แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
กันยายน 2557
1

คานา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ขึ้น
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงานตามภารกิจของคณะ ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ร่วมกัน คณะครุศาสตร์คาดหวังว่าแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2558 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการประสานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการกากับติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงาน ในโอกาสต่อไป
ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารคณะ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือแสดงความคิดเห็นให้ข้อ มู ลที่ เกี่ยวข้องจนท าให้
การจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงลงด้วยดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา คงทอง
คณบดีคณะครุศาสตร์
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์หลัก ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของคณะครุศาสตร์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์
นโยบายคณะครุศาสตร์
ความเป็นมาในการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการดาเนินงานของคณะครุศาสตร์
ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
ขั้นตอนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปี คณะครุศาสตร์
โครงสร้างคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะครุศาสตร์
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หน้า
2
3-4
5
5
6
7
11
12
12
16
19
20
21
26
27

สารบัญ (ต่อ)
ส่วนที่ 2 แผนงานดาเนินโครงการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
ส่วนที 3 รายละเอียดโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ภาคผนวก
1.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวน และจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะครุศาสตร์
2.รูปภาพกิจกรรม
3.หลักเกณฑ์แนวทางการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2558 ให้แก่หลักสูตร หน่วยงาน
4.ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
5.ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
6.วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT MATRIX)
7.การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายในและภายนอก
(Internal and External Strategic Factors Summary)
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หน้า
57
58
66
66
68
68
70
93-330
331
332
333-334
335
336-344
345-353
354
355-358

ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ข้อมูลทั่วไป
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยพิจารณาจากเป้าประสงค์ของคณะครุศาสตร์ฯ และนโยบายของคณะครุศาสตร์ รวมทั้งนาผลการ
ประเมินปัจจัยทางยุทธศาสตร์จากสภาพแวดล้อมภายนอก มาเป็นกรอบในการดาเนินการ โดยมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณ ภาพ
มาตรฐานการศึ กษาระดับชาติ พั ฒ นาและเพิ่ มบทบาทในการเป็น สถาบันอุ ดมศึ กษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่ น พัฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐาน
การศึกษานานาชาติ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ พัฒนาการวิจัยและการให้บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันประเทศ สร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม
และนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาพื้นที่บนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ อันนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปรัชญา (Philosophy) :
“คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ สานท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าเทคโนโลยี”

อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ค่านิยม (Core Values)
“VALAYA”
V
:
A
:
L
:
A
:
Y
:
A
:

Visionary
Activeness
Like to learn
Adaptive
Yields
Acceptance and Friendliness

=
=
=
=
=
=

เป็นผู้รอบรู้
ทางานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ปรับตัวได้ดี พร้อมนาการเปลี่ยนแปลง
ผลงานเป็นที่ประจักษ์
เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

วิสัยทัศน์ (Vision) :
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ชั้นนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์

พันธกิจ (Mission) :
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีภารกิจหลักสาคัญคือ เป็นสถาบันผลิตและพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา ให้การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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เป้าประสงค์ (Goals) :
1. สร้างสรรค์งานผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
2. พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับองค์กรภายนอกและศิษย์เก่า
3. สร้างเสริมขีดสมรรถนะในการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และนาผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาทางด้านการศึกษา แก่ชุมชนและท้องถิ่น
4. เป็นแหล่งสาคัญในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ในฐานะที่เป็นผู้นาทางด้า นนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
ท้องถิ่น
5. เป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาที่สาคัญของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นองค์กรแห่งความพอเพียง มีการบริหาร
จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
เป้าประสงค์ที่ 1 : สร้างสรรค์งานผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
1. จานวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของท้องถิ่น
2. จานวนหลักสูตรที่เปิดรับเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
3. จานวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ. และคุรุสภา
4. ร้อยละของจานวนนักศึกษาครูที่เพิ่มขึ้นตามแผนการรับนักศึกษา
5. จานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาตามกรอบของเวลาและได้งานทาตรงสาขา ภายใน 1 ปี
6. ผลงานการพัฒนาวิชาการ งานวิจัย ตารา บทความ สิ่งประดิษฐ์ ที่เผยแพร่ได้ตรงตามเกณฑ์ของประกาศ กพอ.
7. ร้อยละของบัณฑิตครู ที่มีคุณภาพด้านสาระความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมและสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
8. จานวนโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูและอาจารย์
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เป้าประสงค์ที่ 2 : พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับองค์กร
ภายนอก และศิษย์เก่า
1. จานวนหลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานทางการศึกษา และเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และตามความต้องการของหน่วยงาน
3. ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
4. ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานทางการศึกษาที่มีต่อกระบวนการและผลผลิตของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. จานวนองค์กรภายนอกและศิษย์เก่าที่เป็นเครือข่ายพันธมิตร
เป้าประสงค์ที่ 3 : สร้างเสริมขีดสมรรถนะในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และนาผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหา
ทางด้านการศึกษาแก่ชุมชนและท้องถิ่น
1. จานวนอาจารย์ในคณะครุศาสตร์ที่ได้รับการอนุมัติให้ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่น ๆ นอกมหาวิทยาลัย
2. จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่แล้วเสร็จ
3. จานวนโครงการวิจัยในแต่ละหลักสูตร
4. จานวนผลงานวิจัย/โครงการวิจัยของนักศึกษาครู ครูประจาการและบุคลากร ทางการศึกษา
5. ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานทางการศึกษา ที่มีต่อผลงานวิจัยของนักศึกษาครู ครูประจาการและบุคลากรทางการศึกษา
6. ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นที่มีตอ่ ผลงานวิจัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์
7. ร้อยละของงานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนา
การศึกษาของท้องถิ่น และประเทศชาติได้
8. ร้อยละของการตอบรับให้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่งานวิจัย ของอาจารย์ นักศึกษา ครูประจาการและบุคลากรทางการศึกษา
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เป้าประสงค์ที่ 4 : เป็นแหล่งสาคัญในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในฐานะที่เป็นผู้นาทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาของท้องถิ่น
1. จานวนหน่วยงานทางการศึกษาที่เข้ารับบริการทางวิชาการ
2. จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับบริการทางวิชาการ
3. จานวนโรงเรียน/สถานศึกษาครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
4. จานวนหลักสูตรฝึกอบรม
5. จานวนโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับบริการทางวิชาการ
7. ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา ที่เข้ารับบริการทางวิชาการ
8. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับบริการ นาความรู้และประสบการณ์ไปใช้พัฒนางานและหน่วยงานของตน
เป้าประสงค์ที่ 5 : เป็นแหลงอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาที่สาคัญของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นองค์กรแห่ง
ความพอเพียงมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1. จานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาจิตสานึก และค่านิยมของอาจารย์ นักศึกษา และ บุคลากรของคณะครุศาสตร์ ในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาที่สาคัญของท้องถิ่น
2 จานวนโครงการพัฒนาทักษะการดารงชีวิต และกระบวนการทางานโดยยึดหลักความพอเพียงสาหรับอาจารย์ และนักศึกษา
ตลอดจนบุคลากรในคณะ
3. จานวนโครงการพัฒนาทักษะการดารงชีวิต และกระบวนการทางานโดยยึดหลักความพอเพียงสาหรับครูประจาการและบุคลากร
ทางการศึกษา
4. ผลการประเมินจาก กพร. และ สมศ.
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5. ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานทางการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีต่อระบบ
การบริหารจัดการของคณะ
6. จานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยให้ลาศึกษาต่อ และก้าวเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
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วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของคณะครุศาสตร์
เป้าประสงค์ที่ 1
สร้างสรรค์งานผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู

เป้าประสงค์ที่ 5
เป็นแหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
และภูมิปัญญาที่สาคัญของท้องถิ่น
ตลอดจนเป็นองค์กรแห่งความ
พอเพียง มีการบริหารจัดการโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ฯ เป็นสถาบันผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้น
นาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์

เป้าประสงค์ที่ 2
พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และ
นักศึกษาตลอดจนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มคี ุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู โดยสร้างเครือข่าย
พันธมิตรกับองค์กรภายนอกและศิษย์เก่า

เป้าประสงค์ที่ 3
สร้างเสริมสมรรถนะในการวิจัย เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และนา
ผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาทางด้าน
การศึกษาแก่ชุมชนและท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 4
เป็นแหล่งสาคัญในการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ในฐานะที่เป็นผู้นา
ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาของท้องถิ่น
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มีเป้าหมาย ดังนี้
1. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถนาความรู้และ
ทักษะไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต
2. มีทักษะทางด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบการงานอาชีพด้วยใจรัก ดารงชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมและมีความสุข
4. มีความรักผูกพันต่อท้องถิ่น ภาคภูมิใจในคุณค่าของความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ยึดมั่นในประชาธิปไตยและห่างไกลจากยาเสพติด
นโยบายคณะครุศาสตร์
1. นโยบายดานการผลิตบัณฑิต
1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและมีความยืดหยุนสูง เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ สังคมโลก
1.2 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรใหเปนตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
1.3 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการ และศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ
พรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการไปศึกษาดูงาน การฝกอบรม เขารวมประชุมสัมมนา เพื่อใหคณาจารยและบุคลากร
มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
1.4 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.5 พัฒนาสื่อการสอน เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหเพียงพอและมีคุณภาพ
1.6 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน
โดยเนนการมีสวนรวมจากบุคคล สถาบัน และชุมชนภายนอก
1.7 พัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
12

