์กรชั้นนําแห่งการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา

อตล ษณ

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา







1. ผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและคุณธรรม

2. ส่งเสริม โรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

3. พัฒนาวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญาบนฐานการวิจัย

4. บริการวิชาการทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน และสังคม

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและค่านิยมไทยให้เป็นวิถีของวัฒนธรรมองค์กรและการเรียนการสอน

พันธกิจหลัก (Mission)

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล 

1. การผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ

2. การสร้างองค์ความรูแ้ละพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสู่สากล

3. เป็นผูน้ําด้านบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม

4. การสืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและค่านิยมไทยบนฐานทางการศึกษา

5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)



วิสัยทัศน์ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นองค์กรชั้นนําแห่งการเรียนรู้ และการวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณธรรม มีบทบาทและเป็นแหล่งอ้างอิงทางการศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

แผนที่ยุทธศาสตร ์(Strategy Map)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ

ยุทธศาสตร์

ตามแผนการ

ศกึษาแหง่ชาติ

 พ.ศ. 

2560-2574

1. การบริหารจัดการระบบข้อมูล

และสารสนเทศเพื่อการศึกษา

     4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วนของสังคม

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการระดับสถานศกึษา

3. การกระจายอํานาจไปสู่

สถานศกึษา

6. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงนิเพื่อ

การศึกษา
9. การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

7. การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรยีน

การสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน

     8. การผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบ

ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (สถาบันอาชี

วศิกึษา/สถาบันอุดมศกึษา)

5. การปรับระบบและกลไกการ

บริหารงานบุคคล

ยุทธศาสตร์ 

มศว

1. สรา้งองคค์วามรูด้้านการศกึษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรยีนรู้ของผู้เรียน

2. พัฒนางานวจิัยและนวัตกรรมสู่การ

แก้ปัญหาสังคม ชี้นําสังคม และความเป็นสากล

3. สรา้งองคค์วามรูแ้ละพัฒนาโครงการ

บริการวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาชุมชน

และสังคมอย่างยั่งยืน

4. สืบสานและสรา้งองคค์วามรูใ้นการทํานุ

บํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ

5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้

เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์

1. การผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศกึษา

ให้มีความเป็นเลิศ

2. การสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรม

การศึกษาสู่สากล

3. เป็นผูน้ําด้านศาสตรก์ารศกึษาเพื่อพัฒนา

สังคม

4. การสืบสานและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม

ไทยบนฐานทางการศกึษา

       5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพและ

ธรรมาภิบาล

1. ผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศกึษา

ที่มีคุณภาพและคุณธรรม

2. ส่งเสริมโรงเรียนสาธิตใหเ้ป็นต้นแบบในการ

จัดการศกึษาขั้นพื้นฐานและการฝึก

ประสบการณว์ชิาชีพคร

3. พัฒนาวจิัยและนวัตกรรมทางการศกึษา 

และกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญาบน

ฐานการวจิัย

4. บริการวิชาการทางการศกึษาที่มีคุณภาพ

เพื่อพัฒนาวชิาชีพครู บุคลากรทางการศกึษา 

ชุมชน และสังคม

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรมใหเ้ป็นวิถีของวัฒนธรรม

องคก์รและการเรยีนการสอน

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและ

ธรรมาภิบาล

  พันธกิจ  
คณะศึกษาศาสตร์



ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ กับ แผนการศึกษาแห่งชาติ

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 
ความม่ันคง 

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การสร้างโอกาส

ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม

การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
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การเสริม 
สร้างและ
พัฒนา

ศักยภาพ 
ทุนมนุษย์

การสร้าง
ความ

เป็นธรรม
ลดความ
เหลื่อมล้้า
ในสังคม

การสร้าง
ความ

เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ

แข่งขันได้
อย่างย่ังยืน

การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิงแวดล้อม
เพื่อการ 

พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพ 

และ            
ธรรมาภิบาล 

ภาครัฐ

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

และระบบ 
โลจิสติกส์

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

วิจัย            
และ

นวัตกรรม

การ
พัฒนา
ภูมิภาค 
เมือง         

และพื้นที่
พิเศษ 
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การจัดการศึกษา
เพ่ือสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง
ของสังคมและ
ประเทศชาติ

การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ 

บริหารจัดการ

การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค 

และความ
เท่าเทียม

ทางการศึกษา

การศึกษา ๔.๐ : ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมได้

ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์

การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้

การผลิตและพัฒนา
ก้าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรม
เพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

ความ
ม่ันคง

การต่าง 
ประเทศ 
ประเทศ 
เพื่อนบ้าน 

และ
ภูมิภาค 
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การวิเคราะห ์SWOT 

ประจําปี 2560 – 2563 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 



การวิเคราะห์ SWOT ประจําปีงบประมาณ 2560 - 2563 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ด้านการผลิตบัณฑิต  ระดับปริญญาตร ี

จุดเด่น/ จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

1. มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรที่ดี มีความร่วมมือใน

การผลิตบณัฑิตจากคณะร่วมผลิต 

2. บัณฑิตที่สําเรจ็การศึกษาสามารถสอบบรรจุราชการครูได้ตรง

ตามสาขาวิชาได้มากกว่าร้อยละ 96 

3. หลักสูตรมีการปรับปรงุเป็นไปตามวงรอบที่กําหนดและได้รบั

การรับรองมาตรฐานจากคุรุสภา 

4. มีระบบและกลไกในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและมี

โรงเรียนสาธิตเปน็แหล่งฝกึประสบการณ์วิชาชีพที่เข้มแข็งถึง 3 

แห่ง ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย และ

มีการจัดตั้งศนูย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนสาธิตทัง้ 

3 แห่ง 

5. มีโครงการผลิตนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครูพี่เลี้ยง และ

