แผนกลยุทธในการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร
ฉบับ พ.ศ.2553 – 2556 (ฉบับปรับปรุง 2554)
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

ก

คํานํา
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 มาตรา 7 ใหสถาบันการพลศึกษาเปนสถาบันอุดมศึกษา มีวัตถุประสงคในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทาง
พลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรสุขภาพ นันทนาการ และบุคลากรในดานที่เกี่ยวของ มีภารกิจทําการสอน ทําการวิจัย ใหบริการวิชาการ การใหบริการ
ชุมชน การใชและพัฒนาเทคโนโลยี เสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูแกทองถิน่ สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรที่มคี วามสามารถพิเศษทางการกีฬา
นันทนาการและบุคคลที่มคี วามบกพรองทางรางกาย รวมถึงการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย
คณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เปนสถาบันการศึกษาภายใตการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติดังกลาว เพื่อใหการดําเนินการ
จัดการศึกษาใหประสบผลสําเร็จไดนั้น สิ่งสําคัญคือการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาสถาบัน โดยเริ่มจากการระดมความคิดจากผูทรงคุณวุฒิ นักการศึกษา ผูใ ชบริการ
คณาจารย พรอมกับไดวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค โดยใชเทคนิค SWOT Analysis เพื่อนําไปกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร กลยุทธิ์
ตัวชี้วัด จึงไดเกิดยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 8 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรการจัดการศึกษา ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการใหมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหมคี ุณภาพ ยุทธศาสตรการพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยุทธศาสตรการบริการวิชาการและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา จากสาระของยุทธศาสตรดังกลาวจะไดนําไปพัฒนาใหเปนไปตามปณิธานของวิทยาเขตทีก่ ลาววา “ผูนําการกีฬา เลิศคาความรู เชิดชูคณ
ุ ธรรม ล้ําหนาเทคโนโลยี
มีคุณคาในสังคม” และหวังวายุทธศาสตรเลมนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงาน คณะศึกษาศาสตร ที่สังกัดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาเขตอื่นๆ ใน
โอกาสตอไป

(นายทัศนัย รอดเรือง)
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร

ข

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
บทนํา
ประวัตคิ วามเปนมาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ปรัชญา
วิสัยทัศน
พันธกิจ
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตร คณะศึกษาศาสตรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2553-2556)
1. ดานการจัดการศึกษา
2. ดานการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการใหมีประสิทธิภาพ
3. ดานการพัฒนาบุคลากรใหมีคณ
ุ ภาพ
4. ดานการพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ
5. ดานการวิจัยและพัฒนา
6. ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. ดานการบริการวิชาการและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
8. ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
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3
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11
11
11
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สารบัญ (ตอ)
ประเด็นยุทธศาสตรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 8 ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการใหมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาบุคลากรใหมีคณ
ุ ภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การวิจยั และพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริการวิชาการและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาหมายผลลิต และตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการใหมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาบุคลากรใหมีคณ
ุ ภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ
ยุทธศาสตรที่ 5 การวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตรที่ 7 การบริการวิชาการและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

หนา
13
13
14
15
16
17
18
19
20
22
22
26
28
30
32
33
35
37

สารบัญ (ตอ)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการใหมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาบุคลากรใหมีคณ
ุ ภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ
ยุทธศาสตรที่ 5 การวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตรที่ 7 การบริการวิชาการและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
จุดเนนในการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
แผนการพัฒนาดานกายภาพของคณะศึกษาศาสตร ระยะ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556)
รายงานการประเมินตนเอง
ภาคผนวก
คําสั่งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ที่ ๕๑/๒๕๕๔ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร
เพื่อพัฒนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หนา
38
38
41
44
46
49
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53
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58
60
62
114
115

บทนํา
ปรัชญา
“ความรูเปนเลิศ เชิดชูคุณธรรม เปนผูน ําทักษะกีฬา รวมพัฒนาสังคม”

วิสัยทัศน
(เปนองคกรแหงการเรียนรู ที่ผลิตบัณฑิตดานพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการที่มีคณ
ุ ภาพ)

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดําเนินการจัดการศึกษาดานพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
สงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานพลศึกษา สุขศึกษา นันทนการและดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ศึกษา วิเคราะห วิจัย ดานพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมดานพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และดานอื่น ๆที่เกี่ยวของ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย
ปฏิบัติการอื่น ตามที่สถาบันการพลศึกษามอบหมาย

เปาหมาย
1. ผลิตบัณฑิตทางพลศึกษาที่มีความรู เจตคติ และทักษะที่ถูกตอง มีความสามารถในดานความเปนครูและผูนํา ทางพลศึกษา สามารถนําไปใชประกอบอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมได
2. ผลิตบัณฑิตทางพลศึกษาใหเปนผูใฝรู รูจักคิดวิเคราะห และ แกปญหาอยางเปนระบบมีวิสัยทัศนกวางไกลทางสังคมและสงเสริม ปฏิสัมพันธการทํางานรวมกัน
3. ผลิตบัณฑิตทางพลศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย น้ําใจนักกีฬา มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และสามารถ นําไปใชปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม
4. ผลิตบัณฑิตทางพลศึกษาที่สามารถนําความรู ความเขาใจ เจตคติ และทักษะไปใชใหเอื้ออํานวยตอการพัฒนาทองถิ่น และสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทยในปจจุบัน
5. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทางพลศึกษา ใหเปนผูมีจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยว การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี

แนวทางการพัฒนายุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะศึกษาศาสตรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2553- 2556)
1. ความเปนมา
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2553- 2556) ไดผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี และการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 14
มีนาคม พ.ศ.2552
2. กรอบแนวคิดหลักในการจัดทํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2553- 2556) จัดทําขึ้นโดยอาศัยแนวทาง
จากยุทธศาสตรของสถาบันการพลศึกษา ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะกรรมการสภาสถาบันการพลศึกษา ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) ปจจัยที่เกี่ยวของอื่นๆ และผนวกกับสภาพปจจุบันและศักยภาพในอนาคตของ
สถาบันอุดมศึกษา
3. วัตถุประสงคหลักของยุทธศาสตรการพัฒนา
3.1 เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการของคณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2553- 2556)
3.2 เพื่อใชเปนกรอบคิดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร บุคลากร และหนวยงาน
3.3 เพื่อใหผูบริหาร บุคลากร และหนวยงาน ทราบทิศทางการพัฒนาวิทยาเขตที่ชัดเจน พรอมนํายุทธศาสตรการพัฒนาคณะศึกษาศาสตรสูการปฏิบัติระดับ
หนวยงานไดอยางเปนรูปธรรม

โครงสรางการแบงการบริหารงานของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต
ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขต

สํานักงานรองอธิการบดี

คณะศึกษาศาสตร
งานธุรการ งานวิชาการ
งานแผนและงบประมาณ
งานกิจกรรมนักศึกษา
ภาควิชาและโปรแกรมวิชา

กลุมบริหาร
งานเลขานุการ
งานสารบรรณ
งานบุคคล
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุและยานพาหนะ
งานอาคารสถานที่
งานบริการและสวัสดิการ
งานประชาสัมพันธ

คณะกรรมการวิทยาเขต

คณะศิลปศาสตร
งานธุรการ งานวิชาการ
งานแผนและงบประมาณ
งานกิจกรรมนักศึกษา
ภาควิชาและโปรแกรมวิชา

กลุมกิจการนักศึกษา
งานเลขานุการ
งานองคการนักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
งานพัฒนาบุคลิกภาพและวินัย
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
งานพยาบาล
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานบริการกีฬาชุมชน
งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

กลุมแผนงาน
งานเลขานุการ
งานแผนและงบประมาณ
งานขอมูลและสารสนเทศ
งานวิเทศสัมพันธ
งานติดตามและประเมินผล
งานวิจัยและพัฒนา

คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ
งานธุรการ งานวิชาการ
งานแผนและงบประมาณ
งานกิจกรรมนักศึกษา
ภาควิชาและโปรแกรมวิชา
กลุมกิจการพิเศษ
งานเลขานุการ
งานบริการการศึกษาชุมชน
งานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา
ศูนยคอมพิวเตอร

ศูนยกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
งานธุรการ งานฝกกีฬา
งานสรรหานักกีฬา งานหอพัก
งานแผนและงบประมาณ
งานวิชาการและวิทยาศาสตรการกีฬา
กลุมสงเสริมวิชาการ
งานเลขานุการ
งานทะเบียนและประมวลผลการเรียน
งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนยวิทยบริการ
งานหลักสูตรและแผนการเรียน
งานพัฒนาคณาจารย
งานโครงการความรวมมือทางวิชาการ

ยุทธศาสตรการบริหารงานของ คณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
1. ยุทธศาสตรการบริหารงานตามพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร
1.1 ดานการผลิตบัณฑิต
1.1.1 จัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มคี ุณภาพมาตรฐานการศึกษาของประเทศ โดยมีเปาหมายสําคัญดังตอไปนี้
1) ผลิตบัณฑิตพลศึกษาตนแบบ
2) ผลิตผูฝกสอนกีฬามืออาชีพ
1.1.2 จัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น และของประเทศ
1.1.3 จัดการศึกษาใหแกผูพิการ ตลอดจนเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกผดู อยโอกาส
1.1.4 จัดการศึกษาในระบบทางไกล โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็คทรอนิกส (IT, e-learning)
1.1.5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนของนักศึกษา โดยการฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตางๆ
1.1.6 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณคาแกบัณฑิตทั้งในดานวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
1.1.7 สนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา
1.1.9 กําหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ
1.1.10 มุงพัฒนาบทบาทในการศึกษาวิจยั และการบริการวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ
1.1.11 สงเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาอยางเปนระบบ เพื่อเสริมสรางการเปนบัณฑิตที่มีความสมบูรณอยางสูงสุดในดานความรู คุณธรรม และ
จริยธรรม
1.1.12 พัฒนาระบบการบริหารจัดการในดานกิจการนักศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา
1.1.14 พัฒนากิจกรรมกีฬาของนักศึกษาทั้งดานความเปนเลิศและเพื่อสุขภาพอนามัย