2. นโยบายดานการพัฒนานักศึกษา
2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติอยางนอย
5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ ดานทักษะ การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 สนับสนุนใหนักศึกษาเขาฝกประสบการณในสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกอ. และ สมศ.
2.3 สงเสริมกิจกรรมที่ใหนักศึกษาพัฒนาความคิดสรางสรรค การทางานเป็นทีม การสรางนิสัยรักการอาน และมีพฤติกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ตลอดจนพัฒนาเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
2.4 จัดใหมีระบบการใหความชวยเหลือทางวิชาการสาหรับนักศึกษาเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน
3. นโยบายดานงานวิจัย
3.1 พัฒนา ระบบและกลไกและโครงสรางพื้นฐานสาหรับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยทางานวิจัย เพื่อนามาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และลงสู่ชุมชน
3.3 แสวงหาแหลงทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.4 สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายวิจัยทั้งภายในและภายนอก
3.5 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อนาไปใช้พัฒนาชั้นเรียน
และลงสู่ท้องถิ่น
3.6 พัฒนาระบบฐานขอมูลนักวิจัยและผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ
4. นโยบายดานการบริการทางวิชาการแกสังคมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเนนการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดเสีย
4.2 สงเสริมและสนับสนุนใหการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.3 สนับสนุนใหมีความรวมมือดานบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
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5. นโยบายดานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.1 สงเสริมใหมีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบตาง ๆ
5.2 สงเสริมใหมีการบูรณาการงานดานการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5.3 สงเสริมใหมีการเผยแพรหรือการบริการ ดานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ สาธารณชน
6. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารและการจัดการภายในองค์กร
6.1 พัฒนาระบบงานและโครงสรางองคกรที่เหมาะสมกับสถานการณ
6.2 จัดทาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะ
6.3 ยึดหลักการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดเสีย
6.4 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการปองกันความเสี่ยงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6.5 สงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
6.6 สงเสริมสนับในการจัดทาแผนกลยุทธทางการเงิน และวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบไดรวม
ทั้งมีการจัดทางบประมาณที่สอดคลองกับพันธกิจ ทุกพันธกิจและมีการจัดทารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ
6.7 พัฒนาองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู
7. นโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
7.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ และสามารถนามาใชในการดาเนินการ
ดานการประกันคุณภาพ
7.2 สนับสนุนใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชสารสนเทศเพื่อนามาปรับปรุงการดาเนินการ
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8. นโยบายการบริหารสถานศึกษา 3 ดี (3 D)
8.1 พัฒนาคณะตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี โดยเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน 3 ดาน ไดแก ดานการสงเสริมประชาธิปไตย
ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย และดานการสงเสริมภูมิคุมกันภัยดานยาเสพติด
8.2 สงเสริมใหคณาจารยมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานตามนโยบาย 3 ดี ไดอยางมีคุณภาพ
8.3 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกในการดาเนินกิจกรรมที่สอดคลองกับนโยบาย 3 ดี
9. นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา
9.1 กาหนดแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9.2 สนับสนุนกิจกรรมการใหความรู ความเขาใจและตระหนักในการดาเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับคณาจารย
บุคลากร และนักศึกษา
9.3 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการดาเนินการประกันคุณภาพอยางเปนระบบและตอเนื่อง
9.4 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาทุกคนนาผลการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทางาน
9.5 สงเสริมใหมีการวิจัยดานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนาไปใชประโยชนในการพัฒนาคณะและหนวยงานอื่น
9.6 สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อรองรับการจัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
เพื่อใชในการบริหารงาน
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ความเป็นมาในการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ในการดาเนินงานของคณะครุศาสตร์
ประเด็นท้าท้ายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจากภายนอก
1. การรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การพัฒนามหาวิทยาลัย คณะให้มีความนานาชาติ (เครือข่าย หลักสูตร, บุคลากร,
สิ่งอานวยบริการ)
2. การขยายจานวนของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน  การแสวงหาความร่วมมือ พันธมิตรในการจัดการศึกษา (ระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐ
เอกชน หน่วยงานของรัฐ)
3. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบคู่ขนานระหว่างศก.พอเพียง และศก.สร้างสรรค์  การพัฒนาหลักสูตร การสร้างผลงานวิชาการที่
ตอบสนองต่อทิศทางของระบบเศรษฐกิจแบบคู่ขนาน (หลักสูตร ตารา งานวิจัย โครงการบริการวิชาการ)
4. การถูกเรียกร้อง การถูกตรวจสอบ การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การสร้างตราสินค้า
การสร้างความแตกต่าง
5. ความก้าวหน้า มีราคาที่ถูกลง และเข้าถึงได้ง่ายขึ้นของ ICT  การลงทุน การใช้ประโยชน์ ICT. อย่างถูกต้อง เหมาะสม
ประเด็นท้าท้ายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจากภายใน
1. การเสียสมดุลระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์องค์การ และการขาดเอกภาพทางความคิดในวิสัยทัศน์ร่วมเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
2. ตราสินค้า ภาพลักษณ์ขององค์กร รวมทั้งผลผลิต(บัณฑิต) ยังขาดเอกลักษณ์ปราศจากความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับของสังคม
ภายนอก
3. การทางานแบบแยกส่วน และขาดการวางแผนงานในเชิงบูรณาการ
4. การขาดแคลนบุคลากรในเชิงคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานจากภายนอก
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5.
6.
7.
8.

การบริหารทรัพยากรทางการเงินและสินทรัพย์อื่น ๆ อย่างด้อยประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดการระบบคุณภาพเพื่อทาตามหน้าที่มิใช่เป็นวัฒนธรรมการทางาน
การลดลงของจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงพระชนมายุครบรอบ 86 พรรษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนยุทธศาสตร์ จัดทา
ร่างแผนการปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุม
ระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนทัศนะ เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ ผลจากการประชุมดังกล่าว สภา
มหาวิทยาลัย ได้กาหนดนโยบายการบริหารงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ และ
โครงการสาคัญ ตัวชี้วัด ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย และบุคลากร
นานโยบายจากสภามหาวิทยาลัยมาจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดาเนินงานของคณะครุศาสตร์
จากการวิเคราะห์บริบทที่เป็นประเด็นท้าทายจากภายนอกและภายใน กรอบวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นภาพกว้าง นามาสู่แนวคิดที่ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดาเนินการที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจหลักของคณะครุศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตรงความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ
3. การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
4. การทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
5. การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
6. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
วิสัยทัศน์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นนา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้
ตรงกับความต้องการของ
สังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ
และประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การให้บริการวิชาการแก่
สังคม ท้องถิ่น ชุมชน
สถานประกอบการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การทานุบารุง เผยแพร่
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น และ
ของชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารและการพัฒนา
สถาบัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานศึกษา

เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1
สร้างสรรค์งานผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู

เป้าประสงค์ที่ 2
พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และ
นักศึกษาตลอดจนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู โดยสร้างเครือข่าย
พันธมิตรกับองค์กรภายนอกและศิษย์เก่า

เป้าประสงค์ที่ 3
สร้างเสริมสมรรถนะในการวิจัย
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และนา
ผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหา
ทางด้านการศึกษาแก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น
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เป้าประสงค์ที่ 4
เป็นแหล่งสาคัญในการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม ในฐานะที่
เป็นผู้นาทางด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของ
ท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 5
เป็นแหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาที่สาคัญของท้องถิ่น
ตลอดจนเป็นองค์กรแห่งความ
พอเพียง มีการบริหารจัดการโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล

ขั้นตอนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปี คณะครุศาสตร์
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

พิจารณา และทบทวนบริบททางการศึกษา
การวิเคราะห์ความสอดคล้องและผลการวิเคราะห์
SWOT ของคณะครุศาสตร์

แผนพัฒนาคุณภาพ Improvement plan
ของคณะครุศาสตร์

คณะผู้บริหารของคณะครุศาสตร์ ยกร่างแผนปฏิบัติการฯ
คณะครุศาสตร์

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คณะครุศาสตร์ (ร่าง 1)

คณะผู้บริหารและบุคลากรของคณะครุศาสตร์ ประชุม
ทบทวน พิจารณา กาหนดและเพิ่มเติมรายละเอียดแผนฯ
(ร่าง 1)

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2557
คณะครุศาสตร์ (ร่าง 2)

ผู้บริหารของคณะครุศาสตร์ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผู้บริหารของคณะครุศาสตร์ ถ่ายทอด แผนปฏิบัติการฯ คณะครุศาสตร์
ให้บุคลากรเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
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โครงสร้าง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ผู้บริหาร
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ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสู ตร ครุศาสตรบัณฑิต

อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก
ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์

อ.อรัญญา มุดและ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อ.ชลลดา กุลวัฒน์
ประธานหลักสูตรสาขาเคมี-วิทย์ทั่วไป

22

อ.ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

อ.ฐานปนา จ้อยเจริญ
ประธานหลักสูตรสาขาชีววิทยา+วิทย์ทั่วไป

อ.ดร.กาญจนา สุจีนะพงษ์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

23

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนปฏิบัติการ
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
KPI 1.1 ร้อยละความสาเร็จการรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาประจาปี
100%
คณะครุศาสตร์และหลักสูตร
KPI 1.2 จานวนหลักสูตรปริญญาตรีที่สอนเป็นภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา
2
คณะครุศาสตร์
ที่เปิดสอนที่เพิ่มขึ้น
KPI 1.3 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมและคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ และ
100%
คณะครุศาสตร์และหลักสูตร
เอกลักษณ์
KPI 1.4 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
85%
คณะครุศาสตร์และหลักสูตร
KPI 1.5 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัย
100%
คณะครุศาสตร์และหลักสูตร
KPI 1.6 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
85%
คณะครุศาสตร์และหลักสูตร
KPI 1.7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
85%
คณะครุศาสตร์และหลักสูตร
2. การให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
KPI 2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
คณะครุศาสตร์และหลักสูตร
100%
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
KPI 2.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ไปร่วมเรียนรู้และแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชน หน่วยงาน สังคมภายในและ
คณะครุศาสตร์และหลักสูตร
100%
ภายนอก
KPI 2.3 ร้อยละความสาเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม และสุนทรียะ
100%
คณะครุศาสตร์และหลักสูตร
KPI 2.4 ร้อยละความสาเร็จของการจัดหารายได้จากการให้บริการวิชาการจากภายนอก
100%
คณะครุศาสตร์และหลักสูตร
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

3. การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
KPI 3.1 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์
25%
KPI 3.2 ร้อยละของการนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
30%
4. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
KPI 4.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนความสาเร็จของการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
>4.5
KPI 4.2 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานตามคารับรองประจาปี
>4.5
KPI 4.3 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในประจาปี
>4.5
KPI 4.4 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการพัฒนามหาวิทยาลัยทางกายภาพ
100%
สิ่งแวดล้อม
100%
KPI 4.5 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาคณาจารย์(ตามเกณฑ์ สกอ.)
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ผู้รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร์และหลักสูตร
คณะครุศาสตร์และหลักสูตร
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์และหลักสูตร
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์และหลักสูตร

แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

วิสัยทัศน์

การพัฒนาองค์การ

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ

ประสิทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับ
ความต้องการของสังคม การพัฒนา
เศรษฐกิจ และประชาคมอาเซียน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาชั้นนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การให้บริการวิชาการแก่
สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถาน
ประกอบการ

สร้ างสรรค์งาน
พัฒนาองค์กรให้ เป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ ที่สาคัญในการพัฒนา
สร้ างเสริมขีดสมรรถนะในการวิจยั
ผลิตบัณฑิตที่มี
ศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนครู และบุคลากร
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ และนา
คุณภาพตาม
ทางการศึกษาให้ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ผลการวิจยั ไปใช้ แก้ ปัญหาทางด้ าน
เกณฑ์มาตรฐาน
โดยสร้ างเครื อข่ายพันธมิตรกับองค์กรภายนอกและศิษย์เก่า
การศึกษาชุมชนและท้ องถิ่น
วิชาชีพครู
-หลักสูตรตรงตามต้ องการท้ องถิ่น
-คุณภาพของครู และบุคลากร
-คุณภาพอาจารย์ นักศึกษา ครู และบุคลากร
-บัณฑิตครู ที่มีคุณภาพด้ านสาระความรู้
ทางการศึกษามีศกั ยภาพตาม
ทางการศึกษามีสมรรถนะด้ านการวิจยั
คุณธรรม และจริยธรรมและสมรรถนะ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชี พและ
-มีผลงานวิจยั ตีพมิ พ์หรื อเผยแพร่เป็ นที่
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ความต้ องการของหน่วยงาน
ยอมรับ
-ระบบบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรี ยนการสอนรวมถึงระบบการ
บริหารงาน KM อย่างมีประสิทธิภาพ
-บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์
-พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
-พัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอนให้
สอดคล้ องกับความต้ องการ
-พัฒนาบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
-พัฒนาระบบ KM

-สร้ างเครื อข่ายองค์กรภายนอกและศิษย์เก่า

-ระบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ LO
-พัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรี ยนรู้ ตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต
-พัฒนาองค์กรให้ เป็ นองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู้ LO
-พัฒนาคุณภาพของคณาจารย์และ
บุคลากร

-ระบบการบริ หารจัดการงานวิจยั
-สร้ างเครื อข่ายความร่วมมือ
งานวิจยั และงานสร้ างสรรค์

-พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการวิจยั
-พัฒนานวัตกรรมการจัดการ
งานวิจยั และงานสร้ างสรรค์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การทานุบารุง เผยแพร่ สืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ
เป็ นแหล่งสาคัญในการให้ บริการทาง
วิชาการแก่สงั คมในฐานะที่เป็ นผู้นา
ทางด้ านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาของท้ องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารและการ
พัฒนาสถาบัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานศึกษา

เป็ นแหล่งอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาที่สาคัญของท้ องถิ่น
ตลอดจนเป็ นองค์กรแห่งความพอเพียง มีการบริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

-จานวนโรงเรี ยน/สถานศึกษาเครื อข่ายที่

-จานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนา

-จานวนอาจารย์ ที่ได้ รับ

ได้ รับการพัฒนาศักยภาพได้ อย่างมีคุณภาพ
-ความพึงพอใจของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้ ารับบริการทางวิชาการ

จิตสานึก ค่านิยมของอาจารย์ นักศึกษา
บุคลากรในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ไทยและภูมิปัญญาที่สาคัญของท้ องถิ่น

การพัฒนาศักยภาพศึกษา
ต่อและก้ าวเข้ าสูต่ าแหน่ง
ทางวิชาการ
-

-ระบบการบริการวิชาการ
-สร้ างเครื อข่ายการ
ให้ บริการวิชาการ

-ส่งเสริมให้ นกั ศึกษาเข้ าร่วมการ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมเรี ยนรู้
ศิลปวัฒนธรรมไทย

-พัฒนาการให้ บริการวิชาการแก่
สังคม
-พัฒนาด้ านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาของท้ องถิ่น

-พัฒนา ส่งเสริม การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปั ญญาที่สาคัญของท้ องถิ่น

-ระบบการบริ หารจัดการของคณะครุ ศาสตร์
-ระบบและกลไกการประสานงานที่ดี

-พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
-พัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
-พัฒนาระบบอาคารภูมิทศั น์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
1.1 ส่ งเสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การศึ ก ษาที่ มี คุณภาพตรงความต้ อ งการของสั งคม ท้ อ งถิ่ น และได้รั บ ปลู ก ฝั งด้านคุ ณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสาขาวิชา โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
1.2 จัดหา พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาที่เป็นสากลและความเป็นนานาชาติ และพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่สาคัญ
1.3 ส่งเสริมการ จัดทาแผนการตลาดและการสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาในพื้นที่
1.4. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึก ษาขั้นพื้นฐานและระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนสาธิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนเป็นแหล่งฝึกประการณ์ของนักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์
2.1. พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2.2. สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ทั้งระดับชาติ นานาชาติ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม โดยการสร้างเครือข่าย
3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 พัฒนาระบบกลไกบริหารจัดการในด้านบริการวิชาการ
3.4 ส่งเสริมการพัฒนาครูเพื่อสร้างครูมืออาชีพรองรับประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
กลยุทธ์
4.1 อนุรักษ์ส่งเสริมการรับรู้สร้างสานึกและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยให้แก่ นักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชนทั่วไป
4.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
กลยุทธ์
5.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนา การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้มีศักยภาพ มีภาวะผู้นา รักองค์กร และมีความก้าวหน้าในสายงาน
5.3 จัดทาผังแม่บทการใช้ประโยชน์และแสวงหาพันธมิตร ร่วมดาเนินการพัฒนาธุรกิจบริหารจัดการสร้างผลประโยชน์จากที่ดิน
ของมหาวิทยาลัย
5.4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
5.5 ปรับปรุง ประสิทธิภาพคุณภาพการให้บริการ
5.6 สร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหาร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
กลยุทธ์
6.1 พัฒนาระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตร และการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
6.2 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
6.3 พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรู้ ตามคุณ ลัก ษณะของบัณ ฑิต เสริมสร้างคุณ ธรรมให้กับนั ก ศึก ษา ผ่านการจัดกิ จกรรมของ
นักศึกษา
6.4 พัฒนาความร่วมมือกับศิษย์เก่า
6.5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต งบประมาณ 1,626,200 บาท
โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการ 1.1.1
พัฒนาระบบการ
เรียนการสอน
เพื่อยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา

หลักสูตรที่มีผล
การดาเนินงาน
ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF

ค่า
เป้าหมาย
1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง
2 วัน
1 ครั้ง

ระยะเวลาของ
การดาเนินงาน

กิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรม 1 พัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญสาหรับนักศึกษาและ
ศิษย์เก่า สาขาคณิตศาสตร์
กิจกรรม 2 พัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญสาหรับนักศึกาและ
ศิษย์เก่า สาขาคณิตศาสตร์
กิจกรรม 3 พัฒนาทักษะการสร้างสื่อการ
สอนและการนาไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนสาหรับนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สาหรับครูคณิตศาสตร์ ระยะที่ 3 (โครงการ
ต่อเนื่อง)
กิจกรรมที่ 5 ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติ
วิชาชีพครู 1

21,400

ไตรมาส 1
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(ต.ค.-ธ.ค. 2557) ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
และอ.วัสส์พร จิโรจพันธุ์

21,400

ไตรมาส 1
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(ต.ค.-ธ.ค. 2557) อ.วัสส์พร จิโรจพันธุ์ และ
ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล

17,200

ไตรมาส 2
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(ม.ค.-มี.ค. 2558)

16,200

ไตรมาส 1
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(ต.ค.-ธ.ค. 2557) อ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ

50,000

ไตรมาส 2
งานวิชาการ
(ม.ค.-มี.ค. 2558) อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล,
นางบุณยนุช เทียบแสนและ
นางสาวรมย์รวี โพธิ์คา
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ผู้รับผิดชอบ

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (ต่อ)
โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการ 1.1.1
พัฒนาระบบการ
เรียนการสอน
เพื่อยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา

หลักสูตรที่มีผล
การดาเนินงาน
ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 6 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครู 2

50,000

1ครั้ง

กิจกรรมที่ 7 สัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพครู 1

30,000

1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 8 การสัมมนากลางภาคนักศึกษา
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2

30,000

1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 9 ปัจฉิมนิเทศฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ครู 1

30,000
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ระยะเวลาของ
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 3
งานวิชาการ
(เม.ย.-มิ.ย.2558) อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล,
นางบุณยนุช เทียบแสนและ
นางสาวรมย์รวี โพธิ์คา
ไตรมาส 2
งานวิชาการ
(ม.ค.-มี.ค. 2558) อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล,
นางบุณยนุช เทียบแสนและ
นางสาวรมย์รวี โพธิ์คา
ไตรมาส 2
งานวิชาการ
(ม.ค.-มี.ค. 2558) อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล,
นางบุณยนุช เทียบแสนและ
นางสาวรมย์รวี โพธิ์คา
ไตรมาส 3
งานวิชาการ
(เม.ย.-มิ.ย.2558) อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล,
นางบุณยนุช เทียบแสนและ
นางสาวรมย์รวี โพธิ์คา