อาจารย์นิเทศก์ 

 

 

1. สัดส่วนอัตราอาจารย์ต่อจาํนวนนิสิตสูงเกินเกณฑ์ทีก่าํหนดมาก 

(1:47) 

2. นิสิตยังขาดทกัษะด้านการสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ 

3. ห้องเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนยังมีจํานวนจาํกัด 

4. คณะไม่มีพื้นที่ให้นิสิตทํากิจกรรมและศึกษานอกเวลา 

5. ขาดการระดมทนุเพื่อนํามาใช้ในด้านทรพัยากรการจดัการเรียน

การสอน 

6. ปัจจบุันระบบงานของฝ่ายสนับสนุนมารวมอยู่ที่ศนูย์กลางของ

คณะ จึงทําให้งานของเจ้าหน้าทีภ่าคไม่สามารถกระจายงานได้

เพียงพอ 

7. การทํางานพบว่ายังมีข้อผิดพลาดในการทํางาน และการ

กระจายภาระงานได้ดีเท่าที่ควร 



จุดเด่น/ จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

6. นิสิตที่สําเรจ็การศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและสอดคล้อง

ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว

สามารถปฏิบตัิงานได้ทนัทีโดยไม่ต้องผ่านการอบรมเพิ่มเติม 

7. คณาจารย์มีคุณภาพและคณุวุฒิในระดับสูง และสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอกมากถึงร้อยละ 92.6  

8. มีแผนการพัฒนาคณาจารย์ของคณะฯ ในการเข้าสู่ตาํแหน่งทาง

วิชาการที่สูงขึ้นและมีการจดัอบรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศกัยภาพ

ของคณาจารย์ให้สูงขึ้น 

9. มีการบรูณาการโครงการการบริการวิชาการเข้ากบัการเรียน

การสอนเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

10. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดอบรมที่หลากหลาย

ให้แก่นิสิตเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิต อีกทั้งเป็น

มีการจัดกิจกรรมที่สอดรบัตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่

21 และการเรียนรูต้ามแนวการศึกษาในยุค 4.0 

11. มีนโยบายทกุรายวิชาจัดการเรียนการสอนแบบ active learning 

12. คณะมีการสนบัสนนุและให้ทุนแก่คณาจารย์เพื่อจัดทาํเอกสาร

และตําราเรียน 

 

 



โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

1. คณะมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับ และมีโรงเรียน

เครือข่าย แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพกระจายอยู่ในสถานที่

ต่าง ๆ ตลอดจนนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะเป็นที่

ต้องการของโรงเรียนอย่างมาก 

2. ชื่อเสียงของคณะได้รับการยอมรบัจากสังคมภายนอกด้าน

คุณภาพ 

3. ทําเลและทีต่ั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางชั้นในกรุงเทพ ด้านคมนาคม

จึงง่ายต่อการเดินทางมาศึกษา 

4. มีหน่วยงานภายนอกระดับประเทศมีสร้างความร่วมมือในการ

ผลิตบณัฑิต เช่น กอ.รมน. และ กทม. เปน็ต้น  

1. เนื่องจากมีการปรับนโยบายทางการศึกษาในระดับประเทศจึง

ทําให้คณะฯ ต้องมีการปรบัเปลี่ยนเกณฑ์ให้สอดคล้องอยู่

ตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด้านการผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา 

จุดเด่น/จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

1. คณะมีชื่อเสียงในการผลิตบณัฑิตระดับบณัฑิตศึกษามาเปน็เวลา

ยาวนาน 

2. สัมพันธ์ภาพที่ดีของอาจารย์กับนิสิต 

3. ค่าเล่าเรียนไม่แพงเมื่อเทียบกับสถาบนัอื่น 

4. มีภาควิชา/สาขาวิชาที่หลากหลาย 

5. นิสิตได้รบัโอกาสในการฝึกประสบการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียน

ในกิจกรรมต่างๆ เพิม่เติม 

 

 

1. จํานวนอาจารย์ต่อนิสิตมีไม่เพียงพอ 

2. อาจารย์ทีด่ํารงตําแหน่งทางวิชาการมีจํานวนน้อยเกินไป 

3. ระบบบริหารจัดการของหลักสูตรไม่เป็นอิสระ  

    (บัณฑิตวิทยาลัยขาดความชัดเจน) 

4. งบประมาณในการบริหารจัดการระดับบณัฑิตศึกษาไม่

เพียงพอ 

5. ขาดแคลนอาจารย์ประจาํหลักสูตร 

6. จํานวนนิสิตที่ยงัไม่จบหลักสูตรมีจํานวนมาก 

7. อัตราการคงอยู่ของนิสิตต่ํา 

8. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาทีไ่ด้รบัการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติมีน้อยมาก 

 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

1. สถานทีต่ั้งอยู่ใจกลางเมือง 

2. มีแหล่งสนบัสนนุทางวิชาการ 

3. ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต 

4. มีเครือข่ายศิษย์เก่ากระจายในหลายพื้นทีใ่นการพัฒนาอาจารย์  

พี่เลี้ยงทีม่ีคุณภาพ 

1. มีสถาบนัอื่นๆ เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ทําให้นิสิตมี