1.2 ดานการวิจัย
1.2.1 กําหนดทิศทางการวิจัยของคณะศึกษาศาสตรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจยั ตามนโยบายของชาติ และตามที่สถาบันการพลศึกษากําหนด โดย
สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและทองถิ่น
1.2.3 สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยของคณาจารยและนักวิชาการในระดับตางๆ ทั้งดานพื้นฐานประยุกตพฒ
ั นาและบูรณาการ
1.2.4 รณรงคและแสวงหางบประมาณสนับสนุนการทําวิจยั ในทุกระดับ
1.2.5 สงเสริมการจัดทําโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อการพัฒนาตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระดับทองถิ่น ระดับภาค และระดับประเทศ
1.2.6 สงเสริมการจัดทําโครงการรวมวิจัย และการพัฒนาบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรรวมกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ
1.3 ดานการบริการแกสังคม
1.3.1 กําหนดการใหบริการวิชาการแกสังคมที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดลอมในระดับภาคและระดับประเทศ
1.3.2 ดําเนินการใหบริการทางวิชาการ สาขาที่มีความตองการในระดับทองถิ่น ระดับภาค และระดับประเทศ
1.3.3 จัดใหมกี ารพัฒนาความรูแกประชาชนในดานตางๆ ในลักษณะการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดชีวิต (Life-Long Learning) ในสาขาวิชาตางๆ ตามความ
ตองการ
1.3.4 สงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรไดมีสว นรวมในการใหบริการวิชาการในดานตางๆ โดยถือเปนภาระงานประจําดวย
1.4 ดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
1.4.1 ดําเนินการพัฒนางานดานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น โดยใหความรูขอมูลความเปนจริงในดานตางๆ โดยผานสื่อการเรียนรูและการ
พัฒนา
1.4.2 ดําเนินโครงการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่น ระดับภาคอยางยั่งยืน
1.4.3 พัฒนาบทบาทการเปนผูนําในดานการะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่เปนตนแบบอยางที่ดี ตามหลักวิชาการที่ถูกตอง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร
2.1 การพัฒนาระบบการบริหารงาน
2.1.1 การปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบการบริหารงานในรูปแบบของการมีสวนรวม โดยการกระจายอํานาจความรับผิดชอบใหเกิดความคลองตัวรวดเร็วและ
ลดขั้นตอนในทุกระดับ
2.1.2 จัดใหมกี ารบริหารงานคณะศึกษาศาสตรที่ดี
2.1.3 ปรับโครงสรางและพัฒนางานใหทนั สมัยเหมาะสมกับสภาวะการเปนสถาบันอุดมศึกษา
2.1.4 กําหนดมาตรฐานเทียบเคียงของคณะศึกษาศาสตร กับสถาบันการศึกษาชั้นนําทั้งในและตางประเทศ
2.1.5 ทบทวน ปรับปรุง แกไขขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของคณะศึกษาศาสตรใหเหมาะสม ทันสมัย และเอื้อตอการบริหารงาน
2.1.6 พัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณที่เปนเอกภาพ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมีขั้นตอน
2.1.7 พัฒนาระบบพัสดุและระบบการจัดซื้อจัดจางที่โปรงใสและมีประสิทธิภาพ โดยระบบอิเล็คทรอนิกส
2.1.8 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารในระบบฐานขอมูล ดานวิชาการ วิจยั งบประมาณ บุคลากร สถานที่และอื่นๆ เชื่อมโยงกับทุกดาน
2.1.9 พัฒนาบุคลากรทุกกลุม ทุกระดับใหมีพนื้ ฐานความรูท างวิชาการ และทักษะในการปฏิบัติงานในลักษณะของการจัดการความรูรวมกัน
2.1.10 จัดใหมกี ารประเมินผลการปฏิบัติงานทุกระดับอยางโปรงใส
2.1.11 พัฒนางานประชาสัมพันธคณะศึกษาศาสตรในเชิงรุก
2.1.12 จัดใหมคี ณะผูทรงคุณวุฒิดานบริหารในระดับทองถิ่น ระดับภาค และระดับประเทศ รวมใหคําปรึกษาในการบริหารและพัฒนาคณะศึกษาศาสตร

2.2 การพัฒนาระบบกายภาพ
2.2.1 พัฒนาระบบบริหารและการควบคุมดานกายภาพของคณะศึกษาศาสตรใหมีความสมดุลในสภาพพื้นที่
2.2.2 พัฒนาดานกายภาพและสิ่งแวดลอมใหมีความสะอาด สงบ เขียวรมรืน่
2.2.4 พัฒนาระบบการจราจรและการควบคุมยานพาหนะภายในคณะศึกษาศาสตรที่ดีและมีความเหมะสม
2.2.5 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหมีประสิทธิภาพ
2.3 การพัฒนาแหลงทรัพยากรและงบประมาณสนับสนุน
2.3.1 ดําเนินการจัดตั้งหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงกับรณรงคแสวงหาทรัพยากรงบประมาณและการเงินในการสนับสนุนทุกภารกิจของคณะ
ศึกษาศาสตร
2.3.2 จัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการจัดการและบริหารทรัพยสินทุกประเภทของคณะศึกษาศาสตร
2.3.3 ระดมพลังศักยภาพและทุนจากศิษยเกาในการกลับมาพัฒนาคณะศึกษาศาสตร
2.4 การพัฒนาสังคมทองถิน่ และประเทศ
2.4.2 จัดใหมกี ิจกรรมมวลชนสัมพันธ ประสานหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในระดับทองถิน่ ระดับภาค และอื่นๆ ของประเทศ
2.4.3 สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการวิทยาเขต ในการรณรงคทรัพยากรเงินทุน กิจกรรมอื่นๆ เพื่อสนับสนุนงานของคณะศึกษาศาสตร
2.4.4 สรางความรวมมือกับองคกรชุมชนในระดับทองถิ่น ระดับภาค ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
2.4.5 พัฒนาศูนยประสานงานศิษยเกาและเครือขายใหสามารถดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ

2.5 แผนการพัฒนาดานกายภาพของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2553- 2556)
สรุปประมาณการคาใชจายงบประมาณ พ.ศ.2555 งานปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟา ประปา และถนน
2. งานปรับปรุงอาคาร หองสํานักงาน และหองปฏิบัติการเรียนการสอน
2.1 สิ่งกอสราง
ลําดับ
ที่

รายการ

รวมคางานตนทุน

1

งานปรับปรุงหองสํานักงานคณะวิทยาศาสตร

468,689.75

2

งานปรับปรุงหองสํานักงานคณะศึกษาศาสตร

145,360.00

FACTOR F

รวมคา
กอสราง

1.2726

หมายเหตุ
คณะวิทยาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร

3

งานปรับปรุงอาคารอํานวยการ

4

งานปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

135,022.80

ศูนยคอมพิวเตอร

5

งานปรับปรุงสถานที่เรียนผูฝกสอนกีฬากอลฟ

401,251.00

คณะวิทยาศาสตร

6

งานปรับปรุงหองปฏิบัติการ Sports Academy
งานปรับปรุงหองปฏิบัติการเรียนการสอน
คณะศึกษาศาสตร

10,000.00

คณะวิทยาศาสตร

13,500.00

คณะศึกษาศาสตร

7

รวมรายการกอสรางทั้งหมด

49941.25

1,223,764.80

ฝายอํานวยการ

333,598.28 1,557,363.08

2.2 คาครุภัณฑ (vat 7 %)
1

งานปรับปรุงตูประชาสัมพันธและสืบคนขอมูลการ
จัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาประจําหองทะเบียน

2

งานปรับปรุงหองสํานักงานคณะวิทยาศาสตร

364,500.00

คณะวิทยาศาสตร

3

งานปรับปรุงหองสํานักงาน อาคารมาตรฐาน 10 ชั้น

264,427.00

ฝายอํานวยการ

4

งานปรับปรุงหองสํานักงานคณะศึกษาศาสตร

100,500.00

คณะศึกษาศาสตร

5

งานติดตั้งภาพเชิดชูเกียรติอดีตผูบริหารฯ

10,000.00

ฝายอํานวยการ

6

งานปรับปรุงอาคารอํานวยการ

63,000.00

ฝายอํานวยการ

7

160,000.00

คณะวิทยาศาสตร

8

งานปรับปรุงหองปฏิบัติการวิชาการกีฬา (SA)
งานปรับปรุงหองปฏิบัติการเรียนการสอน
คณะศึกษาศาสตร

120,000.00

คณะศึกษาศาสตร

9

งานปรับปรุงศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา

320,000.00

ฝายอํานวยการ

รวมรายการครุภัณฑทั้งหมด
สรุป

51,392.53

1,453,819.53 101,767.37

งานทะเบียน

1,555,586.90

รวมคากอสราง

3,112,949.98

คิดเปนเงินคากอสรางประมาณ

3,112,949.98
(สามลานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเการอยสี่สิบเกาบาทเกาสิบแปดสตางค)

ยุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2556)
1. ดานการจัดการศึกษา
ดําเนินการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตดานพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ และสาขาอื่นที่เกี่ยวของ โดยบริหารจัดการ ไดแก คณะศึกษาศาสตร ซึ่ง
คณะวิชาและภาควิชาเปนผูพิจารณาและทบทวนรวมกันในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยมีแผนการรับนักศึกษา เพื่อเพิ่ม
ปริมาณนักศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของสังคม
2. ดานการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการใหมีประสิทธิภาพ
ดําเนินการปรับปรุงโครงสรางองคกร การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ การพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพใหสอดคลองกับพันธกิจ
ของวิทยาเขต เพื่อใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
3. ดานการพัฒนาบุคลากรใหมคี ุณภาพ
มุงเนนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อใหเกิดผลดีในการปฏิบัติงานตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรม
และการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มคุณวุฒใิ นระดับที่สูงขึน้ พรอมทั้งการเพิ่มวิทยฐานะทางวิชาการ เพื่อสรางแรงจูงใจและจัดสวัสดิการเพื่อคงรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มคี ุณภาพ
4. ดานการพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ
ดําเนินการบริหารจัดการระบบการฝกซอมนักกีฬาใหมขี ีดความสามารถ การพัฒนาระบบการคัดเลือกนักกีฬา การพัฒนาคุณภาพผูฝก สอน รวมทั้งการจัด
ประสบการณในการแขงขันกีฬา จัดและสงเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณการกีฬา และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ทัง้ นี้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการ และการแขงขันกีฬาทั้ง
ในระดับทองถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
5. ดานการวิจัยและพัฒนา
มุงเนนการพัฒนาศักยภาพดานการวิจยั โดยพัฒนานักวิจยั ใหมีศักยภาพ สงเสริมการวิจัยที่สรางองคความรูใหมทางวิชาการ โดยใหความสําคัญในการนํา
ผลการวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน พรอมทั้งการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยอยางเพียงพอ

6. ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของคณะฯใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สถาบันการพลศึกษาสวนกลาง กระทรวงและของชาติ โดยสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
7. ดานการบริการวิชาการและทะนุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
จัดและพัฒนาการใหบริก ารทางวิช าการ สงเสริมสนับสนุน ดานวิชาการเพื่อเปน แหลง เรีย นรูแกชุมชนสงเสริมอนุรักษการละเลนพื้น บานและกีฬาไทย
ตลอดจนทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานสรางสรรคและภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูอยางยั่งยืนสืบไป
8. ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
จัดใหมีระบบการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการจัดวางระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาครู
บุคลากรทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 8 ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษา
กลยุทธที่ 1.1 : ผลิตบัณฑิตทางดานพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ
เปาหมาย
1.1.1 จัดการศึกษาครอบคลุมทุกสาขาวิชาในหลักสูตรของสถาบันการพลศึกษา
กลยุทธที่ 1.2 : การพัฒนาหลักสูตร
เปาหมาย
1.2.1 พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคม
1.2.2 พัฒนาหลักสูตรเกีย่ วกับภูมิปญญาทองถิ่น
1.2.4 มีหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาวิชาชีพตามความตองการของทองถิ่น

กลยุทธที่ 1.3 : การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปาหมาย
1.3.1 จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ
1.3.2 มีกระบวนการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห
1.3.3 มีกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ
1.3.4 มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการคิด การแสดงออกอยางมีเหตุผล
1.3.5 มีกระบวนการเรียนการสอนที่ปลูกฝงใหนักศึกษาใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต
1.3.6 มีกิจกรรมพัฒนาและสรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษา
1.3.7 มีกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษา
1.3.8 มีการจัดกิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ เพื่อสรางเสริมสุขภาพ
1.3.9 มีกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
กลยุทธที่ 1.4 : การเพิ่มปริมาณนักศึกษา
เปาหมาย
1.4.1 กําหนดแผนการรับและเกณฑการรับนักศึกษาใหยืดหยุนเพื่อใหโอกาสทางการศึกษา
1.4.2 มีรูปแบบและวิธีการรับนักศึกษาเขาเรียนตอที่หลากหลาย
1.4.3 กําหนดแผนการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง
1.4.4 สรางแรงจูงใจโดยจัดทุนการศึกษาใหกับผูเรียน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 2.1 : ปรับปรุงโครงสรางองคกรใหมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
เปาหมาย
2.1.1 มีโครงสรางที่สอดคลองกับพันธกิจและมีประสิทธิภาพ
2.1.2 มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตรอยางเปนระบบ
2.1.3 สรางเครือขายระหวางคณะศึกษาศาสตรและหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับชาติและนานาชาติ
2.1.4 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารใหเปนปจจุบัน และมีระบบการบริหารจัดการที่มีคณ
ุ ภาพ
2.1.5 มีระเบียบขอบังคับที่สอดคลองกับภารกิจ
กลยุทธที่ 2.2 : พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรและงบประมาณใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เปาหมาย
2.2.1 จัดทําแผนงบประมาณใหชัดเจน เปนระบบสอดคลองกับสภาพที่เปนจริง
2.2.2 มีระบบการบริหารทรัพยสินและการหารายไดที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 2.3 : พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพใหสอดคลองกับภารกิจของคณะศึกษาศาสตร
เปาหมาย
2.3.1 บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ
กลยุทธที่ 3.1 : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหปฏิบัติงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมาย
3.1.1 บุคลากรผานการฝกอบรมตามหลักสูตร
3.1.2 บุคลากรมีความรูใ นการปฏิบัติงานตามภารกิจ และมีความรูดาน IT
3.1.3 มีระบบสงเสริมบุคลากรในการศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ
3.1.4 ฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูเกีย่ วกับโครงสรางและภาระงานในหนาที่
กลยุทธที่ 3.2 : การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
เปาหมาย
3.2.1 บุคลากรมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
กลยุทธที่ 3.3 : พัฒนาบุคลากรใหมคี ุณวุฒิและวิทยฐานะสูงขึน้
เปาหมาย
3.3.1 พัฒนาบุคลากรใหมวี ิทยฐานะสูงขึ้น
3.3.2 พัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิสูงขึน้ ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
กลยุทธที่ 3.4 : สรางแรงจูงใจและสวัสดิการเพื่อคงไวซึ่งบุคลากรที่มคี ุณภาพ
เปาหมาย
3.4.1 กําหนดกิจกรรมสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรในองคกร
3.4.2 มีกลไกรักษาบุคลากรที่มคี วามรูค วามสามารถใหคงอยูในหนวยงาน
3.4.3 มีระบบสวัสดิการที่เหมาะสมและเอื้อประโยชนใหกบั บุคลากร
3.4.4 มีระบบการใหรางวัลแกบคุ ลากรที่มคี ุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ
กลยุทธที่ 4.1 : ระบบการฝกซอมนักกีฬา ใหมีขดี ความสามารถสูงสุดเขารวมการแขงขันระดับทองถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
เปาหมาย
4.1.1 มีการฝกซอมกีฬาตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬา
4.1.2 ดําเนินการวิจยั เพื่อพัฒนานักกีฬาสูความเปนเลิศ
4.1.3 สรรหาผูฝกสอนกีฬาที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อพัฒนานักกีฬา
กลยุทธที่ 4.2 : การพัฒนาระบบการคัดเลือกนักกีฬา
เปาหมาย
4.2.1 กําหนดคุณสมบัติของนักกีฬาใหสอดคลองกับชนิดกีฬา
4.2.2 มีรูปแบบและวิธีการคัดเลือกเขาเรียนตอที่หลากหลาย
กลยุทธที่ 4.3 : การพัฒนาคุณภาพผูฝกสอน
เปาหมาย
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาผูฝกสอนกีฬาทั้งในและตางประเทศ
4.3.3 จัดอบรมผูฝกสอนกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง
4.3.4 มีโครงการศึกษา อบรม และดูงานตางประเทศ
กลยุทธที่ 4.4 : การจัดประสบการณในการแขงขันกีฬา
เปาหมาย
4.4.1 จัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในระดับตางๆ
4.4.2 สงเสริมประสบการณใหกับนักกีฬาทั้งในและตางประเทศ
กลยุทธที่ 4.5 : สงเสริมสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก
เปาหมาย
4.5.1 จัดสรรงบประมาณดานวัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอตอการพัฒนาประสิทธิภาพของนักกีฬา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การวิจัยและพัฒนา
กลยุทธที่ 5.1 : การพัฒนาศักยภาพนักวิจยั
เปาหมาย
5.1.1 มีนักวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพ
กลยุทธที่ 5.2 : สนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัย
เปาหมาย
5.2.1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการวิจัยใหกบั บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร
5.2.2 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อการวิจัย
กลยุทธที่ 5.3 : สงเสริมการวิจัยที่สรางองคความรูใ หมทางวิชาการ
เปาหมาย
3.1.1 กําหนดทิศทางการวิจัยกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาองคความรูใ หม
5.3.2 สงเสริมการวิจัยที่สรางองคความรูใ หมทางดานพลศึกษา กีฬา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลยุทธที่ 6.1 : การพัฒนาระบบ ICT
เปาหมาย
6.1.2 มีบุคลากรผูดูแลระบบที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน

กลยุทธที่ 6.2 : สงเสริมการใช ICT ในการปฏิบัติงาน
เปาหมาย
6.2.1 จัดโครงการอบรมบุคลากรทางดานการใชและการบริหาร ICT
6.2.2 จัดทําระบบขอมูลพื้นฐานของคณะศึกษาศาสตร
6.2.3 การกํากับ ควบคุม ดูแลงบประมาณในโครงการที่ใชพัฒนาระบบ ICT
6.2.4 บุคลากรสามารถใช ICT ชวยในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 6.4 : สงเสริมสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณรายปเพื่อใชสนับสนุนการจัดการศึกษา
เปาหมาย
6.4.1 จัดสรรงบประมาณในโครงการทีใ่ ชพัฒนาระบบ ICT
6.4.2 จัดโครงการสรางสื่อการเรียนการสอน (e-Education)
กลยุทธที่ 6.5 : การสงเสริมการพัฒนาซอฟทแวร
เปาหมาย
6.5.1 มีซอฟทแวรสําหรับปฏิบัติงานดวนตางๆ
กลยุทธที่ 6.6 : การใช ICT เพื่อการประชาสัมพันธ
เปาหมาย
6.6.1 มี Website ที่ใหบริการและประชาสัมพันธ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริการวิชาการและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธที่ 7.1 : การพัฒนาการใหบริการ
เปาหมาย
7.1.1 มีแนวทางใหบริการวิชาการที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของชุมชน
7.1.2 สรางความพึงพอใจใหกับชุมชนในดานบริการ
7.1.3 จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางการกีฬาแกชุมชน
กลยุทธที่ 7.2 : สงเสริมสนับสนุนดานวิชาการและแหลงเรียนรูแกชุมชน
เปาหมาย
7.2.1 การใหคําปรึกษาทางวิชาการแกชุมชน
7.2.2 จัดโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะศึกษาศาสตรกับชุมชน
7.2.3 มีศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อบริการเผยแพรใหความรูแ กชุมชน
กลยุทธที่ 7.3 : สงเสริม อนุรักษ การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย
เปาหมาย
7.3.1 จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการละเลนพื้นบานและกีฬาไทย
7.3.2 มีกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
กลยุทธที่ 7.4 : สงเสริมการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานสรางสรรคและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาหมาย
7.4.1 มีการอนุรกั ษสงเสริมและพัฒนากิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
7.4.2 สงเสริมและพัฒนางานสรางสรรคและภูมิปญญาทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพ
กลยุทธที่ 8.1 : การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปาหมาย
8.1.1 นักศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐานตามทีก่ ําหนดไว
กลยุทธที่ 8.2 : การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
เปาหมาย
8.2.1 มีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน การดําเนินงานตามหลักการของการบริหารจัดการที่ดี
8.2.2 ตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน และการศึกษาตอ
กลยุทธที่ 8.3 : การจัดวางระบบกลไกประกันคุณภาพและการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
เปาหมาย
8.3.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร
8.3.2 คณาจารย ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรูค วามเขาใจดานการประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาหมายผลผลิต และตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 1
กลยุทธ

การจัดการศึกษา
เปาหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด

1.1 ผลิตบัณฑิตทางดานพลศึกษา
สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ

1.1.1 จัดการศึกษาครอบคลุมทุกสาขาวิชา
ในหลักสูตร ของคณะศึกษาศาสตร สถาบันการพล
ศึกษา

เชิงปริมาณ
- รอยละของนักศึกษาที่จบ
การศึกษาของคณะศึกษาศาสตร
- จํานวน.......................คน

1.2 การพัฒนาหลักสูตร

1.2.1 พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความ

- มีหลักสูตรที่สอดคลองกับ

- ขยายการใหบริการตามความตองการ

ตองการของสังคม
1.2.2 พัฒนาหลักสูตรเกีย่ วกับภูมิปญญาทองถิ่น

ความตองการของสังคม
- มีหลักสูตรเกี่ยวกับภูมิปญญา
ทองถิ่นที่หลากหลาย
- จัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ไมนอยกวา 2 หลักสูตร 1 ป

ของนักศึกษาและตลาดแรงงาน
- ขยายการใหบริการการศึกษาตามความ
ตองการของชุมชน
- สามารถสนองตอบความตองการของ
ทองถิ่นไมนอยกวารอยละ 70

1.2.3 หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ตามความตองการของทองถิ่น

เชิงคุณภาพ
- บัณฑิตรอยละ 75 มีงานทํา
- บัณฑิตรอยละ 5 ศึกษาตอ
- บัณฑิตรอยละ 20 ประกอบอาชีพ
อิสระ
- ผูประกอบการมีความพึงพอใจใน
คุณภาพของบัณฑิตรอยละ 80

กลยุทธ
1.3 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

เปาหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1.3.1 จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนพัฒนา
- นักศึกษาไดรับการพัฒนาการเรียน - นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค
นักศึกษา โดยใชกระบวนการเรียนการสอนที่เนน การสอนที่เปนระบบ
ผูเรียนเปนสําคัญ
1.3.2 มีกระบวนการเรียนการสอนที่เนนกระบวน
- นักศึกษาไดรับการพัฒนาทางดาน - นักศึกษาสามารถใชกระบวนการคิด
การคิดวิเคราะห
กระบวนการคิดวิเคราะห
วิเคราะหในการปฏิบัติงาน
1.3.3 มีกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาใหผูเรียน
- นักศึกษาไดรับการปลูกฝงดาน
- นักศึกษามีความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
1.3.4 มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการคิด
- นักศึกษาไดรับการพัฒนากระบวน - นักศึกษาสามารถใชกระบวนการคิด
การแสดงออกอยางมีเหตุผล
การคิดอยางมีเหตุผล
อยางมีเหตุผลในการปฏิบัติงาน
1.3.5 มีกระบวนการเรียนการสอนที่ปลูกฝงใหนักศึกษา - นักศึกษาไดรับการปลูกฝงใหเปน - นักศึกษามีคุณลักษณะเปนผูใ ฝรู
ใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต
ผูใฝรูใฝเรียน
ใฝเรียน
1.3.6 มีกิจกรรมพัฒนาและสรางเสริมคุณธรรม
- นักศึกษาไดรับการพัฒนาคุณธรรม - นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมี
และจริยธรรมใหกับนักศึกษา
จริยธรรม
มรรยาทที่ดีงามเปนที่ยอมรับของสังคม
1.3.7 มีกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะการใชภาษา - นักศึกษาไดรับการเสริมสรางความ - นักศึกษาสามารถนําความรูภาษาอังกฤษ
อังกฤษใหกับนักศึกษา
รูความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ไปใชในการสื่อสารและปฏิบัติงาน
1.3.8 มีกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความรูดาน
- นักศึกษาไดรับการเสริมสรางความ - นักศึกษาสามารถใชคอมพิวเตอรได
คอมพิวเตอรใหกับนักศึกษา
รูความสามารถทางคอมพิวเตอร
1.3.9 มีการจัดกิจกรรมดานกีฬา และนันทนาการ
- นักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมทาง - นักศึกษามีสมรรถภาพทางกายและ
เพื่อเสริมสรางสุขภาพ
กีฬาและนันทนาการ เพื่อสรางเสริม สุขภาพจิตดี

กลยุทธ

1.4 การเพิ่มปริมาณนักศึกษา

1.4 การเพิ่มปริมาณนักศึกษา (ตอ)

เปาหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ
1.3.10 มีกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
- นักศึกษารวมสืบสานประเพณีและ
ทองถิ่น
วัฒนธรรมทองถิ่นรวมกับชุมชน
อยางนอยปละ 2 ครั้ง
1.4.1 กําหนดแผนการรับและเกณฑการรับนักศึกษาให - จํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนเพิ่มขึ้น
ยืดหยุน เพื่อใหโอกาสทางการศึกษา
ตามแผนการรับในแตละปการศึกษา
1.4.2 มีรูปแบบและวิธีการรับนักศึกษาเขาเรียนตอ
- จํานวนนักศึกษาที่สมัครเขาเรียนตอ
ที่หลากหลาย
เพิ่มมากขึ้น
1.4.3 กําหนดแผนการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง
- ใชสื่อประชาสัมพันธที่หลากหลาย
1.4.4 สรางแรงจูงใจโดยจัดทุนการศึกษาใหกับผูเรียน

- นักศึกษาไดรับทุนการศึกษาอยาง
นอย 10 ทุนตอปการศึกษา

เชิงคุณภาพ
- นักศึกษามีความรักความผูกพันที่ดตี อ
ประเพณีและวัฒนธรรมของทองถิ่น
- ไดนกั ศึกษาที่มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสม
- เปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขาศึกษา
อยางทั่วถึง
- ประชาชนเชื่อถือและใหการยอมรับ
ในศักยภาพของคณะศึกษาศาสตร
- นักศึกษายากจนมีโอกาสไดศึกษาตอ

ยุทธศาสตรที่ 2
กลยุทธ

การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการใหมีประสิทธิภาพ
เปาหมายผลผลิต

2.1 ปรับปรุงโครงสรางองคกร
2.1.1 มีโครงสรางที่สอดคลองกับพันธกิจและ
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
2.1.2 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของคณะ
ศึกษาศาสตรอยางเปนระบบ
2.1.3 สรางเครือขายระหวางคณะศึกษาศาสตรตางๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับชาติและนานาชาติ
2.1.4 ปรับปรุงพัฒนาโครงสรางการบริหารใหเปน
ปจจุบัน
2.1.5 มีระบบการบริหารจัดการที่มีคณ
ุ ภาพ
อยางเปนระบบ
2.1.6 มีระเบียบขอบังคับที่สอดคลองกับภารกิจ