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (ต่อ)
โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการ 1.1.1
พัฒนาระบบการ
เรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

หลักสูตรที่มีผล
การดาเนินงาน
ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 10 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพ ครู 2

30,000

1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 11 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

30,000

1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 12 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

30,000

1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 13 สัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

30,000
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ระยะเวลาของ
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 3
งานวิชาการ
(เม.ย.-มิ.ย.2558) อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล,
นางบุณยนุช เทียบแสนและ
นางสาวรมย์รวี โพธิ์คา
ไตรมาส 3
งานวิชาการ
(เม.ย.-มิ.ย.2558) อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล,
นางบุณยนุช เทียบแสนและ
นางสาวรมย์รวี โพธิ์คา
ไตรมาส 4
งานวิชาการ
(ก.ค.-ก.ย.2558) อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล,
นางบุณยนุช เทียบแสนและ
นางสาวรมย์รวี โพธิ์คา
ไตรมาส 4
งานวิชาการ
(ก.ค.-ก.ย.2558) อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล,
นางบุณยนุช เทียบแสนและ
นางสาวรมย์รวี โพธิ์คา

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (ต่อ)
โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการ 1.1.1
หลักสูตรที่มีผล
พัฒนาระบบการ การดาเนินงาน
เรียนการสอนเพื่อ ตามกรอบ
ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน TQF
การศึกษา

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 14 สัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

30,000

1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 15 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

30,000

1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 16 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

30,000

1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 17 จัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้
วิชาชีพครูฯ

60,000
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ระยะเวลาของ
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 4
งานวิชาการ
(ก.ค.-ก.ย.2558) อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล,
นางบุณยนุช เทียบแสนและ
นางสาวรมย์รวี โพธิ์คา
ไตรมาส 3
งานวิชาการ
(เม.ย.-มิ.ย. อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล,
2558)
นางบุณยนุช เทียบแสนและ
นางสาวรมย์รวี โพธิ์คา
ไตรมาส 3
งานวิชาการ
(เม.ย.-มิ.ย. อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล,
2558)
นางบุณยนุช เทียบแสนและ
นางสาวรมย์รวี โพธิ์คา
ไตรมาส 2
งานวิชาการ
(ม.ค.-มี.ค.
อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล,
2558)
นางบุณยนุช เทียบแสนและ
นางสาวรมย์รวี โพธิ์คา

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (ต่อ)
โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการ 1.1.1
หลักสูตรที่มีผล
พัฒนาระบบการ การดาเนินงาน
เรียนการสอนเพื่อ
ตามกรอบ
ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน TQF
การศึกษา

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 18 ปรับปรุงคู่มือการฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

30,000

1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 19 ปรับปรุงคู่มือการฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

30,000

1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 20 เสวนาปัญหาของนักศึกษา

30,000

1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 21 สารวจความต้องการของ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1

30,000
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การดาเนินงาน
ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.
2558)

ผู้รับผิดชอบ

งานวิชาการ
อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล,
นางบุณยนุช เทียบแสน
และนางสาวรมย์รวี โพธิ์คา
ไตรมาส 2
งานวิชาการ
(ม.ค.-มี.ค.
อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล,
2558)
นางบุณยนุช เทียบแสน
และนางสาวรมย์รวี โพธิ์คา
ไตรมาส 2
งานวิชาการ
(ม.ค.-มี.ค.
อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล,
2558)
นางบุณยนุช เทียบแสน
และนางสาวรมย์รวี โพธิ์คา
ไตรมาส 1
งานวิชาการ
(ต.ค.-ธ.ค.2557) อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล,
นางบุณยนุช เทียบแสน
และนางสาวรมย์รวี โพธิ์คา

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (ต่อ)
โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการ 1.1.1
พัฒนาระบบการ
เรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

หลักสูตรที่มีผล
การดาเนินงาน
ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 22 พัฒนาบุคลิกภาพและการ
ปรับตัวสาหรับนักศึกษาครู

20,000

1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 23 แนะแนวอาชีพ

20,000

1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 24 อบรมการขอใบประกอบ
วิชาชีพครู

20,000

1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 25 Classroom Action
Research for English Education
Students อบรมความรู้และนาเสนอผลงาน

30,000

35

ระยะเวลาของ
การดาเนินงาน
ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.
2558)

ผู้รับผิดชอบ

งานวิชาการ
อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล,
นางบุณยนุช เทียบแสน
และนางสาวรมย์รวี โพธิ์คา
ไตรมาส 2
งานวิชาการ
(ม.ค.-มี.ค.
อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล,
2558)
นางบุณยนุช เทียบแสน
และนางสาวรมย์รวี โพธิ์คา
ไตรมาส 1
งานวิชาการ
(ต.ค.-ธ.ค.2557) อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล,
นางบุณยนุช เทียบแสน
และนางสาวรมย์รวี โพธิ์คา
ไตรมาส 2
งานวิชาการ
(ม.ค.-มี.ค.
อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล,
2558)
นางบุณยนุช เทียบแสน
และนางสาวรมย์รวี โพธิ์คา

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (ต่อ)
โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการ 1.1.1
พัฒนาระบบ
การเรียนการ
สอนเพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา

หลักสูตรที่มี
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามกรอบ
มาตรฐาน
TQF

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

ร้อยละ
95

กิจกรรมที่ 26 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

50,000

ร้อยละ
80

กิจกรรมที่ 27 เสริมทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษา
โดยเน้นกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ -กิจกรรมส่งเสริม พัฒนานักศึกษา
ให้มีจิตอาสา (โครงการ English Camp for English
Education Students 2015)
กิจกรรมที่ 28 พัฒนาทักษะความเป็นครูคณิตศาสตร์
ในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ

120,000

กิจกรรมที่ 29 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

50,000

11 คน

ร้อยละ
95
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20,000

ระยะเวลาของการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.2557)ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค. 2558)
ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค. 2558)

วิทยาศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
อ.สุธี พรรณหาญ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.2557)ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค. 2558)
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.2557)ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค. 2558)

คณิตศาสตร์
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
รศ.กอบกุล สังขะมัลลิก

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อ.นิตย์ เนี่ยงน้อย

สาขาวิชาวิทย์ฯ/เคมี/ชีวฯ
ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (ต่อ)
โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการ 1.1.1
พัฒนาระบบ
การเรียนการ
สอนเพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา

หลักสูตรที่มี
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามกรอบ
มาตรฐาน
TQF

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลาของการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

3 ครั้ง

กิจกรรมที่ 30 อบรมเผยแพร่นาฏศิลป์สาหรับครู
ปฐมวัยสู่ท้องถิ่น

20,000

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค. 2558)

สาขาวิชาปฐมวัย
อ.ฝายวารี ประภาสะวัต

1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 31 อนุรักษ์ส่งเสริมทานุบารุง ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทยและจีน

20,000

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค. 2558)

สาขาวิชาภาษาจีน

180,000

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.2558)ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.2558)
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.2557)ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค. 2558)

งานวิชาการ
อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล,
นางบุณยนุช เทียบแสน
และนางสาวรมย์รวี โพธิ์คา
สาขาวิชาวิทย์ฯ/เคมี/ชีวฯ
อ.จิตตรี พละกุล

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.2557)

คณิตศาสตร์
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผศ.ดร.ชนะ ปรีชา

ร้อยละ
80

กิจกรรมที่ 32 ส่งเสริม พัฒนานักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการและให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ-ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ(จานวน 9 หลักสูตรๆละ20,000 บาท)
ร้อยละ กิจกรรมที่ 33 จัดหาอุปกรณ์และพัฒนาหอง
90
ปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษาครู ค.บ. 5 ปี สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี
ชีวฯ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะครุศาสตร์ก่อน
ออกไปประกอบอาชีพครูในสถานศึกษาจริง
30 เล่ม / กิจกรรมที่ 34 จัดซื้อ จัดหา สื่อการเรียนการสอน
5ชุด คณิตศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
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120,000

30,000

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (ต่อ)
โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการ 1.1.1
หลักสูตรที่มี
พัฒนาระบบการ
ผลการ
เรียนการสอนเพื่อ ดาเนินงาน
ยกระดับคุณภาพ ตามกรอบ
การศึกษา
มาตรฐาน
TQF

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลาของการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

50 ชิ้น

กิจกรรมที่ 35 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ

30,000

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.2557)

สาขาวิชาภาษาจีน

ร้อยละ
90

กิจกรรมที่ 36 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ

30,000

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.2557)

สาขาวิชาภาษาไทย

ร้อยละ
90

กิจกรรมที่ 37 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ

30,000

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.2557)

ร้อยละ
90

กิจกรรมที่ 38 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ

20,000

ร้อยละ
90

กิจกรรมที่ 39 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ

20,000

ไตรมาส 2
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(ม.ค.-มี.ค. 2558)

ร้อยละ
90

กิจกรรมที่ 40 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ

20,000

ไตรมาส 2
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(ม.ค.-มี.ค. 2558) ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
และอ.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
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วิทยาศาสตร์
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
อ.สุธี พรรณหาญ
ไตรมาส 2
สาขาวิชาปฐมวัย
(ม.ค.-มี.ค. 2558) อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (ต่อ)
ค่า
เป้าหมาย

โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการ 1.1.2
ความร่วมมือ
จัดการเรียนการ
สอนกับ
หน่วยงาน
ภายในและ
ต่างประเทศ
โครงการ 1.2.1
พัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษา

จานวน
กิจกรรมที่มี
ความร่วมมือ
กับหน่วยงาน
ภายใน

4 ครั้ง

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา

ร้อยละของ
นักศึกษาที่
ผ่านการ
ทดสอบภาษา
ตามเกณฑ์

10 ครั้ง

กิจกรรมที่ 1 จัดหาทรัพยากรเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษา
-การเสริมทักษะทางภาษให้แก่นักศึกษา
-การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาวัฒนธรรมจีน

กิจกรรม
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ระยะเวลาของการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

100,.000

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.2557)ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.2558)