ทางเลือกอื่นมากขึ้น 

2. สังคมภายนอกมองว่าเรียนในแต่ละหลักสูตรหลักสูตรจบยาก 

3. ช่วงเวลาในการเปดิ-ปดิ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยไม่ตรงกัน 

ทําให้เกิดปัญหาในการฝึกประสบการณ์ 



ด้านกิจการนิสิต 

จุดเด่น/จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

1. มีผู้รบัผิดชอบที่ชัดเจน และดําเนินการได้ทันท ี

2. มีระบบการดูแลและให้คําปรึกษาที่เข้มแข็ง 

3. มีทนุการศึกษาสนบัสนนุ 

4. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ

เอกชนในการพัฒนาศกัยภาพนิสิต 

5. มีโครงการ/กิจกรรมเปน็ต้นแบบที่ส่งเสริมศกัยภาพของนิสิตที่

เข้มแข็ง 

6. มีระบบหอพักที่เป็นแหล่งบ่มเพาะความเปน็คร ู

 

1. มีการกําหนด KPI และ Goal ในแผนกิจการนิสิต  ทาํให้

สามารถใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาศกัยภาพนิสิต 

2. นิสิตจํานวนน้อย โครงการจํานวนมาก ทําให้นิสิตต้องเข้าร่วม

กิจกรรมทกุกิจกรรม  ทําให้ผลการจัดกิจกรรมขาดประสิทธิภ์าพ 

 

 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

1. กิจกรรมมีความหลากหลาย ทําให้นิสิตได้แสดงศักยภาพอย่าง

เต็มที ่

2. คณะศึกษาศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณในการพัฒนานิสิต

อย่างเพียงพอ 

- 

 

 

 



ด้านการวิจัย 

จุดเด่น/จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

1. คณะได้รับเงินทุนวิจยัจํานวนมาก ทั้งภายในและภายนอก 

2. คณะมีวารสารวิชาการและวิจัยเป็นของตนเอง ซึ่งอยู่ในฐาน TCI 

จํานวน 5 เล่ม  ดังนี้  

1) TCI กลุ่ม 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (วารสาร

วิจัยทางการศึกษา, วารสารวิชาการคณะศึกษาศาสตร์) 

จํานวน 2 เล่ม 

2) TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

(วารสารบริหารการศึกษา มศว, วารสารวิจัยการศึกษาพิเศษ) 

จํานวน 2 เล่ม 

3) TCI กลุ่ม 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา) จาํนวน 1 เล่ม 

3. คณาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย มีผลงานทางวิชาการ   

จํานวนมาก 

4. มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยที่เข้มแข็งในการพิจารณา

งานวิจัยอย่างมีคุณภาพ 

1. ผลงานวิจัยของอาจารย์ส่วนใหญ่อยู่ในรูป proceeding จากการ

ประชุมระดับชาติหรือบทความในฐาน TCI /มีการเผยแพร่

ระดับนานาชาติค่อนข้างน้อย 

2. งานวิจัยทีม่ี Impact ต่อสังคมค่อนข้างน้อย 

3.  มีงานวิจัยในลักษณะชุดโครงการค่อนข้างน้อย 

4. ขาดการจดัแบ่งความเชีย่วชาญเฉพาะสาขาของอาจารย์ และ

รวบรวมผลงานวิจัยของอาจารย์ 

5. การเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรระดับชาติ เช่น สกอ. วช สพฐ. 

ในการกําหนดนโยบายการวิจัย และการศึกษา มีน้อย 

6. ขาดการเสริมแรงนักวิจยัในการทําวิจัย  

 

 

 



โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

1. มีแหล่งทนุภายนอกที่สนบัสนนุงานวิจยัด้านการศึกษาจํานวนมาก 

2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสนบัสนนุ ส่งเสริมการวิจัย รวมทัง้

มีแหล่งทนุสนบัสนนุจากหลายแหล่ง และมีเครือข่าย MOU วิจัย 

3. มหาวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตร์ส่งเสริม สนบัสนุนให้อาจารย์

ไปนําเสนอผลงานวิจยัทั้งในและต่างประเทศ 

4. นโยบายของรัฐในการปฏิรปูการศึกษา ทําให้มีความต้องการ

งานวิจัยทางด้านการศึกษา 

 

1. ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ ใช้ตัวชี้วัดของงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ทําให้

งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ถูกวัดคุณค่าด้วยตัวชี้วัดเดียวกันซึ่ง

ไม่เหมาะสม 

3. กฎระเบียบ ในการเบิกจ่ายเงินทุนในการเสนอผลงานวิจัย

ค่อนข้างเปน็อุปสรรค ทําให้กระทบกับแผนการดําเนินงานวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

จุดเด่น/จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

1. คณะศึกษาศาสตร์มีองค์ความรู้และศกัยภาพในการให้บริการทาง

วิชาการที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ 

2. คณะฯ และบุคลากรมีจิตอาสา มีความพร้อม มีภาวะผู้นํา     

และจิตวิญญาณการเปลี่ยนแปลง 

3. มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง 

 

1. นิสิตมีส่วนร่วมของในการจัดการบริการวิชาการน้อยมาก 

2. จํานวนโครงการวิจัยทีไ่ด้นําผลการวิจยัที่เป็นที่ยอมรับแล้วไป

ใช้ประโยชน์ในการเรียนการบริการวิชาการมีจํานวนน้อย 

 