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- มีระเบียบการบริหารงานบุคคลที่
ชัดเจน เขาใจในภารกิจรับผิดชอบ
- มีระบบในการประเมินผลการ
ที่มีประสิทธิภาพ
- มีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ระหวางสถานศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชนระดับชาติและนานาชาติ
- วิทยาเขตมีโครงสรางการบริหาร
ที่ชัดเจน
- มีแบบประเมินการบริหารงานอยาง
เปนระบบ
- มีระเบียบขอบังคับทีใ่ หองคกร
นําไปปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจได

เชิงคุณภาพ
- บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติ
งานสําเร็จตามภารกิจที่รับผิดชอบ
- ความถูกตอง สมบูรณของรายงานและ
- มีองคความรูหลากหลายที่สามารถ
สืบคนไดสะดวกรวดเร็ว
- บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามภาระ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- บุคลากรไดทราบขอมูล เพื่อนําไป
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน
- ความเขาใจสามารถปฏิบัติภารกิจ
ตามระเบียบ ขอบังคับไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ
2.2 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
และงบประมาณใหมีคณ
ุ ภาพ
และประสิทธิภาพ
2.3 สรางเครือขายองคกรดาน
การศึกษา กีฬา ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ

เปาหมายผลผลิต
2.2.1 จัดทําแผนงบประมาณใหชัดเจน เปนระบบ
สอดคลองกับสภาพที่เปนจริง
2.2.2 มีระบบการบริหารทรัพยสินและการหารายได
ที่มีประสิทธิภาพ
2.3.1 ประสานความรวมมือกับองคกรและเครือขาย
ทางการพลศึกษา กีฬา ทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- จัดทําคําของบประมาณ และเงิน
รายไดประจําปงบประมาณ

- มีโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา
ทางดานพลศึกษาและกีฬาระหวาง
มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
2.4 พัฒนาสภาพแวดลอมทาง
2.4.1 จํานวนอาคารเรียน อาคารประกอบ สนามกีฬา
- กําหนดความสําคัญในการจัดเตรียม
กายภาพใหสอดคลองกับภารกิจ
หองปฏิบัติการ ที่มีความพรอมในการจัดการศึกษา อาคารสถานที่ใหเพียงพอสําหรับ
ของคณะศึกษาศาสตร
จัดการศึกษาตามหลักสูตร
- มีแผนงาน/โครงการในการจัด
ระบบสิ่งอํานวยความสะดวก

เชิงคุณภาพ
- บุคลากรไดปฏิบัติงานตามแผนงาน
และโครงการอยางมีประสิทธิภาพ

- บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ
มากขึ้น
- มีอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณพอเพียง
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
- บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการ ทีก่ ําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 3
กลยุทธ
3.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ใหปฏิบัติงานตามภารกิจได
อยางมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ
เปาหมายผลผลิต
3.1.1 บุคลากรผานการฝกอบรมตามหลักสูตร

3.1.2 บุคลากรมีความรูใ นการปฏิบัติงานตามภารกิจ
3.1.3 บุคลากรมีความรู ความสามารถดาน ICT
3.1.4 มีการสงเสริมบุคลากรเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน
ในประเทศและตางประเทศ
3.1.5 ฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูเกีย่ วกับโครงสราง
และภาระงานในหนาที่
3.2 การพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม

3.2.1 บุคลากรมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- จํานวนบุคลากรที่ผานการฝกอบรม
ในหลักสูตรตางๆ ที่เปนภาระงาน
ขององคกร
- จํานวนภาระงานที่ปฏิบัติไดตาม
แผนงานโครงการ
- จํานวนบุคลากรที่เขารับการอบรม
ในดาน ICT
- มีแผนงาน/โครงการจัดบุคลากรไป
ศึกษาดูงานในประเทศและตาง
ประเทศอยางนอยปละ 1 ครั้ง
- มีแผนงาน/โครงการฝกอบรม
บุคลากรในดานตางๆ อยางนอย
ปละ 2 ครั้ง
- จํานวนรอยละของการสอบวินัย
ลดลง
- จํานวนรอยละของการไดรับรางวัล
ยกยองเชิดชูเกียรติ

เชิงคุณภาพ
- ระดับความสามารถที่ไดรับการรับรอง
เพิ่มสูงขึ้นในแตละหลักสูตรที่มีการ
ฝกอบรม
- การสรุปผลการดําเนินงานที่ถูกตอง
รวดเร็วทันเวลา
- ความสามารถของบุคลากรในการใช
ระบบ ICT ในการบริหารงาน
- บุคลากรมีความรู ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานมากขึน้
- บุคลากรมีความรู ทักษะที่จะนําไป
พัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
- บุคลากรมีความเขาใจทีจ่ ะปฏิบัติตาม
ระเบียบ
- บุคลากรประกอบคุณธรรมและ
จริยธรรมเปนที่ยอมรับของสังคม

กลยุทธ
3.3 พัฒนาบุคลากรใหมคี ุณวุฒิ
และวิทยฐานะสูงขึ้น

3.4 สรางแรงจูงใจและสวัสดิการ
เพื่อคงไวซึ่งบุคลากรที่มี
คุณภาพ

เปาหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ
3.3.1 พัฒนาบุคลากรใหมวี ิทยฐานะสูงขึ้น
- รอยละของบุคลากรที่มวี ิทยฐานะ
สูงขึ้น
- มีแผนงาน/โครงการจัดฝกอบรม
ทางดานวิชาการ
3.3.2 พัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิสูงขึน้ ในระดับปริญญา - จัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาตอ
โท และปริญญาเอก
อยางนอยรอยละปละ 1 ทุน
- มีบุคลากรไปศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกมากขึน้
3.4.1 กําหนดกิจกรรมสรางขวัญและกําลังใจใหกับ
- จัดกิจกรรมสงเสริมการสรางขวัญ
บุคลากรในองคกร
และกําลังใจใหบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง
3.4.2 มีกลไกรักษาบุคลากรที่มคี วามรูค วามสามารถให - มีแผนงาน/โครงการสรางแรงจูงใจ
คงอยูในหนวยงาน
ในองคกร
3.4.3 หนวยงานมีระบบสวัสดิการที่เหมาะสมและ
- มีแผนงาน/โครงการจัดทํา
เอื้อประโยชนใหกับบุคลากร
งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติ
งานของบุคลากร
3.4.4 มีระบบการใหรางวัลแกบคุ ลากรที่มคี ุณภาพ
- มีแผนงาน/โครงการสรรหา
บุคลากรดีเดนในดานตางๆ

เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีวิทยฐานะเพิ่มขึ้น
- บุคลากรมีความรู ความสามารถเพิ่มขึน้
- บุคลากรมีทนุ สนับสนุนในการศึกษา
ตอ
- บุคลากรมีคุณวุฒิเพิ่มขึน้
- บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานมากขึน้
- บุคลากรเต็มใจและพอใจในการปฏิบัติ
หนาที่ในองคกร
- บุคลากรปฏิบัติงานอยางมีความสุข

- บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 4
กลยุทธ

การพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ
เปาหมายผลผลิต

4.1 ระบบการฝกซอมกีฬาใหมีขดี 4.1.1 มีการฝกซอมกีฬาตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬา
ความสามารถสูงสุดเขารวมการ
แขงขันระดับทองถิ่น ระดับชาติ
และนานาชาติ
4.4.2 ดําเนินการวิจยั เพื่อพัฒนานักกีฬาสูความเปนเลิศ

4.2 การพัฒนาระบบการคัดเลือก
นักกีฬา

4.3 การพัฒนาคุณภาพผูฝกสอน

4.2.1 กําหนดคุณสมบัติของนักกีฬาใหสอดคลองกับ
ชนิดกีฬา
4.2.2 มีระบบการคัดเลือกเขาเรียนที่เหมาะสมและ
มีคุณภาพ
4.2.3 มีรูปแบบและวิธีการคัดเลือกเขาเรียนตอที่
หลากหลาย
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาผูฝกสอนกีฬาทั้งในประเทศ
และตางประเทศ

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- มีแผนงาน/โครงการจัดระบบการ
ฝกซอมกีฬาชนิดตางๆ ตามหลัก
วิทยาศาสตรการกีฬาอยางเหมาะสม
- มีแผนงาน/โครงการวิจัยและพัฒนา
นักกีฬาเพื่อความเปนเลิศตามชนิด
กีฬา
- กําหนดคุณสมบัตกิ ารคัดเลือก
นักกีฬาใหเหมาะสมทุกชนิดกีฬา
- มีระบบคัดเลือกนักกีฬาแตละชนิด
กีฬาที่เปนมาตรฐาน
- จํานวนนักศึกษาที่รับตามแผนการ
รับในแตละปการศึกษา
- มีแผนงาน/โครงการจัดผูฝกสอน
กีฬาไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศ
และตางประเทศ

เชิงคุณภาพ
- นักกีฬามีการพัฒนาทักษะและความ
สามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น
- นําผลการวิจัยไปพัฒนานักกีฬาเพื่อ
ความเปนเลิศ
- ไดนกั กีฬาที่มีคณ
ุ ภาพตรงกับความ
ตองการ
- ไดนกั กีฬาที่มีความสามารถมาศึกษา
ตอในวิทยาเขตมากขึน้
- ไดนกั กีฬาที่มีความสามารถมาศึกษา
ตอในวิทยาเขตมากขึน้
- ผูฝกสอนมีความรู มีวุฒิบตั รรับรอง
และมีผลงานในการฝกสอนกีฬามากขึ้น