งานวิชาการ
อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล,
นางบุณยนุช เทียบแสน
และนางสาวรมย์รวี โพธิ์คา

20,000

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.2557)

สาขาวิชาภาษาจีน

งบประมาณ

แผนงานที่ 2 ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ งบประมาณ 295,000 บาท (ของบสถาบันวิจัยและพัฒนา)***
โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการ 2.2.1
สนับสนุน
ทรัพยากร
ทางการวิจัย

-จานวนเงิน
สนับสนุน
งานวิจัยหรือ
งาน
สร้างสรรค์ต่อ
จานวน
อาจารย์
ประจาและ
นักวิจัย
ประจาที่ได้รับ
จากภายใน
และภายนอก
(สกอ. 4.3)

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

4.45
คะนน

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาแหล่งข้อมูลวิชาการเพื่อการวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ศึกษา ***

50,000

กิจกรรมที่ 2 จัดทางานวิจัยเรื่อง PRESERVICE AND NOVICE
IN-SERVICE MATHEMATICS TEACHERS,UNDERSTANDING
OF CONCEPTS RELATED TO NUMBER THEORY ***

100,000

กิจกรรมที่ 3 การนาเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ***

50,000

-

สาขาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

กิจกรรมที่ 4 โครงการอนุรักษ์ และเผยแพร่ ประเพณีรา
ข้าวสาร จ.ปทุมธานี ***

45,000

-

สาขาภาษาไทย

กิจกรรที่ 5 พัฒนาแหล่งข้อมูลวิชาการเพื่อการวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ศึกษา ***

50,000

2 แหล่ง
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ระยะเวลาของการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 1
สาขาวิทยาศาสตร์
(ต.ค.-ธ.ค.2557)- (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.2558)
สาขาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ไตรมาส 3
สาขาวิทย์/เคมี/ชีวฯ
(เม.ย.-มิ.ย.2558)

แผนงานที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ งบประมาณ 219,200 บาท ของคณะครุศาสตร์
และ 150,000บาท งบสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ *** และงบศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา
ศูนย์ครู 300,000 บาท *** รวมงบประมาณ 669,200 บาท
โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการ 3.1.1
บริการวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
ชุมชน

ร้อยละโครงการ
ให้บริการวิชาการที่
ดาเนินงานแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ
2558

ค่า
เป้าหมาย
20 คน

กิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์
สาหรับนักเรียนเพื่อการสอบแข่งขัน
คณิตศาสตร์ในภาษาอังกฤษ
(งบคณะครุศาสตร์)

30,000

นักเรียน
60คน

กิ จ กรรมที่ 2 จั ด ท าฐานวิ ท ยาศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ***

30,000

นักเรียน
20 คน

กิจกรรมที่ 3 ค่ายพัฒนาศักยภาพ
คณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนในโรงเรียนที่ใช้
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ***

30,000
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ระยะเวลาของ
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

อ.ดร.กาญจนา สุจีนะพงษ์
ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค. 2558) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ)

คณิตศาสตร์
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการ คุรุศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค. 2558 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

(ภาษาอังกฤษ)
อ.ดร.กาญจนา สุจีนะพงษ์
ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค. 2558 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ)

แผนงานที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ งบประมาณ 219,200 บาท ของคณะครุศาสตร์
และ 150,000บาท งบสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ *** และงบศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา
ศูนย์ครู 300,000 บาท *** รวมงบประมาณ 669,200 บาท (ต่อ)
โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการ 3.1.1
บริการวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
ชุมชน

ร้อยละโครงการ
ให้บริการวิชาการที่
ดาเนินงานแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ
2558

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลาของ
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ครู 20 คน กิจกรรมที่ 4 อบรมเทคนิคการสอนภาษาจีน

30,000

อ.กุลินทร มณีวัฒนา
ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค. 2558 สาขาวิชาภาษาจีน

นักเรียน
60 คน

กิจกรรมที่ 5 จัดทาฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียน ***

30,000

อ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง
ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค. 2558 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-

ครู ศิษย์
เก่า และ
ผู้สนใจ
40 คน

กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการนิทานและหุ่น
สาหรับครู ศิษย์เก่า และผู้สนใจด้านการศึกษา
ปฐมวัย***

ให้กับครูสอนภาษาจีน ***
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30,000

ทั่วไป/เคมี/ชีววิทยา
อ.คันธรส ภาผล
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.2557 สาขาการศึกษาปฐมวัย

แผนงานที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ งบประมาณ 219,200 บาท ของคณะครุศาสตร์
และ 150,000บาท งบสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ *** และงบศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา
ศูนย์ครู 300,000 บาท *** รวมงบประมาณ 669,200 บาท (ต่อ)
โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการ 3.1.2
สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ
บริการวิชาการ
แก่ชุมชน
หน่วยงาน
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
ศิษย์เก่าและ
หน่วยงานใน
ต่างประเทศ

จานวนเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
ให้บริการวิชาการ
จานวนโครงการ
ให้บริการวิชาการที่
ดาเนินการร่วมกับ
เครือข่าย

ค่า
เป้าหมาย
25 คน
4 วัน
1 ครั้ง

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม
GSP ระดับกลาง สาหรับครูคณิตศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษา (งบคณะครุศาสตร์)
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกระบวนการคิดพิชิต
คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(งบคณะครุศาสตร์)
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรมวิจัยในชั้นเรียน ด้าน
การศึกษาปฐมวัยสู่ชุมชน (งบคณะครุศาสตร์)
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งบประมาณ

ระยะเวลาของ
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

30,000

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค. 2558 อ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ

30,000

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค. 2558 อ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ

30,000

สาขาวิชาปฐมวัย
ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค. 2558 อ.วณิชชา สิทธิพล

แผนงานที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ งบประมาณ 219,200 บาท ของคณะครุศาสตร์
และ 150,000บาท งบสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ *** และงบศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา
ศูนย์ครู 300,000 บาท *** รวมงบประมาณ 669,200 บาท (ต่อ)
โครงการ
โครงการ 3.2.3
นิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติ

โครงการ 3.2.4
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาทแก่
นักศึกษา บุคลากร
และประชาชนทั่วไป

ตัวชี้วัด
จานวนผู้เข้าร่วม
นิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ

จานวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงแก่
ชุมชนสถานศึกษา
สถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

100 คน

กิจกรรมที่ 1 จัดนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติ (งบคณะครุศาสตร์)

40,000

100 คน

กิจกรรมที่ 2 จัดนิทรรศการวัน
เจ้าฟ้าฯ (งบคณะครุศาสตร์)

44,200

50 คน

กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน
สถานศึกษา สถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
-ครูวิทย์เพื่อพ่อและพอเพียงผลิต
เจล ล้างมือ(งบคณะครุศาสตร์)

15,000
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ระยะเวลาของ
การดาเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.2557)ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค. 2558
ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค. 2558

ผู้รับผิดชอบ

งานวิชาการ
อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล,
นางบุณยนุช เทียบแสน
และนางสาวรมย์รวี โพธิ์คา
งานวิชาการ
อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล,
นางบุณยนุช เทียบแสน
และนางสาวรมย์รวี โพธิ์คา
ไตรมาส 2
สาขาวิชาวิทย์ฯ/เคมี/ชีวฯ+
(ม.ค.-มี.ค. 2558 วิทยาศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
อ.จิตรี พละกุล

แผนงานที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ งบประมาณ 219,200 บาท ของคณะครุศาสตร์
และ 150,000บาท งบสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ *** และงบศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา
ศูนย์ครู 300,000 บาท *** รวมงบประมาณ 669,200 บาท (ต่อ)
โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการ 3.4.1 จานวน
พัฒนาครูและ ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ
บุคลากร
ทางการศึกษา

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลาของ
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 1 ครูอาสาค่ายคณิตศาสตร์(คณิตศาสตร์ ***

50,.000

1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรมืออาชีพ Teaching
English for Promoting International Understanding***

50,.000

1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 3 ค่ายพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนที่ใช้
หลักสูตรภาษาอังกฤษ***

25,000

1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 4 ค่ายพัฒนาศักยภาพการสื่อสารสาหรับครูคณิตศาสตร์ใน
โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ(***
กิจกรรมที่ 5 –ค่ายปฐมวัยรวมพลังจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน***

25,000
50,000

ไตรมาส 3
สาขาปฐมวัย
(เม.ย.-มิ.ย.2558)

1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 6 ค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาหรับครูโรงเรียน
เครือข่าย***

50,000

1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 7 ค่ายบริการวิชาการภาษาไทยและภาษาจีน ***

50,000

ไตรมาส 2
สาขาวิทย์ฯ/เคมี/ชีวฯและ
(ม.ค.-มี.ค. 2558) วิทยาศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ไตรมาส 2
สาขาภาษาไทยและ
(ม.ค.-มี.ค. 2558) สาขาภาษาจีน

1 ครั้ง
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ไตรมาส 1
สาขาคณิตศาสตร์
(ต.ค.-ธ.ค.2557)
ไตรมาส 1
สาขาภาษาอังกฤษ
(ต.ค.-ธ.ค.2557)
ไตรมาส 3
สาขาคณิตศาสตร์
(เม.ย.-มิ.ย.2558) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

แผนงานที่ 4 ทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม งบประมาณ 80,000 บาท ของคณะครุศาสตร์ และ 30,000 บาท
งบสานักศิลปวัฒนธรรม *** รวมงบประมาณ 110,000 บาท
โครงการ
โครงการ 4.1.1
อนุรักษ์ส่งเสริม
ทุนุบารุง สืบ
สานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

ร้อยละของ ร้อยละ80
นักศึกษา
บุคลากร
อาจารย์และ ร้อยละ 80
ประชาชน
ทั่วไปใน
ท้องถิ่นที่
ร้อยละ 80
เข้าร่วม
กิจกรม
ทานุบารุง
ร้อยละ 80
ศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 สืบสานวัฒนธรรมประเพณี”ลอยกระทง”
(งบคณะครุศาสตร์)