 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

1. มีโรงเรียนเครือข่ายในการดําเนินโครงการในพื้นที ่

2. มีความหลากหลายของภาควิชา/สาขาวิชา 

3. รัฐบาลให้งบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัยค่อยข้างมาก 

4. มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ให้บริการวิชาการอย่างชัดเจน 

 

1. ขาดบุคลากรในการดําเนินงานโครงการ 

2. มีระยะเวลาในการดําเนนิโครงการและการเดินทางไม่เอื้อต่อ

การทํางานของบุคลากร 

 

 

 

 

 

 



ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น/จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

1. มีโครงการวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีอย่างต่อเนื่องทุกปี 

โดยมีผู้เข้าร่วมจํานวนและหลากหลาย และที่มียอมรับของ

ประชาคม 

1. ไม่มีผู้รบัผิดขอบอย่างชัดเจน 

 

2. ไม่มีบรรยากาศเสริมสร้างการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ความสําคัญอย่างจริงจงั 

 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

1. พัฒนาโครงการศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีให้ไปสู่โครงการ

ทํานบุํารงุศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

1. มีช่องว่างระหว่างวัย  ทําให้เกิดความแตกต่างระหว่าง

วัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด้านการบริหารและการจัดการ 

จุดเด่น/จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

1. ผู้บริหารมีการบริหารแบบธรรมาภิบาล มีวิสัยทศัน์ มีเครือข่าย 

2. ผู้บริหารอยู่ในเครือข่ายที่กําหนดนโยบายด้านการศึกษาใน

ระดับชาต ิ

3. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการได้ดีภายใต้งบประมาณที่จํากัด 

4. บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เชียวชาญความเปน็คร ู  

อยู่ในกรอบระเบียบวินัย มีคารวธรรม สามัคคีธรรม เรียบง่าย มี

วัฒนธรรมองค์กรที่ดี และค่านิยมองค์กรที่เข้มแข็ง 

5. บุคลากรได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกในการเป็น

วิทยากร 

6. มีห้องประชุมอเนกประสงค์ที่ดี พร้อมใช้งาน สําหรับจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

7. มีความร่วมมือจากองค์กรภายนอกทีเ่ข้มแข็ง ทั้งด้านการบริการ

วิชาการ งบประมาณ ทนุ อัตราบรรจุ ความร่วมมือทางวิชาการ 

โครงการพัฒนาครูสู่ท้องถิน่ (สกอ. , กทม. ฯลฯ) 

8. บุคลากรมีความสามารถในการหาแหล่งทุนและการหาเครือข่าย 

 

1. ห้องเรียนมีไม่เพียงพอ 

2. โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ 

3. ขาดแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 

4. งบประมาณทีไ่ด้รบัการจัดสรรในระดับบณัฑิตศึกษา ไม่

สอดคล้องกับแผนงบประมาณที่กําหนดในหลักสูตร 

5. ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติการทํางานที่เป็นเลิศ 

 

 

 



โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

1. มหาวิทยาลัยมีช่องทางและระบบสารสนเทศ ทีม่ีประสิทธิภาพ 

 

2. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1. ระบบของมหาวิทยาลัยมีข้อมูลหลากหลายแต่ไม่เชือ่มโยง 

 

2. ไม่สามารถจ้างบุคลากรที่มีความสามารถสูงมาปฏิบัติงานใน

ด้านสารสนเทศได้ด้วยข้อจํากัดรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 

3. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนอง

ในการใช้งานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 

 



 

 

 

 

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

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



พันธกิจหลัก 1 : ผลติบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและคุณธรรม

2560 2561 2562 2563
1. หลักสูตรมีความทันสมัยและมีความเป็นสากล ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตบัณฑติและ

บุคลากรทางการศึกษาให้มีประสทิธิภาพ

1. ร้อยละของหลักสูตรได้รับการรับรองจาก

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 โครงการพัฒนาหลักสูตร รองคณบดฝีา่ยวิชาการ/ประธาน

หลักสูตร

2. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการปรับปรุงตามรอบการ

ปรับปรุง (ความทันสมัย)

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยคณบดฝีา่ยวิเทศสัมพันธ์

3. จํานวนหลักสูตรที่สอดคลอ้งความตอ้งการของ

ผู้ใช้บัณฑติ

21 หลักสูตร 21 หลักสูตร 23 หลักสูตร 23 หลักสูตร โครงการ Open House (เปดิบา้นสฟีา้) ผู้ช่วยคณบดฝีา่ยวิเทศสัมพันธ์

4. จํานวนระบบกํากับตดิตามการปรับปรุง/พัฒนา

หลักสูตร

1 1 1 1

5. จํานวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง/

พัฒนาหลักสูตร

1 1 1 1

แผนกลยุทธ์ 4 ป ี(2560- 2563) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

ด้านผลิตบัณฑิต - กิจการนสิิต

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

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2574

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและ

การพัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศึกษา/สถาบันอุดมศกึษา)

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2574

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและ

การพัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศึกษา/สถาบันอุดมศกึษา)

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2574

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและ

การพัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศึกษา/สถาบันอุดมศกึษา)

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

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและ

การพัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศึกษา/สถาบันอุดมศกึษา)

 สร้างองค์ความรูด้้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูใ้น 

ทุกศาสตร์ และสาขาวิชาให้มีคุณภาพ

ผลติและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แกส่ังคม โดยผา่น

กระบวนการเรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศาสตร์ทางการศึกษาให้มีความเปน็