กลยุทธ

เปาหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ
4.4 จัดประสบการณในการแขงขัน 4.4.1 จัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในระดับตางๆ
- มีแผนงาน/โครงการสงนักกีฬาไป
กีฬา
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ฝกกับบุคคลอื่น ทีมอื่น ทั้งในและ
ตางประเทศอยางนอยปละ 3 ครั้ง
- รอยละของนักกีฬาที่เขาแขงขัน
- จํานวนครั้งที่เขาแขงขัน
4.5 สงเสริมสนับสนุนดานวัสดุ
4.5.1 จัดสรรงบประมาณดานวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวย - จํานวนครั้งในการทดสอบ
อุปกรณ และสิ่งอํานวยความ
ความสะดวกใหเพียงพอตอการพัฒนาประสิทธิภาพ สมรรถภาพทางกาย
สะดวก
- จํานวนครั้งในการใชเครื่องมือ
เสริมสรางสมรรถภาพตามชนิดกีฬา

เชิงคุณภาพ
- นักกีฬามีประสบการณในการแขงขัน
มากขึ้น
- นักกีฬามีความรู ทักษะ และประสบ
การณมากขึน้
- ผลสัมฤทธิ์ในการแขงขันแตละระดับ
- นักกีฬามีความพรอมที่จะเขารวมการ
ตลอดปแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 5
กลยุทธ
5.1 การพัฒนาศักยภาพนักวิจยั

การวิจัยและพัฒนา
เปาหมายผลผลิต
5.1.1 มีนักวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพ

5.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการ 5.2.1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการวิจัย
วิจัยอยางตอเนื่อง
ใหกับบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร
5.2.2 สนับสนุนคาใชจายในการนําเสนอหรือตีพิมพ
เผยแพรงานวิจัย

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- จํานวนงานวิจัยตอไป
- จํานวนงานวิจัยที่นําเสนอตอไป
- จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพตอป
- มีแผนงาน/โครงการจัดทํางบ
ประมาณสนับสนุนปละ 1 แสนบาท
- มีแผนงาน/โครงการสนับสนุนการ
นําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัยและ
งาน สรางสรรคอยางนอยปละ 2 เรื่อง

เชิงคุณภาพ
- มีผูสนใจศึกษาคนควางานวิจัยที่เผย
แพรตีพิมพทั้งเอกสารและระบบ ICT
- มีผูไดรับรางวัลจากงานวิจัย
- มีทุนสนับสนุนในการทํางานวิจัยให
มีคุณภาพ
- บุคลากรใชเครือขายคนควาผลงาน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณไดอยางหลากหลายมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ
5.4 สงเสริอมการวิจัยที่สรางองค
ความรูใ หมทางวิชาการ

เปาหมายผลผลิต
5.4.1 กําหนดทิศทางการวิจัย กอใหเกิดประโยชนตอ
การพัฒนาองคความรูใหม
5.4.2 สงเสริมการวิจัยที่สรางองคความรูใ หมทางดาน
พลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ

ยุทธศาสตรที่ 6

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลยุทธ

เปาหมายผลผลิต

6.1 การพัฒนาระบบ ICT

6.1.2 มีบุคลากรผูดูแลระบบที่สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
- มีงานวิจยั ที่เกิดประโยชนตอการ - งานวิจยั ที่ไดรับการรับรองการนําไปใช
พัฒนาองคความรูใ หม อยางนอย
ใหเกิดประโยชน
ปละ 2 เรื่อง
- มีงานวิจยั ทางดานพลศึกษา พลศึกษา - อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดมี
สุขศึกษา และนันทนาการ
ผลงานวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพ
อยางนอยปละ 2 เรื่อง

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- ความพึงพอใจของบุคลากรตอ
ระบบ ICT

เชิงคุณภาพ
- ใหอาจารยและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรูและเขาใจในระบบ ICT

กลยุทธ
6.2 สงเสริมการใชระบบ ICT
ในการปฏิบัติงาน

เปาหมายผลผลิต
6.2.1 จัดโครงการอบรมบุคลากรทางดานการใชและ
การบริหาร ICT
6.2.2 จัดทําระบบขอมูลพื้นฐานของคณะศึกษาศาสตร

6.2.3 การกํากับ ควบคุม ดูแลงบประมาณในโครงการ
ที่ใชพัฒนาระบบ ICT
6.2.4 บุคลากรสามารถใช ICT ชวยในการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
6.3 จัดตั้งคณะกรรมการสงเสริม 6.3.1 จัดโครงการสรางสื่อการเรียนการสอน
การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู (E-Learning)

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
- มีแผนงาน/โครงการประชุมเชิง
- บุคลากรมีความรู เขาใจ และสามารถ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชและการ ปฏิบัติเกี่ยวกับ ICT ไดอยางมี
รับบริการ ICT
ประสิทธิภาพ
- มีระบบการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน - ทําใหการสืบคนสะดวกและงายตอ
ของวิทยาเขตทุกเรื่อง
การศึกษา
- จัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับระบบ - มีงบประมาณในการบริหารจัดการ
ICT
เกี่ยวกับระบบ ICT อยางเพียงพอ
- ระดับความสามารถการใช ICT
- มีขอมูลของคณะที่ทันสมัยเปนที่
ของบุคลากร
รูจักของสังคมทั่วไป
-มีแผนงาน/โครงการจัดทําสื่อการเรียน-มีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนา
การสอน 1 โครงการ
ระบบ ICT
-มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพและ
ประสิทธิภาพ

6.4 การใช ICT เพื่อการ
ประชาสัมพันธ

6.4.1 มี Website ที่ใหบริการและประชาสัมพันธ

- จํานวนผูเยี่ยมชม

- ความพึงพอใจของผูเยี่ยมชม

ยุทธศาสตรที่ 7
กลยุทธ

การบริการวิชาการ และทะนุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- จํานวนครั้งทีใ่ หบริการตอป

เชิงคุณภาพ
7.1 การพัฒนาการใหบริการ
7.1.1 มีแนวทางใหบริการวิชาการที่เหมาะสมและสอด
- ประชาชนไดเลือกกิจกรรมการออก
คลองกับความตองการของชุมชน
กําลังกายและกีฬาตามถนัด
7.1.2 จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางการกีฬาแกชุมชน - ความพึงพอใจของชุมชน
- ประชาชนและชุมชนพึงพอใจในการ
ใหบริการมากยิ่งขึ้น
- จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะ - ประชาชนและบุคลากรในทองถิ่นมี
สั้น ปละ 1 หลักสูตร
ความรูค วามสามารถเพิ่มมากขึ้น
7.2 สงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ 7.2.1 การใหคําปรึกษาทางวิชาการแกชุมชน
- จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาทางวิชาการ - คณะศึกษาศาสตรมีศูนยบริการให
และแหลงเรียนรูแกชุมชน
ใหชุมชน
คําปรึกษา แกชุมชน
7.2.2 จัดโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง
- จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิง
- ประชาชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
คณะศึกษาศาสตรกับชุมชน
ปฏิบัติการดานวิชาการระหวาง
ระหวางชุมชน
ชุมชน

กลยุทธ
7.3 สงเสริม อนุรักษการละเลน
พื้นบานและกีฬาไทย

7.4 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนา
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
งานสรางสรรคและภูมิปญญา
ทองถิ่น

เปาหมายผลผลิต
เชิงปริมาณ
7.3.1 จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการละเลนพื้นบาน - จัดโครงการสงเสริมการละเลน
พื้นบานอยางนอย ปละ 1 ครั้ง
7.3.2 จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนากีฬาไทย
- จัดโครงการสงเสริมกีฬาไทย
อยางนอย ปละ 1 ครั้ง
7.3.3 มีกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น - จัดโครงการกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
อยางนอย ปละ 1 ครั้ง
7.4.1 สงเสริมและพัฒนากิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม - จัดโครงการสงเสริมและพัฒนา
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
7.4.2 สงเสริมและพัฒนางานสรางสรรคและภูมิปญญา - จัดโครงการสงเสริมและพัฒนา
ทองถิ่น
งานสรางสรรคและภูมิปญญา
ทองถิ่น

ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
- เยาวชนและประชาชนไดเห็นคุณคา
และความสําคัญของการละเลนพื้นบาน
- เยาวชนและประชาชนไดเห็นคุณคา
และความสําคัญของการกีฬาไทย
- เยาวชนและประชาชนมีจิตสํานึกใน
การอนุรกั ษ สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิ่น
- เยาวชนและประชาชนไดรับการ
สงเสริมและพัฒนางานดาน
ศิลปวัฒนธรรม
- เยาวชนและประชาชนไดรับการ
สงเสริมและพัฒนางานสรางสรรค
และภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 8
กลยุทธ
8.1 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
8.2 การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการ

8.3 การจัดวางระบบกลไกประกัน
คุณภาพและการพัฒนาครู
บุคลากรทางการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
เปาหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ
8.1.1 นักศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐานตามทีก่ ําหนดไว - รอยละของนักศึกษาที่ไดมาตรฐาน
ตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
8.2.1 มีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐานการดําเนินงาน - ระดับความพึงพอใจของผูใ ช
ตามหลักการของการบริหารจัดการที่ดี
บัณฑิต
ตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ/
- รอยละของนักศึกษาที่ศึกษาตอ
ตลาดแรงงานและการศึกษาตอ
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ผูปกครองตอการจัดการเรียนการ
สอน
- สัดสวนผูสมัครเขาศึกษาตอจํานวน
ที่รับเขาศึกษา
8.3.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพและการ
- รอยละของการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร ดําเนินการประกันคุณภาพตาม
ระบบที่กําหนดไว
8.3.2 คณาจารย ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู - รอยละของคณาจารย ครู และ
ความเขาใจดานการประกันคุณภาพการศึกษาและ บุคลากรทางการศึกษามีความรู
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความเขาใจดานการประกันคุณภาพ

เชิงคุณภาพ
- ระดับคุณภาพไดมาตรฐานตามที่
กําหนดไว
- ระดับความสําเร็จของการบริหาร
จัดการที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง

- มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับ
การพัฒนาของคณะ
- คณาจารย ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
ยุทธศาสตรที่ 1
กลยุทธที่

การจัดการศึกษา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก

1.1

ผลิตบัณฑิตทางพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา
นันทนาการ

1.2

การพัฒนาหลักสูตร
- พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตอง
การของสังคม
- พัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับภูมิปญ
 ญาทองถิ่น

ระยะเวลาการดําเนินงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวชี้วัด
งบประมาณ หมายเหตุ
2553 2554 2555 2556
- คณะศึกษาศาสตร     - รอยละของบัณฑิตทีจ่ บการศึกษา
- รอยละของบัณฑิตที่ศกึ ษาตอ
- รอยละของบัณฑิตที่มีงานทํา
- ระดับความพึงพอใจของผูใ ช
บัณฑิต

- คณะศึกษาศาสตร

- จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการรับ
รองมาตรฐาน












กลยุทธที่
1.3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

- จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนพัฒนา
นักศึกษาโดยใชกระบวนการเรียนการสอน
ทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญ
- จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนกระบวน
การคิดวิเคราะห
- จัดกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาให
ผูเรียนมีความรับผิดชอบ
- จัดกิจกรรมสงเสริมกระบวนการคิด การแสดง
ออกอยางมีเหตุผล
- จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ปลูกฝงให
นักศึกษาใฝรใู ฝเรียนตลอดชีวติ
- จัดกิจกรรมพัฒนาและสรางเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมใหกับนักศึกษา

ระยะเวลาการดําเนินงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวชี้วัด
2553 2554 2555 2556
- คณะศึกษาศาสตร
- คุณภาพและคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของนักศึกษา

















































งบประมาณ หมายเหตุ

กลยุทธที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก

1.4

- จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา
- จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความรูดาน
คอมพิวเตอรใหกับนักศึกษา
- จัดกิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ
เพื่อเสริมสรางสุขภาพ
- จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ทองถิ่น
การเพิ่มปริมาณนักศึกษา

- กําหนดแผนการรับและเกณฑการรับนักศึกษา
ใหยืดหยุน เพื่อใหโอกาสทางการศึกษา
- จัดรูปแบบและวิธกี ารรับนักศึกษาเขาเรียนตอ
ที่หลากหลาย
- กําหนดแผนการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง
- สรางแรงจูงใจโดยจัดทุนการศึกษาใหกับ
ผูเรียน

ระยะเวลาการดําเนินงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปงบประมาณ พ.ศ.
2553 2554 2555 2556
































- คณะศึกษาศาสตร

ตัวชี้วัด

- จํานวนนักศึกษาที่เปนไปตาม
แผนการรับนักศึกษาในแตละป





























งบประมาณ หมายเหตุ

ยุทธศาสตรที่ 2
กลยุทธที่
2.1

การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดใหมีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
ปรับปรุงโครงสรางองคกรใหมีคณ
ุ ภาพและ
ประสิทธิภาพ
- มีโครงสรางที่สอดคลองกับพันธกิจและมี
ประสิทธิภาพ
- การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
คณะอยางเปนระบบ
- สรางเครือขายระหวางคณะและเอกชน
ในระดับชาติและนานาชาติ
- ปรับปรุงพัฒนาโครงสรางการบริหารใหเปน
ปจจุบัน
- มีระบบการบริหารจัดการที่มคี ุณภาพ
- มีระเบียบขอบังคับที่สอดคลองกับภารกิจ

ระยะเวลาการดําเนินงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวชี้วัด
งบประมาณ หมายเหตุ
2553 2554 2555 2556
- คณะศึกษาศาสตร
- ประสิทธิภาพของการจัดและ
บริหารองคกร ผลของการปฏิบัติ
งานที่มีประสิทธิภาพ








































ระยะเวลาการดําเนินงาน
กลยุทธที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวชี้วัด
งบประมาณ หมายเหตุ
2553 2554 2555 2556
2.2 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรและงบประมาณ -คณะศึกษาศาสตร
- การจัดทําแผนการใชงบประมาณ
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เงินรายไดที่มีระบบและนําไปใช
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
รายงานผลการใชตามทีก่ ําหนดได
- จัดทําแผนงบประมาณใหชัดเจน เปนระบบ
   
สอดคลองกับสภาพที่เปนจริง
- จัดระบบการบริหารทรัพยสินและการหา
   
รายไดที่มีประสิทธิภาพ
2.3 สรางเครือขายองคกรดานการศึกษา กีฬา ทั้งใน - คณะศึกษาศาสตร
- มีผลงานทางวิชาการดานการ
และตางประเทศ
ศึกษา กีฬา สุขภาพ นันทนาการ
ที่สามารถเผยแพรและสืบคนได
- ประสานความรวมมือกับองคกรและเครือขาย
ทางดานพลศึกษา กีฬา ทั้งในและตางประเทศ









ระยะเวลาการดําเนินงาน
กลยุทธที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวชี้วัด
งบประมาณ หมายเหตุ
2553 2554 2555 2556
2.4 พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพใหสอดคลอง -คณะศึกษาศาสตร
- ทรัพยากรเพียงพอตอการปฏิบัติ
กับภารกิจของคณะศึกษาศาสตร
ภารกิจตางๆ ขององคกร
- บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมให
เอื้อตอการบริหารจัดการใหเกิดประโยชน
   
สูงสุด

ยุทธศาสตรที่ 3

การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ

ระยะเวลาการดําเนินงาน
กลยุทธที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวชี้วัด
งบประมาณ หมายเหตุ
2553 2554 2555 2556
3.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหปฏิบัติงานตาม - คณะศึกษาศาสตร
- จํานวนบุคลากรที่มีความรูความ
ภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถผานการรับรองที่มี
มาตรฐานสากล ปฏิบัติหนาที่ตาม
ภาระงานอยางมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว
   
- บุคลากรเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตร
   
- บุคลากรมีความรูใ นการปฏิบัติงานตามภารกิจ
   
- บุคลากรมีความรูใ นระบบ ICT
- กิจกรรมสงเสริมบุคลากรเกี่ยวกับการศึกษา
   
ดูงานในประเทศและตางประเทศ
- ฝกอบรมบุคลากรใหมคี วามรูเกี่ยวกับ
   
โครงสรางและภาระงานในหนาที่
3.2 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
-คณะศึกษาศาสตร
- รอยละของจํานวนการสอบวินัย
และรอยละของการไดรางวัล
ยกยองเชิดชูเกียรติ
   
- จัดใหมีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

ระยะเวลาการดําเนินงาน
กลยุทธที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวชี้วัด
งบประมาณ หมายเหตุ
2553 2554 2555 2556
3.3 พัฒนาบุคลากรใหมคี ุณวุฒิและวิทยฐานะสูงขึน้ -คณะศึกษาศาสตร
- คุณวุฒิ/วิทยฐานะของบุคลากร
ที่สูงขึ้น
- พัฒนาบุคลากรใหมีวิทยฐานะสูงขึน้
- พัฒนาอาจารยใหมีคณ
ุ วุฒิสูงขึ้น โดยการจัด
โครงการสนับสนุนบุคลากรใหศึกษาตอระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก

3.4

สรางแรงจูงใจและสวัสดิการเพื่อคงไวซึ่ง
บุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ
- จัดกิจกรรมสรางขวัญและกําลังใจใหกับ
บุคลากรในองคกร

















-คณะศึกษาศาสตร

- การจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะ
สมที่สรางขวัญและกําลังใจของ
บุคลากรในองคกร








กลยุทธที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาการดําเนินงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปงบประมาณ พ.ศ.
2553 2554 2555 2556

- มีกลไกรักษาบุคลากรที่มีความรูความ
ความสามารถใหคงอยูใ นหนวยงาน
- หนวยงานระบบสวัสดิการที่เอื้อประโยชน
ใหกับบุคลากรเหมาะสม
- มีระบบการใหรางวัลแกบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ

ยุทธศาสตรที่ 4





















ตัวชี้วัด

งบประมาณ หมายเหตุ

การพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ

ระยะเวลาการดําเนินงาน
กลยุทธที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวชี้วัด
งบประมาณ หมายเหตุ
2553 2554 2555 2556
4.1 ระบบการฝกซอมนักกีฬาใหมีขดี ความสามารถ -คณะศึกษาศาสตร
- ผลสัมฤทธิ์ของนักกีฬาที่เขารวม
สูงสุดเขารวมการแขงขันระดับทองถิ่น ระดับ
การแขงขันระดับทองถิ่น ระดับ
ชาติและนานาชาติ
ชาติและนานาชาติ
- โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการฝกซอม
   
กีฬาชนิดตางๆ
- โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักกีฬาสูความเปน
   
เลิศ

กลยุทธที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก

4.2

การพัฒนาระบบการคัดเลือกนักกีฬา

4.3

- กําหนดคุณสมบัตขิ องนักกีฬาใหสอดคลอง
กับชนิดกีฬา
- มีระบบการคัดเลือกเขาเรียนที่เหมาะสม
และมีคุณภาพ
- มีรูปแบบและวิธีการคัดเลือกเขาเรียนตอที่
หลากหลาย
การพัฒนาคุณภาพผูฝกสอน

- โครงการสงเสริมและพัฒนาผูฝกสอนกีฬาทั้ง
ในและตางประเทศ
- จัดอบรมผูฝกสอนกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
อยางตอเนื่อง

ระยะเวลาการดําเนินงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวชี้วัด
งบประมาณ หมายเหตุ
2553 2554 2555 2556
-คณะศึกษาศาสตร
- จํานวนนักกีฬาที่รับเขาไดตาม
แผนและสามารถพัฒนาศักยภาพ
ได
























-คณะศึกษาศาสตร

- วุฒิบัตรผลงานที่ชี้วัดคุณภาพ
ของผูฝกสอนกีฬา

















กลยุทธที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาการดําเนินงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปงบประมาณ พ.ศ.
2553 2554 2555 2556


4.4

- โครงการศึกษาอบรมและดูงานตางประเทศ
อยางตอเนื่อง
การจัดประสบการณในการแขงขันกีฬา

4.5





-คณะศึกษาศาสตร

- สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในระดับตางๆ
- โครงการสงเสริมประสบการณใหกับนักกีฬา
ทั้งในและตางประเทศ
สงเสริมสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณและ
-คณะศึกษาศาสตร
สิ่งอํานวยความสะดวก

- จัดสรรงบประมาณดานวัสดุอุปกรณและ
สิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอตอการ
พัฒนาประสิทธิภาพของนักกีฬา



ตัวชี้วัด

- จํานวนนักกีฬาที่เขารวมการแขง
ขันระดับทองถิ่น ระดับชาติและ
นานาชาติและผลสัมฤทธิ์ในการ
เขารวมการแขงขัน















- จํานวนการใชเครื่องมือทดสอบ
เสริมสรางสมรรถภาพและขอมูล
ผลการทดสอบนักกีฬาแตละชนิด
กีฬา









งบประมาณ หมายเหตุ

ยุทธศาสตรที่ 5

การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลาการดําเนินงาน
กลยุทธที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวชี้วัด
งบประมาณ หมายเหตุ
2553 2554 2555 2556
5.1 การพัฒนาศักยภาพนักวิจยั
-คณะศึกษาศาสตร
- จํานวนงานวิจัยตอป
- จํานวนงานวิจัยที่นําเสนอตอป
- จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพตอป
   
- นักวิจัยที่มคี ุณภาพ
5.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยอยางตอเนื่อง -คณะศึกษาศาสตร
- จํานวนเงินทุนที่สนับสนุนงาน
วิจัย งานสรางสรรคทั้งภายใน
และภายนอกคณะศึกษาศาสตร
- จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการ
   
วิจัยใหกับบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร
- สนับสนุนคาใชจายในการทําเสนอหรือ
   
ตีพิมพเผยแพรงานวิจัย
5.3 สรางเครือขายนักวิจยั
-คณะศึกษาศาสตร
- จํานวนเครือขายนักวิจัย
- จัดโครงการสงเสริมงานวิจัยที่มุงเนนการแกไข
ปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
- สนับสนุนงานวิจัยทีใ่ ชประโยชน
จากภูมิปญ
 ญาทองถิ่น

















กลยุทธที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
สงเสริมการวิจัยที่สรางองคความรูใ หมทาง
วิชาการ
- กําหนดทิศทางการวิจัยกอใหเกิดประโยชน
ตอการพัฒนาองคความรูใหม
- สงเสริมการวิจัยที่สรางองคความรูใหมทาง
ดานพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ

ยุทธศาสตรที่ 6
กลยุทธที่
6.1

















การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การพัฒนาระบบ ICT

ระยะเวลาการดําเนินงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวชี้วัด
งบประมาณ หมายเหตุ
2553 2554 2555 2556
-คณะศึกษาศาสตร
- จํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค
ที่สรางองคความรูใ หมทาง
วิชาการ

ระยะเวลาการดําเนินงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวชี้วัด
2553 2554 2555 2556
-คณะศึกษาศาสตร
- ความพึงพอใจของบุคลากร
ตอระบบ ICT

งบประมาณ หมายเหตุ

กลยุทธที่

6.2

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
- มีบุคลากรผูด ูแลระบบที่สามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงาน
สงเสริมการใชระบบ ICT ในการปฏิบัติงาน

- จัดโครงการฝกอบรมบุคลากรทางดานการใช
และการบริหาร ICT
- จัดทําระบบขอมูลพื้นฐานของคณะ
ศึกษาศาสตร
- มีบุคลากรที่สามารถใช ICT ชวยในการปฏิบัติ
งานอยางมีประสิทธิภาพ
-การกํากับ ควบคุม ดูแลงบประมาณในโครง
การที่ใชพฒ
ั นาระบบ ICT

ระยะเวลาการดําเนินงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปงบประมาณ พ.ศ.
2553 2554 2555 2556






ตัวชี้วัด



-คณะศึกษาศาสตร

- ระดับความสามารถและจํานวน
บุคลากรที่มีความรู ทีใ่ ชขอมูล
พื้นฐาน ICT
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กลยุทธที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก

6.3

คณะกรรมการสงเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อ
การเรียนรู

6.4

- จัดโครงการสรางสื่อการเรียนการสอน
(e-Education)
การสงเสริมการพัฒนาซอฟทแวร

6.5

-มีซอฟทแวรสําหรับปฏิบัติงานดวน
การใช ICT เพื่อการประชาสัมพันธ
- มี Website ที่ใหบริการและประชาสัมพันธ

ระยะเวลาการดําเนินงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวชี้วัด
งบประมาณ หมายเหตุ
2553 2554 2555 2556
-คณะศึกษาศาสตร
- ผลผลิตที่ไดจากการใช ICT
สนับสนุนการจัดการศึกษาและ
สรางสื่อการเรียนการสอน







-การทํางานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ









-คณะศึกษาศาสตร

- จํานวนผูเยี่ยมชม
- ความพึงพอใจของผูเ ยี่ยมชม








ยุทธศาสตรที่ 7
กลยุทธที่
7.1

7.2

การบริการวิชาการและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การพัฒนาการใหบริการ

ระยะเวลาการดําเนินงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวชี้วัด
2553 2554 2555 2556
-คณะศึกษาศาสตร
- ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนจากการใหบริการ
ดานการกีฬา

- มีแนวทางใหบริการวิชาการที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับความตองการของชุมชน
- จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางการกีฬาชุมชน
สงเสริมสนับสนุนดานวิชาการและแหลงเรียนรู -คณะศึกษาศาสตร
แกชุมชน
- การใหคําปรึกษาทางวิชาการแกชุมชน
- จัดโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง
คณะศึกษาศาสตรกับชุมชน












- ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนจากการใหบริการดาน
วิชาการและขอมูลสารสนเทศ
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กลยุทธที่
7.3

7.4

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
สงเสริม อนุรักษการละเลนพื้นบานและ
กีฬาไทย

ระยะเวลาการดําเนินงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวชี้วัด
2553 2554 2555 2556
-คณะศึกษาศาสตร
- จํานวนโครงการ กิจกรรมที่
สงเสริมอนุรักษการละเลน
พื้นบานและกีฬาไทย

- จัดกิจกรรมพลศึกษาเพื่อการสงเสริมและ
พัฒนาการละเลนพืน้ บานสําหรับเยาวชน
และประชาชน
- จัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อการสงเสริมและ
พัฒนากีฬาไทย
- จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ทองถิ่น
สงเสริมการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานสราง -คณะศึกษาศาสตร
สรรคและภูมิปญญาทองถิ่น

- โครงการอนุรกั ษ สงเสริมและพัฒนากิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น
























- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
สงเสริมสนับสนุนศิลปะ
วัฒนธรรม งานสรางสรรคและ
ภูมิปญญาทองถิ่นตอป
- ความพึงพอใจของชุมชน
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กลยุทธที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
- จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนางานสรางสรรค
และภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 8
กลยุทธที่
8.1

ระยะเวลาการดําเนินงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปงบประมาณ พ.ศ.
2553 2554 2555 2556






ตัวชี้วัด

งบประมาณ หมายเหตุ



การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

- นักศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐานตามที่
กําหนดไว

ระยะเวลาการดําเนินงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวชี้วัด
2553 2554 2555 2556
-คณะศึกษาศาสตร
- รอยละของนักศึกษาที่ได
มาตรฐานตอจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมดและระดับคุณภาพที่
กําหนดไว
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กลยุทธที่
8.2

8.3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

ระยะเวลาการดําเนินงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวชี้วัด
งบประมาณ หมายเหตุ
2553 2554 2555 2556
-คณะศึกษาศาสตร
- ระดับความพึงพอใจของผูใ ช
บัณฑิต และผูปกครองตอการจัด
การเรียนการสอน
- รอยละของนักศึกษาที่ศึกษาตอ
- สัดสวนผูสมัครเขาศึกษาตอ
จํานวนทีร่ ับสมัคร
- ระดับความสําเร็จของการบริการ

- มีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐานการดําเนิน
งานตามหลักการของการบริหารจัดการทีด่ ี
ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการ/ตลาดแรงงานและการศึกษาตอ
การจัดวางระบบกลไกประกันคุณภาพและ
-คณะศึกษาศาสตร
การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา








- รอยละของหนวยงานและ
คณาจารย ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ในคณะฯดําเนินการ
ประกันคุณภาพตามระเบียบที่
- มีระบบกลไกการประกันคุณภาพ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
- มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพและ
การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของวิทยาเขต
- คณาจารย ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
ความรูค วามเขาใจดานการประกันคุณภาพ
และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการดําเนินงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปงบประมาณ พ.ศ.
2553 2554 2555 2556
-คณะศึกษาศาสตร
   









ตัวชี้วัด

งบประมาณ หมายเหตุ