10,000

กิจกรรมที่ 2 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย “ วันกตัญญูครูใน
ดวงใจ”(งบคณะครุศาสตร์)

10,000

กิจกรรมที่ 3 ทาบุญคณะครุศาสตร์
(งบคณะครุศาสตร์)

15,000

กิจกรรมที่ 4 ครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้า
ขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 (งบคณะครุศาสตร์)

5,000

ร้อยละ 80 กิจกรรมที่ 5 แสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ

40,000

(งบคณะครุศาสตร์)
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ระยะเวลาของ
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 1
กิจการนักศึกษา
(ต.ค.-ธ.ค.2557) ผศ.พนิดา ชาตยาภา และ
นายกิตติภัค สุดสะกรี
ไตรมาส 2
กิจการนักศึกษา
(ม.ค.-มี.ค. 2558) ผศ.พนิดา ชาตยาภา และ
นายกิตติภัค สุดสะกรี
ไตรมาส 2
กิจการนักศึกษา
(ม.ค.-มี.ค. 2558) ผศ.พนิดา ชาตยาภา และ
นายกิตติภัค สุดสะกรี
ไตรมาส 3
กิจการนักศึกษา
(เม.ย.-มิ.ย.2558) ผศ.พนิดา ชาตยาภา และ
นายกิตติภัค สุดสะกรี
ไตรมาส 4
กิจการนักศึกษา
(ก.ค.-ก.ย.2558) ผศ.พนิดา ชาตยาภา และ
นายกิตติภัค สุดสะกรี

แผนงานที่ 4 ทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม งบประมาณ 80,000 บาท ของคณะครุศาสตร์ และ 30,000 บาท
งบสานักศิลปวัฒนธรรม *** รวมงบประมาณ 110,000 บาท (ต่อ)
โครงการ
โครงการ 4.1.1
อนุรักษ์ส่งเสริม
ทานุบารุง
สืบสานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรม

ร้อยละของ
ร้อยละ 80 กิจกรรมที่ 6 สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
นักศึกษา บุคลากร
ไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 2 ***
อาจารย์และ
ประชาชนทั่วไปใน
ท้องถิ่นที่เข้าร่วม
กิจกรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
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งบประมาณ
30,000

ระยะเวลาของ
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.
2558)

กิจการนักศึกษา
ผศ.พนิดา ชาตยาภา และ
นายกิตติภัค สุดสะกรี

แผนงานที่ 5 บริหารจัดการ งบประมาณ 3,332,000 บาท
โครงการ

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

ระยะเวลาของ
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

100,000

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.2557)ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค. 2558)

งานบริหาร
อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก,
นางอารีย์ ทิพรส และ
นายล้อมพงค์ บริรักษ์

กิจกรรมที่ 1 จัดทาสวนหย่อม เพิ่มจานวนต้นไม้
พื้นที่สีเขียวในพื้นที่ต่างๆ

40,000

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.
2558)ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.2558)

งานบริหาร
อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก,
นางอารีย์ ทิพรส และ
นางสมฤดี คัชมาตย์

ร้อยละ 90 กิจกรรมที่ 2 พัฒนา ซ่อมบารุง ปรับปรุงอาคาร

40,000

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.
2558)ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.2558)

งานบริหาร
อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก,
นางอารีย์ ทิพรส และ
นางสมฤดี คัชมาตย์

จานวนสื่อ
จานวน 2
ระบบงาน
ช่องทอง
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการสื่อสาร
และการ
ประชาสัมพันธ์
ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ 90
โครงการ 5.4.1
ตามเกรฑ์ UI
ปรับปรุงพัฒนา
Greenmetric
อาคารสถานที่
World University
ภูมิทัศน์ภายใน
มหาวิทยาลัยให้เป็น Ranking 6 ด้าน

โครงการ 5.1.3
พัฒนาระบบงาน
การประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์การ

ที่ยอมรับด้านการ
เป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียว

กิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 ผลิตสื่อ นาเสนอเพื่อประชาสัมพันธ์
งานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(งานบริหาร)
-จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

และระบบสาธารณูปโภค
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แผนงานที่ 5 บริหารจัดการ งบประมาณ 3,332,000 บาท (ต่อ)
ค่า
เป้าหมาย

โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการ 5.4.2
เสริมสร้างบรรยากาศ
ทางวิชาการและสภาพ
การทางานที่เอื้ออานวย
ต่อการเรียนการสอน
และการทางาน
โครงกร 5.5.1
พัฒนาระบบงาน
ให้บริการหน่วยงาน
กลาง

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาบุคลากร
และประชาชนต่อสิ่ง
อานวยความสะดวก

ร้อยละ
90

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุง จัดหาพื้นที่ ที่นั่ง
เพื่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

ร้อยละ
เบิกจ่าย
90

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบริหารจัดการเรียน
การสอนและการบริหารงานสานักงาน
คณะครุศาสตร์ -ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
ครุภัณฑ์

กิจกรรม

49

งบประมาณ

ระยะเวลาของ
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

60,000

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.
2558)ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.2558)

งานบริหาร
อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก,
นางอารีย์ ทิพรส และ
นางสมฤดี คัชมาตย์

2,620,000

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.2557)ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.2558)

งานบริหาร
อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก,
นางอารีย์ ทิพรส และ
นางสมฤดี คัชมาตย์

แผนงานที่ 5 บริหารจัดการ งบประมาณ 3,332,000 บาท (ต่อ)
โครงการ

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรม

โครงการ 5.5.1 พัฒนา ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ กิจกรรมที่ 2 จัดสวัสดิการแก่อาจารย์
ของผูร้ ับบริการ
ระบบงานให้บริการ
เบิกจ่าย 90 บุคลากรและนักศึกษา
หน่วยงานกลาง

ร้อยละ กิจกรรมที่ 3 วัสดุเชื้อเพลิง
เบิกจ่าย 90

ร้อยละ
เบิกจ่าย 90

กิจกรรมที่ 4 ค่าสาธารณูปโภค
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งบประมาณ
60,000

60,000

50,000

ระยะเวลาของ
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.
2557)ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.
2558)
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.
2557)ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.2558)

งานบริหาร
อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก,
นางอารีย์ ทิพรส และ
นางสมฤดี คัชมาตย์

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.
2557)ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.2558)

งานบริหาร
อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก,
นางอารีย์ ทิพรส และ
นางสมฤดี คัชมาตย์

งานบริหาร
อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก,
นางอารีย์ ทิพรส และ
นางสมฤดี คัชมาตย์

แผนงานที่ 5 บริหารจัดการ งบประมาณ 3,332,000 บาท (ต่อ)
โครงการ

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการ 5.5.2
พัฒนาองค์การ
เรียนรู้และการ
จัดการความรู้

จานวนหน่วยงานที่มี
การกาหนดประเด็น
การจัดการความรู้ให้
สอดคล้องกับพันธกิจ
ของหน่วยงาน

2 ครั้ง

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมนาเสนอแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความรู้ใหม่ระหว่างหน่วยงาน (บริหาร)
-การจัดการความรู้ KM

10,000

โครงการ 5.6.1
พัฒนาระบบงาน
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

จานวนของระบบงาน
ที่ได้รับการพัฒนาตาม
หลักธรรมาภิบาล

2 ครั้ง

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบงานการวางแผนและ
งบประมาณ
-อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทาแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี

30,000

ร้อยละของบุคลากรที่
โครงการ 5.6.2
พัฒนาบุคลากรตาม ผ่านการอบรมการนา
หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาลไปใช้

ร้อยละ
80

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน -สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
2558 (งานบริหาร)

262,000

ในการปฏิบัติงาน
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ระยะเวลาของ
การดาเนินงาน
ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.
2558)ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.
2558)
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.2557)
และ
ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.2558)

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร
อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก,
นางอารีย์ ทิพรส และ
นางสมฤดี คัชมาตย์
งานบริหาร
อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก,
นางอารีย์ ทิพรส และ
นางสมฤดี คัชมาตย์

ไตรมาส 4
งานบริหาร
(ก.ค.-ก.ย.2558) อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก,
นางอารีย์ ทิพรส และ
นางสมฤดี คัชมาตย์

แผนงานที่ 6 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 889,000 บาท
โครงการ

ตัวชี้วัด

คุณภาพของผู้สาเร็จ
โครงการ 6.1.1 พัฒนา
การศึกษาตามกรอบ
ระบบกลไกการพัฒนา
หลักสูตร และการบริหาร TQF
หลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

ค่า
เป้าหมาย

500 เล่ม กิจกรรมที่ 1 จัดทาคู่มือ เสริมสร้างความรู้ในการ

1,000
แผ่น

ร้อยละ
80

โครงการ 6.3.1 พัฒนา
กิจกรรมเสริมสร้าง
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมตามอัตลักษณ์

นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้าง
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ตามอัตลักษณ์

กิจกรรม

ร้อยละ
80

พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
(งานวิชาการ)
-จัดทาคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4
และปีที่ 5
กิจกรรมที่ 2 จัดทาแผนการรับนักศึกษา
(งานวิชาการ)
-จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร

กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงพัฒนาระบบงานที่ปรึกษา
และการแนะแนวการเรียนรู้
-กิจกรรมการพัฒนาระบบกลไกการให้คาปรึกษา
แก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาการจัด
ประชุมสัมมนาและจัดทาคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพเด่นเน้น
คุณธรรมจริยธรรม ผ่านการเรียนรู้อย่าง
ใคร่ครวญสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
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ระยะเวลาของ
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

186,000

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.2557)ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.2558)

งานวิชาการ
อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล,
นางบุณยนุช เทียบแสน
และนางสาวรมย์รวี โพธิ์คา

60,000

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.
2558)ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.2558)
ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.2558)

งานวิชาการ
อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล,
นางบุณยนุช เทียบแสน
และนางสาวรมย์รวี โพธิ์คา

งบประมาณ

25,000

20,000

กิจการนักศึกษา
ผศ.พนิดา ชาตยาภา และ
นายกิตติภัค สุดสะกรี

ไตรมาส 4
สาขาวิชาปฐมวัย
(ก.ค.-ก.ย.2558) อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก

แผนงานที่ 6 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 889,000 บาท (ต่อ)
โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการ 6.3.1
พัฒนากิจกรรม
เสริมสร้าง
พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ตามอัตลักษณ์

นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้าง
พฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
ตามอัตลักษณ์

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

80 คน

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสวนสมุนไพรในโรงเรียน
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรูในชุมชนท้องถิ่น

40,000

ร้อยละ
80

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาอัตลักษณ์คณะครุศาสตร์
มรภ.วไลยฯ (กิจการนศ.)ทุกสาขารวม

60,000

ร้อยละ
80

กิจกรรมที่ 4 จัดค่ายปฐมนิเทศ”บายศรีสู่ขวัญ
นักศึกษาใหม่” ปีการศึกษา 2558

60,000

ร้อยละ
80

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาผู้นากิจกรรมนักศึกษา
ทุกชั้นปี

20,.000

ร้อยละ
80

กิจกรรมที่ 6 สารวจความต้องการนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 /2558

5,000
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ระยะเวลาของ
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 2
สาขาวิชาวิทย์/เคมี/ชีวฯ
(ม.ค.-มี.ค. 2558) +วิทยาศาสตร์ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)+ทุกสาขา
อ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง
ไตรมาส 2
กิจการนักศึกษา
(ม.ค.-มี.ค. 2558) ผศ.พนิดา ชาตยาภา และ
นายกิตติภัค สุดสะกรี
ไตรมาส 4
กิจการนักศึกษา
(ก.ค.-ก.ย.2558) ผศ.พนิดา ชาตยาภา และ
นายกิตติภัค สุดสะกรี
ไตรมาส 4
กิจการนักศึกษา
(ก.ค.-ก.ย.2558) ผศ.พนิดา ชาตยาภา และ
นายกิตติภัค สุดสะกรี
ไตรมาส 1
กิจการนักศึกษา
(ต.ค.-ธ.ค.2557) ผศ.พนิดา ชาตยาภา และ
นายกิตติภัค สุดสะกรี

แผนงานที่ 6 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 889,000 บาท (ต่อ)
โครงการ
โครงการ 6.3.1
พัฒนากิจกรรม
เสริมสร้างพฤติกรรม
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมตามอัต
ลักษณ์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

นักศึกษาเข้าร่วม ร้อยละ 80 กิจกรรมที่ 7 จัดประกวดคาขวัญและ
กิจกรรมเสริมสร้าง
แผ่นภาพการประหยัดพลังงาน
พฤติกรรมด้าน
คุณธรรม
ร้อยละ 80 กิจกรรมที่ 8 เสวนาปัญหาของนักศึกษาครู
จริยธรรม
ตามอัตลักษณ์

4,000

ร้อยละ 80 กิจกรรมที่ 9 อบรมพัฒนาบุคลิกภาพและ

10,000

ร้อยละ 80 กิจกรรมที่ 10 ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง

8,000

ร้อยละ 80 กิจกรรมที่ 11 พัฒนาภาวะผู้นาสาหรับ

5,000

การปรับตัวสาหรับนักศึกษาครู

นักศึกษาครู (ชั้นปี 3-4)
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6,000

ระยะเวลาของ
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 1
กิจการนักศึกษา
(ต.ค.-ธ.ค.2557) ผศ.พนิดา ชาตยาภา และ
นายกิตติภัค สุดสะกรี
ไตรมาส 1
กิจการนักศึกษา
(ต.ค.-ธ.ค.2557) ผศ.พนิดา ชาตยาภา และ
นายกิตติภัค สุดสะกรี
ไตรมาส 1
กิจการนักศึกษา
(ต.ค.-ธ.ค.2557) ผศ.พนิดา ชาตยาภา และ
นายกิตติภัค สุดสะกรี
ไตรมาส 1
กิจการนักศึกษา
(ต.ค.-ธ.ค.2557) ผศ.พนิดา ชาตยาภา และ
นายกิตติภัค สุดสะกรี
ไตรมาส 2
กิจการนักศึกษา
(ม.ค.-มี.ค. 2558) ผศ.พนิดา ชาตยาภา และ
นายกิตติภัค สุดสะกรี

แผนงานที่ 6 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 889,000 บาท (ต่อ)
โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการ 6.3.1
พัฒนากิจกรรม
เสริมสร้าง
พฤติกรรมด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม
ตามอัตลักษณ์

นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม
เสริมสร้าง
พฤติกรรมด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม
ตามอัตลักษณ์

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลาของ
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 80 กิจกรรมที่ 12 ให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านประกัน

15,000

ไตรมาส 2
กิจการนักศึกษา
(ม.ค.-มี.ค. 2558) ผศ.พนิดา ชาตยาภา และ
นายกิตติภัค สุดสะกรี

ร้อยละ 80 กิจกรรมที่ 13 จัดซุ้มบัณฑิต

15,000

ร้อยละ 80 กิจกรรมที่ 14 อบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพดีพิชิต

15,000

ไตรมาส 3
กิจการนักศึกษา
(เม.ย.-มิ.ย.2558) ผศ.พนิดา ชาตยาภา และ
นายกิตติภัค สุดสะกรี
ไตรมาส 4
กิจการนักศึกษา
(ก.ค.-ก.ย.2558) ผศ.พนิดา ชาตยาภา และ
นายกิตติภัค สุดสะกรี
ไตรมาส 4
กิจการนักศึกษา
(ก.ค.-ก.ย.2558) ผศ.พนิดา ชาตยาภา และ
นายกิตติภัค สุดสะกรี
ไตรมาส 2
กิจการนักศึกษา
(ม.ค.-มี.ค. 2558) ผศ.พนิดา ชาตยาภา และ
นายกิตติภัค สุดสะกรี

คุณภาพและกิจกรรมประกวดการนาความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพในการดาเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทักษะการประกันคุณภาพ

โรคภัย

จานวน
1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 15 จัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ “ครุศาสตร์
สัมพันธ์ สายใยรักต้านยาเสพติด”

50,0000

จานวน
1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 16 แข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย

80,000
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แผนงานที่ 6 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 889,000 บาท (ต่อ)
โครงการ

ตัวชี้วัด

นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม
เสริมสร้าง
พฤติกรรมด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม ตามอัต
ลักษณ์
ระดับความสาเร็จ
โครงการ 6.4.1
พัฒนาความร่วมมือ ของการ
ดาเนินการความ
กับศิษย์เก่า
ร่วมมือกับศิษย์
เก่าตามเกณฑ์
ร้อยละของ
โครงการ 6.5.1
พัฒนาระบบและ บุคลากรของ
กลไกการประกัน มหาวิทยาลัยมี
คุณภาพการศึกษา ความเข้าใจระบบ
และกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

โครงการ 6.3.1
พัฒนากิจกรรม
เสริมสร้าง
พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ตามอัตลักษณ์

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

ร้อยละ 90 กิจกรรมที่ 17 พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม สาหรับ

100,000

ร้อยละ 80 กิจกรรมที่ 18 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

10,000

นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

ระยะเวลาของ
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 3
กิจการนักศึกษา
(เม.ย.-มิ.ย.2558) ผศ.พนิดา ชาตยาภา และ
นายกิตติภัค สุดสะกรี
ไตรมาส 4
กิจการนักศึกษา
(ก.ค.-ก.ย.2558) ผศ.พนิดา ชาตยาภา และ
นายกิตติภัค สุดสะกรี

1
โครงการ

กิจกรรมที่ 1กิจกรรมพัฒนาศิษย์เก่า เล่าประสบการณ์
สานสายใย รวมใจครุศาสตร์

55,0000

ไตรมาส 3
กิจการนักศึกษา
(เม.ย.-มิ.ย.2558) ผศ.พนิดา ชาตยาภา และ
นายกิตติภัค สุดสะกรี

2 ครั้ง

กิจกรรมที่ 1การตรวจประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอก
-อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2557

40,000

ไตรมาส 3
งานบริหาร
(เม.ย.-มิ.ย.2558) อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก,
นางอารีย์ ทิพรส และ
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
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ส่วนที่ 2
แผนดาเนินโครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กนผ. 01
โครงการหลัก

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แผนงาน : พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
โครงการ พัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยข้อที่ 1.1.1
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 2
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 1
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ข้อที่ 1
1. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545
มาตรา22 กาหนดว่า การศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ นอกจากนั้นในมาตรา24ยัง ได้กาหนดรายละเอียดของการจัด
กระบวนการเรียนรู้ว่า ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดเนื้อหาสาระและ
กิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความสนใจและความถนัด ของผู้ เ รี ย น ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ส อนสามารถจั ด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอานวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
มีความรอบรู้(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.2545)
ส่งผลกระทบให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ มีการเน้นหนักให้ปรับปรุงหลักสูตรและ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
ไทย กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนต้ อ งเป็ น ไปตามแนวทางที่ ก าหนดในพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่งชาติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดย
การ มีส่วนร่วมจากบุคคล มหาวิทยาลัย หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คานึงถึง
ความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่สาคัญมากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศัก ยภาพ
ในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา และจากรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในประจาปีการศึกษา2556รอบ12เดือน(มิถุนายน2556-พฤษภาคม2557)ของมหาวิท ยาลัย
การผลิตบัณฑิตมีค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับดีมาก แต่สภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในปัจจุบัน มีบางหลักสูตรยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่
ทางด้านเนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนการสอน
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ดังนั้น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็น
สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคนของ
ชาติให้มีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยยังสามารถพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นภายใต้ทรัพยากรและขีดความสามารถที่มีอยูส่ ูง
2. วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตรงความต้องการของสังคม ท้องถิ่น
และได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์
3. มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามความต้องการของท้องถิ่นและ
ตลาดแรงงาน
3. เป้าหมาย
การจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มีคุณภาพสอดคล้องตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามความต้องการของสังคมและชุมชน
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หลักสูตรที่มีผลการดาเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐาน TQF
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
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หน่วยนับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
100
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5. งบประมาณโครงการ
5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร
ประเภทงบ
แผ่นดิน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
596,200
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
596,200
- ตอบแทน
26,000
- ใช้สอย
134,800
- วัสดุ
435,400
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
596,200
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
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รายได้
910,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
1,506,200