เลศิและความเป็นสากล

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2574

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและ

การพัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศึกษา/สถาบันอุดมศกึษา)

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2574

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและ

การพัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศึกษา/สถาบันอุดมศกึษา)

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2574

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและ

การพัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศึกษา/สถาบันอุดมศกึษา)

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

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและ

การพัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศึกษา/สถาบันอุดมศกึษา)

 สร้างองค์ความรูด้้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูใ้น 

ทุกศาสตร์ และสาขาวิชาให้มีคุณภาพ

ผลติและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แกส่ังคม โดยผา่น

กระบวนการเรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศาสตร์ทางการศึกษาให้มีความเปน็

เลศิและความเป็นสากล

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2574

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและ

การพัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศึกษา/สถาบันอุดมศกึษา)

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2574

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและ

การพัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศึกษา/สถาบันอุดมศกึษา)

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2574

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและ

การพัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศึกษา/สถาบันอุดมศกึษา)

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

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและ

การพัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศึกษา/สถาบันอุดมศกึษา)

 สร้างองค์ความรูด้้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูใ้น 

ทุกศาสตร์ และสาขาวิชาให้มีคุณภาพ

ผลติและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แกส่ังคม โดยผา่น

กระบวนการเรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศาสตร์ทางการศึกษาให้มีความเปน็

เลศิและความเป็นสากล

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2574

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและ

การพัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศึกษา/สถาบันอุดมศกึษา)

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2574

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและ

การพัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศึกษา/สถาบันอุดมศกึษา)

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2574

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและ

การพัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศึกษา/สถาบันอุดมศกึษา)

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

 สร้างองค์ความรูด้้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูใ้น 

ทุกศาสตร์ และสาขาวิชาให้มีคุณภาพ

ผลติและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แกส่ังคม โดยผา่น

กระบวนการเรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลติบัณฑติและบุคลากรทางการศึกษา

ให้มีความเป็นเลศิ

7/15



2560 2561 2562 2563
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ

2. อาจารยเ์ป็นผูน้ําทางความรู้ เชี่ยวชาญในการสอน สง่เสริมและพัฒนาระบบการผลิตบัณฑติและ

บุคลากรทางการศึกษาให้มีประสทิธิภาพ

1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของ 

สกอ.

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 โครงการพัฒนาอาจารย์ รองคณบดีฝา่ยวิชาการ/หัวหนา้

ภาควิชาฯ

2. ร้อยละของอาจารย์ที่ไดร้ับผลงานทางวิชาการ ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90

3. ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน

แบบ Active learning

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90

4. ร้อยละของรายวิชาที่มีการใช้เทคโนโลยีในการ

จัดการเรียนการสอน

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90

5. ร้อยละของอาจารย์ในการเข้าร่วมกจิกรรมทาง

วิชาการของคณะ

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90

6. ร้อยละของอาจารย์ที่ไดร้ับการยกย่องเกี่ยวกับ

การจัดการเรียนการสอน

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90

7. ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียน

การสอน

ดี ดี ดมีาก ดมีาก

8. จํานวนระบบส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์

และบุคลากร

- - 1 1

9. จํานวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับสง่เสริมและพัฒนา

ศักยภาพอาจารย์และบุคลากร

1 1 1 1

8/15



2560 2561 2562 2563
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ

นิสิตระดับปริญญาตรี

1. ร้อยละของบัณฑติที่มีงานทําตรงกับวิชาเอก

ภายในระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 โครงการฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ช่วยคณบดฝีา่ยมาตรฐานฯ

2. ร้อยละของบัณฑติที่ไดร้ับการยกย่องจาก

หนว่ยงาน/สังคม

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 โครงการปฐมนเิทศนสิติปริญญาตรี ผู้ช่วยคณบดฝีา่ยกจิการนิสติ

และบริการชุมชน

3. ร้อยละของบัณฑติที่สอบใบประกอบวิชาชพีครูได้ ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปริญญาตรี ผู้ช่วยคณบดฝีา่ยกจิการนิสติ

และบริการชุมชน

4. ร้อยละของบัณฑติที่สอบบรรจุข้าราชการครูได้ ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 โครงการประกวดทักษะการสอน ผู้ช่วยคณบดฝีา่ยกจิการนิสติ

และบริการชุมชน

5. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ดี ดี ดมีาก ดีมาก โครงการกระดานดําสัมพันธ์/โครงการไม้เรียว

เกม

ผู้ช่วยคณบดฝีา่ยกจิการนิสติ

และบริการชุมชน

6. จํานวนระบบการพัฒนานิสิตและวิชาชีพ 1 1 1 1 โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ

การเรียนรู้

ผู้ช่วยคณบดฝีา่ยกจิการนิสติ

และบริการชุมชน

7. จํานวนโครงการในการพัฒนานิสิตและวิชาชีพ 5 5 5 5 โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู รองคณบดฝีา่ยวิชาการ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

1. ร้อยละของผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่อยา่งนอ้ย

ระดับชาติ

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 โครงการพัฒนาทักษะเสริมศักยภาพนสิติ

ระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยคณบดฝีา่ยกจิการนิสติ

และบริการชุมชน

2. ร้อยละของบัณฑิตศึกษาที่ไดร้ับการยกย่องจาก

หนว่ยงาน/สังคม

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ คืนสู่เหย้าชาว

ศึกษาศาสตร ์มศว

ผู้ช่วยคณบดฝีา่ยกจิการนิสติ

และบริการชุมชน

3. ร้อยละของบัณฑิตศึกษาที่ประสบความสําเร็จใน

วิชาชีพ

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 โครงการพัฒนาศักยภาพนสิติ ระดับ

บัณฑิตศึกษา

ประธานหลักสูตรฯ/หัวหนา้

ภาควิชาฯ

4. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ ดี ดี ดมีาก ดมีาก

5. จํานวนระบบการพัฒนานิสิตและวิชาชีพ 1 1 1 1

6. จํานวนโครงการในการพัฒนานิสิตและวิชาชีพ 2 2 2 2

3. บัณฑติมีคุณลักษณะพเิศษและเป็นไปตามความ

ตอ้งการของสังคม

สง่เสริมและพัฒนาระบบการผลิตบัณฑติและ

บุคลากรทางการศึกษาให้มีประสทิธิภาพ
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2560 2561 2562 2563
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ

4. สื่อ เทคโนโลยี อาคารสถานที่ และสิ่งสนับสนุน

การเรียนการสอนมีความพร้อม เพยีงพอและทันสมัย

สง่เสริมและพัฒนาระบบการผลิตบัณฑติและ

บุคลากรทางการศึกษาให้มีประสทิธิภาพ

1. ระดับความพึงพอใจของนิสิต และอาจารย์ ดี ดี ดีมาก ดีมาก

2. ร้อยละของห้องเรียนที่มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการ

สอนมีความพร้อมและทันสมัย

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90

3. จํานวนห้องเรียนที่สอดคลอ้งกับสัดสว่นของนิสิต

แต่ละห้องเรียน

8 ห้อง 10 ห้อง 12 ห้อง 14 ห้อง

5. บุคลากรสายปฏิบัติการมีความรู ้เชี่ยวชาญใน

งานบริการการศึกษา

สง่เสริมและพัฒนาระบบการผลิตบัณฑติและ

บุคลากรทางการศึกษาให้มีประสทิธิภาพ

1. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ ดี ดี ดมีาก ดีมาก โครงการศึกษาดูงานบุคลากรสายปฏิบัตกิาร รองคณบดฝีา่ยวิชาการ/ผู้ช่วย

คณบดฝีา่ยกจิการนสิติและ

บริการชุมชน

2. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดร้ับการ

พัฒนา

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90

3. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความรู้ 

เชี่ยวชาญในงานบริการการศึกษา

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90

4. จํานวนระบบการบริการการศกึษา 1 1 1 1

6. คณะมีเครือข่ายความร่วมมือระดับประเทศและ

นานาชาติ

1. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือระดับประเทศ - 1 2 3 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ผู้ช่วยคณบดฝีา่ยวิเทศสัมพันธ์

2. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ - 1 2 3
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พันธกิจหลัก 2 : พัฒนาโรงเรยีนสาธิตให้เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

2560 2561 2562 2563
1. พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบศูนย์ฝึก

ประสบการณ์วิชาชพี

1. สนับสนุน สง่เสริม ให้ความร่วมมือโรงเรียน

สาธิตให้เป็นต้นแบบศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

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

ผุ้ช่วยคณบดฝีา่ยวิชาการ/

 ผช.คณบดฝีา่ย

มาตราฐานฯ /ผอ.สาธิต   

 3 แห่ง

จํานวนครูพี่เลี้ยงต้นแบบ _ 25 คน _ 25 คน 2. โครงการพัฒนาศักยภาพการนเิทศและการ

จัดการเรียนรู้

ผู้ช่วยคณบดฝีา่ย

มาตรฐานและ

ประสบการณ์วิชาชพี

ความพงึพอใจของครูพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75

2.พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและความเป็นนานาชาติ

1. สนับสนุน สง่เสริม ให้ความร่วมมือโรงเรียน

สาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และความเป็นนานาชาติ

จํานวนโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ _ 3 โรงเรียน 3 โรงเรียน 3 โรงเรียน

3.พัฒนาโรงเรียนเครือข่ายให้เป็นศูนยฝ์กึประสบการณ์

วิชาชีพที่มีคุณภาพ

1. สนับสนุน สง่เสริม ให้ความร่วมมือโรงเรียน

เครือข่ายให้เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มี

คุณภาพ

จํานวนโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นศูนยฝ์กึประสบการณ์

วิชาชีพ

_ 40 50 60

แผนกลยุทธ์ 4 ป ี(2560- 2563) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

ด้านผลิตบัณฑิต - กิจการนสิิต

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

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2574

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและการ

พัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศกึษา/สถาบันอดุมศกึษา)

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2574

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและการ

พัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศกึษา/สถาบันอดุมศกึษา)

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2574

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและการ

พัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศกึษา/สถาบันอดุมศกึษา)

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

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและการ

พัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศกึษา/สถาบันอดุมศกึษา)

 สร้างองค์ความรูด้้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ใน 

ทุกศาสตร์ และสาขาวิชาให้มีคุณภาพ

ผลติและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แกส่ังคม โดยผา่น

กระบวนการเรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศาสตรท์างการศึกษาให้มีความ

เป็นเลศิและความเปน็สากล

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2574

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและการ

พัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศกึษา/สถาบันอดุมศกึษา)

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2574

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและการ

พัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศกึษา/สถาบันอดุมศกึษา)

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2574

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและการ

พัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศกึษา/สถาบันอดุมศกึษา)

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

8. การผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและการ

พัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวิศกึษา/สถาบันอดุมศกึษา)

 สร้างองค์ความรูด้้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ใน 

ทุกศาสตร์ และสาขาวิชาให้มีคุณภาพ

ผลติและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แกส่ังคม โดยผา่น

กระบวนการเรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลติบัณฑติและบุคลากรทางการ

ศึกษาให้มีความเป็นเลศิ
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พันธกิจหลัก 3 : พัฒนาวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกดิปัญญาบนฐานการวิจัย

2560 2561 2562 2563
1. ผลิตงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เป็น

ต้นแบบในระดับชาตสิู่สากล

สง่เสริมและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

การศกึษา

1. จํานวนโครงการวิจัยที่ไดร้ับทุนทัง้จากภายในและ

ภายนอก

- - ทุนวิจัย

ภายนอก –

 4เรื่อง

ทุนวิจัย

ภายใน -  

7เรื่อง

ทุนวิจัย

ภายนอก –

 5เรื่อง

ทุนวิจัย

ภายใน -  

8เรื่อง

ทุนสนับสนุนอุดหนุนการทําวิจัยสําหรับ

คณาจารย์และบุคลากร

ผู้ช่วยคณบดฝีา่ยวิจัย

2. จํานวนงานวิจัยในตีพิมพ์ในฐานระดับชาติ - - 20 เรื่อง

(รวม

ผลงานนสิติ)

25 เรื่อง

(รวม

ผลงานนสิติ)

3. จํานวนงานวิจัยที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ - - 10 เรื่อง

(รวม

ผลงานนสิติ)

15 เรื่อง

(รวม

ผลงานนสิติ)

โครงการส่งเสริมพัฒนาการทําวิจัยและเผยแพร่

ผลงานวิจัย

• กจิกรรมเทคนคิการเขยีนขอทุนวจิัย

• กจิกรรมการพัฒนาทักษะการสร้างเครื่องมอืวจิัย

• กจิกรรมพัฒนาทักษะการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

• กจิกรรมพัฒนาทักษะการเขยีนบทความวจิัยเพื่อขอ

ตพีิมพ์ระดับนานาชาติ

• กจิกรรมการบริหารจัดการวจิัย

• กจิกรรมคลีนิคการวิจัย

โครงการพัฒนาวารสาร คณะศกึษาศาสตร์

แผนกลยุทธ์ 4 ป ี(2560- 2563) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

ด้านวจิัย

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

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ

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

7. การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผลผู้เรียน

 พัฒนาสหสาขาวิชาเพื่อสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมในระดับ

สากล

สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 

มีประโยชนอ์ยา่งยั่งยนืตอ่สังคม ทั้งในระดบัชาตแิละนานาชาติ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมทาง

การศกึษา ในระดบัอาเซยีน

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

7. การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผลผู้เรียน

 พัฒนาสหสาขาวิชาเพื่อสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมในระดับ

สากล

สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 

มีประโยชนอ์ยา่งยั่งยนืตอ่สังคม ทั้งในระดบัชาตแิละนานาชาติ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างองค์ความรูแ้ละพัฒนานวัตกรรม

การศกึษาสูส่ากล
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พันธกิจหลัก 4 : บรกิารวิชาการทางการศึกษาที่มีคุรภาพเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน และสังคม

2560 2561 2562 2563
1. ให้บริการวิชาการแกส่ังคม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ศาสตร์ทางการศึกษาและการวิจัย

1. การบริการวิชาการแกชุ่มชนและสังคม โดย

เนน้ดา้นสังคมเศรษฐกจิและสิ่งแวดลอ้ม

1.  จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการ รับใชส้ังคม แบบ

ให้เปลา่

3 กจิกรรม 3 กจิกรรม 4 กจิกรรม 4 กจิกรรม โครงการสง่เสริมและพัฒนาความสามารถของ

ชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนผา่นศักยภาพ

ของมหาวิทยาลัย (บก.)

รองคณบดฝีา่ยกจิการ

นิสิตและบริการชุมชน

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงการ

บริการวิชาการแกส่ังคมที่มีประสทิธิภาพ

2. จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการ รับใชส้ังคม แบบ

หารายได้

1 กจิกรรม 2 กจิกรรม 3 กจิกรรม 4 กจิกรรม โครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม 12 ประการ

ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่

หมู่บ้านอาสาพัฒนาปอ้งกนัตนเอง (อพป.)

อ.ดร.วิไลลักษณ์  ลังกา

3. ระดับความพงึพอใจของผูร้ับบริการ ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 โครงการคลนิกิสง่เสริมศักยภาพเด็ก ศูนย์พัฒนาการศึกษา

พเิศษ

4. จํานวนเงินจากการให้บริการวิชาการภายนอก 100,000 

บาท

150,000 

บาท

200,000 

บาท

250,000 

บาท

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้

เครื่องมือการคัดแยกเด็กที่มีภาวะเสี่ยงในการ

เรียนรู้"

ศูนย์พัฒนาการศึกษา

พเิศษ

โครงการบริการวิชาการ รองคณบดฝีา่ยกจิการ

นิสิตและบริการชุมชน/

หัวหน้าภาควิชาฯ/

ประธานหลักสูตรฯ

แผนกลยุทธ์ 4 ป ี(2560- 2563) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

ด้านบริการวชิาการ

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

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ

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

9. การพฒันาคนตลอดช่วงชีวิต
 สร้างองค์ความรูแ้ละพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ 

เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยนื
บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จติสํานกึและรับผดิชอบตอ่สังคม

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เป็นผูน้ําในการพัฒนาวิชาชีพครูและ

ให้บริการวิชาการทางการศึกษา

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

9. การพฒันาคนตลอดช่วงชีวิต
 สร้างองค์ความรูแ้ละพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ 

เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยนื
บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จติสํานกึและรับผดิชอบตอ่สังคม

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เป็นผูน้ําด้านศาสตร์การศกึษาเพือ่พฒันา

สังคม
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พันธกิจหลัก 5 :  ส่งเสรมิและสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นวิถีของวัฒนธรรมองค์กรและการเรียนการสอน

2560 2561 2562 2563
1. สง่เสริมและสนับสนุนให้มีกจิกรรมและโครงการที่

ดํารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนยีมประเพณีอันดีงามของคณะ

ศึกษาศาสตร ์และแสดงออกถงึความเป็นไทย

1. สง่เสริมและประชาสัมพันธ์ให้มีการ

แสดงออกดา้นบุคลกิภาพความเป็นครูที่

เหมาะสม

1. จํานวนโครงการ/กจิกรรม - - 3 3 โครงการไหว้ครู รองคณบดฝีา่ยบริหาร

2. สง่เสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลกร

แสดงออกถงึความเป็นไทย

2. จํานวนผูเ้ข้าร่วมโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ

- - ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 โครงการวันศิลปวัฒนธรม

ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี

3. จํานวนผูเ้ข้าร่วมโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย

- - ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 กจิกรรมวันปีใหม่

4. มีอาจารยอ์าวุโสและศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ - - ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 รณรงค์แตง่ผา้ไทยใน

วันศุกร์

5. ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ - - 3.51 4.00

2.มีการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ

พันธกิจหลักของคณะ

1. สง่เสริมให้อาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่ามี

สว่นร่วมในโครงการดา้นทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

1. จํานวนรายวิชา/กจิกรรมของหลักสูตรที่มีการบูร

ณาการ

- - 5 8 กจิกรรม/โครงการในรายวิชา หรือหลักสูตร หัวหน้าภาควิชาฯ/ ผอ.

ศูนย์ฯ/ประธานหลักสูตรฯ

2. หลักสูตรมีการบูรณาการด้านทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมในการเรียนการสอน

- -

แผนกลยุทธ์ 4 ป ี(2560- 2563) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

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

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ

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

4. การสง่เสริมการมีสว่นร่วมจากทุกภาคสว่นของสังคม
 สบืสานและสร้างองค์ความรู้ในการทาํนบุํารุงวัฒนธรรมและ

ศิลปะ
ศึกษา วิเคราะห์ และทาํนบุํารุงวัฒนธรรมและศลิปะ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สบืสานและทํานบุํารุงศลิปวัฒนธรรมไทย

บนฐานทางการศกึษา

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

4. การสง่เสริมการมีสว่นร่วมจากทุกภาคสว่นของสังคม
 สบืสานและสร้างองค์ความรู้ในการทาํนบุํารุงวัฒนธรรมและ

ศิลปะ
ศึกษา วิเคราะห์ และทาํนบุํารุงวัฒนธรรมและศลิปะ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสบืสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทยบนฐานทางการศกึษา
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พันธกิจหลัก 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและธรรมาภบิาล

2560 2561 2562 2563
1. บริหารจัดการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้การบริหาร

จัดการเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ

1. ร้อยละความพงึพอใจของผูร้ับบริการที่มีตอ่การ

ให้บริการ (ในระดับดีขึ้นไป 3.51)

- - ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 1. จัดทําโครงการพัฒนาบุคคลากรเพื่อเขยีน

คู่มือในการปฏิบัติงาน

รองคณบดฝีา่ยบริหาร

2. จํานวนข้อร้องเรียนที่ไดร้ับการแกไ้ข จนได้ข้อยุติ - - ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 2. สง่บุคลกรเข้ารับการอบรมในสายงานที่

ปฏิบัติ

3. จํานวนบุคลกรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดต้าม

ตําแหน่ง

- - ร้อยละ 80 ร้อยละ 85

1. จํานวนหน่วยงานที่ใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน 

(รายไตรมาส)

- - ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 1. จัดทําโครงการพัฒนาบุคคลากรเพื่อเขยีน

คู่มือในการปฏิบัติงาน

2. ความคลาดเคลื่อนในการใชง้บประมาณ - - ร้อยละ 10 ร้อยละ 5 2. สง่บุคลกรเข้ารับการอบรมในสายงานที่

ปฏิบัติ

3. ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้คงเหลือ - - ร้อยละ 20 ร้อยละ 15 3. จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการดําเนินงาน

4. จัดหาวัสดุไดท้ันเวลา และเป็นไปตามความ

ตอ้งการของผูส้ั่งซื้อ

- - ร้อยละ 80 ร้อยละ 85

แผนกลยุทธ์ 4 ป ี(2560- 2563) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

ด้านการบริหารจัดการ

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

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ

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

2. การเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการระดบัสถานศกึษา
 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ โดยใชเ้ครื่องมือทางการบริหาร

และเทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสม
พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ และธรรมาภิบาล

       ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 : บริหารจัดการที่มีคุณภาพและ    ธรร

มาภิบาล
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