910,000
124,400
415,600
370,000

1,506,200
150,400
550,400
805,400

910,000

1,506,200
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ
แผนปฏิบตั กิ าร

กิจกรรมย่อย

กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
ทักษะการจัดการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ สาหรับ
นักศึกษาและศิษย์เก่า
สาขาคณิตศาสตร์
กิจกรรมที่ 2 พัฒนา
ทักษะการจัดการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ สาหรับ
นักศึกษาและศิษย์เก่า
สาขาคณิตศาสตร์

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

หน่วย
นับ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้

ที่ใช้

ที่ใช้

ที่ใช้

ที่ใช้

777,200

290,000

90,000

1:100

349,000
21,400.00

1:100

21,400.00

ครั้ง

1

1,506,200
21,400.00

ครั้ง

1

21,400.00
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ (ต่อ)
แผนปฏิบตั กิ าร

กิจกรรมย่อย

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

หน่วย
นับ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้

กิจกรรมที่ 3 พัฒนา
ทักษะการสร้างสื่อการ
สอนและการนาไปใช้ใน
การจัดการเรียน การ
สอนสาหรับนักศึกษา
สาขาคณิตศาสตร์
กิจกรรมที่ 4 พัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
สาหรับครูคณิตศาสตร์
ระยะที่ 3 (โครงการ
ต่อเนื่อง)
กิจกรรมที่ 5 ปฐมนิเทศ
นักศึกษาปฏิบัติวิชาชีพ
ครู 1

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ครั้ง

1

17,200.00

วัน

2

16,200.00

ครั้ง

1

50,000.00

ที่ใช้

2

ที่ใช้

1

17,200.00

1

50,000.00

16,200.00

98

ที่ใช้

ที่ใช้
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ (ต่อ)
แผนปฏิบตั กิ าร

กิจกรรมย่อย

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

หน่วย
นับ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้

กิจกรรมที่ 6 ปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครู 2
กิจกรรมที่ 7 สัมมนา
กลางภาคนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพครู 1
กิจกรรมที่ 8 การสัมมนา
กลางภาคนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพครู 2
กิจกรรมที่ 9 ปัจฉิมนิเทศ
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
กิจกรรมที่ 10 ปัจฉิม
นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครู 2

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ที่ใช้

ที่ใช้

ครั้ง

1

50,000.00

ครั้ง

1

30,000

1

30,000.00

ครั้ง

1

30,000

1

30,000.00

ครั้ง

1

ครั้ง

1

ที่ใช้

1

50,000.00

30,000

1

30,000.00

30,000

1

30,000.00

99

ที่ใช้

100

6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ (ต่อ)
แผนปฏิบตั กิ าร

กิจกรรมย่อย

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

หน่วย
นับ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้

กิจกรรมที่ 11
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
กิจกรรมที่ 12
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
กิจกรรมที่ 13 สัมมนา
กลางภาคนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
กิจกรรมที่ 14 สัมมนา
กลางภาคนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ที่ใช้

ที่ใช้

ที่ใช้

1

ที่ใช้

ครั้ง

1

30,000

ครั้ง

1

30,000

1

30,000.00

ครั้ง

1

30,000

1

30,000.00

ครั้ง

1

30,000

1

30,000.00

100

30,000.00

101

6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ (ต่อ)
แผนปฏิบตั กิ าร

กิจกรรมย่อย

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

หน่วย
นับ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้

กิจกรรมที่ 15 ปัจฉิม
นิเทศนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
กิจกรรมที่ 16 ปัจฉิม
นิเทศนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
กิจกรรมที่ 17 จัดอบรม
ส่งเสริมการเรียนรู้
วิชาชีพครูฯ
กิจกรรมที่ 18 ปรับปรุง
คู่มือการฝึกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 1

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ที่ใช้

ที่ใช้

ที่ใช้

ครั้ง

1

30,000

1

30,000.00

ครั้ง

1

30,000

1

30,000.00

ครั้ง

1

60,000

1

60,000

ครั้ง

1

30,000

1

30,000

101

ที่ใช้

102

6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ (ต่อ)
แผนปฏิบตั กิ าร

กิจกรรมย่อย

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

หน่วย
นับ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้

กิจกรรมที่ 19 ปรับปรุง
คู่มือการฝึกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 2
กิจกรรมที่ 20 เสวนา
ปัญหาของนักศึกษา
กิจกรรมที่ 21 สารวจ
ความต้องการของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
กิจกรรมที่ 22 พัฒนา
บุคลิกภาพและการ
ปรับตัวสาหรับ
นักศึกษาครู
กิจกรรมที่ 23 แนะแนว
อาชีพ

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ที่ใช้

ที่ใช้

ครั้ง

1

30,000

1

30,000

ครั้ง

1

30,000

1

30,000

ครั้ง

1

30,000

ครั้ง

1

20,000

1

20,000

ครั้ง

1

20,000

1

20,000

1

30,000

102

ที่ใช้

ที่ใช้

103

6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ (ต่อ)
แผนปฏิบตั กิ าร

กิจกรรมย่อย

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

หน่วย
นับ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้

กิจกรรมที่ 24 อบรม
การขอใบประกอบ
วิชาชีพครู
กิจกรรมที่ 25
Classroom Action
Research for
English Education
Students อบรม
ความรู้และนาเสนอ
ผลงาน
กิจกรรมที่ 26
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ครั้ง

1

20,000

ครั้ง

1

30,000

ร้อยละ

95

50,000

ที่ใช้

1

ที่ใช้

20,000

45

25,000

103

1

30,000

50

25,000

ที่ใช้

ที่ใช้

104

6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ (ต่อ)

กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 27 เสริม
ทักษะด้านภาษาให้กับ
นักศึกษาโดยเน้น
กิจกรรมการพัฒนาการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
-กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา
นักศึกษาให้มีจิตอาสา
(โครงการ English
Camp for English
Education Students
2015)
กิจกรรมที่ 28 พัฒนา
ทักษะความเป็นครู
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนที่
ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หน่วย
นับ

แผนปฏิบตั กิ าร

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้

ร้อยละ

80

120,000

คน

11

20,000

11

104

10,000

80

120,000

11

10,000

105

6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ (ต่อ)
กิจกรรมย่อย

หน่วย
นับ

กิจกรรมที่ 29 ส่งเสริมการ ร้อยละ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 30 อบรม
ครั้ง
เผยแพร่นาฏศิลป์สาหรับครู
ปฐมวัยสู่ท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 31 อนุรักษ์
ครัง้
ส่งเสริมทานุบารุง ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทยและจีน
กิจกรรมที่ 32 ส่งเสริม
ร้อยละ
พัฒนานักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการและ
ให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ
-ส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
เข้าร่วมประชุมวิชาการ
(จานวน 9 หลักสูตรๆละ
20,000 บาท)

แผนปฏิบตั กิ าร

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้

95

50,000

3

45

50

25,000

20,000

3

20,000

1

20,000

1

20,000

80

180,000

40

90,000

105

25,000

40

90,000

106

6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ (ต่อ)
กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 33 จัดหา
อุปกรณ์และพัฒนาหอง
ปฏิบัติการสอน
วิทยาศาสตร์เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้แก่นักศึกษา
ครู ค.บ. 5 ปี

หน่วย
นับ
ร้อยละ

แผนปฏิบตั กิ าร

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้

80

120,000

45

60,000

30

30,000

30

30,000

50

30,000

50

30,000

สาขาวิทยาศาสตร์/เคมี/ ชีวฯ

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะครุศาสตร์ก่อนออกไป
ประกอบอาชีพครูใน
สถานศึกษาจริง
กิจกรรมที่ 34 จัดซื้อ จัดหา เล่ม/ชุด
สื่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ)
กิจกรรมที่ 35 จัดหาวัสดุ
ชิ้น
อุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

106

45

60,000

107

6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ (ต่อ)

กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 36 จัดหา
วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ใน
โครงการ
กิจกรรมที่ 37 จัดหา
วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ใน
โครงการ
กิจกรรมที่ 38 จัดหา
วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ใน
โครงการ
กิจกรรมที่ 39 จัดหา
วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ใน
โครงการ
กิจกรรมที่ 40 จัดหา
วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ใน
โครงการ

หน่วย
นับ

แผนปฏิบตั กิ าร

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้

ร้อยละ

90

30,000

90

30,000

ร้อยละ

90

30,000

90

30,000

ร้อยละ

90

20,000

90

20,000

ร้อยละ

90

20,000

90

20,000

ร้อยละ

90

20,000

90

20,000

107

108

รายละเอียดงบประมาณจาแนกรายกิจกรรม
กิจกรรม 1 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญสาหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาคณิตศาสตร์
ประเภทงบ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

แผ่นดิน
21,400

108

รายได้

รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
21,400

21,400
6,400

21,400
6,400

15,000

15,000

21,400

21,400

109

กิจกรรม 2 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญสาหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาคณิตศาสตร์
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

109

รายได้

21,400

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
21,400

21,400
6,400

21,400
6,400

15,000

15,000

21,400

21,400

110

กิจกรรม 3 พัฒนาทักษะการสร้างสื่อการสอนและการนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
สาหรับนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
110

รายได้

17,200

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
17,200

17,200
3,200

17,200
3,200

14,000

14,000

17,200

17,200

111

กิจกรรม 4 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับครูคณิตศาสตร์ระยะที่ 3 (โครงการต่อเนื่อง)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

111

รายได้

16,200

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
16,200

16,200

16,200

11,200
5,000

11,200
5,000

16,200

16,200

112

กิจกรรม 5 ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (งานวิชาการ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

112

รายได้
50,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
50,000

50,000
6,400
15,000
28,600

50,000
6,400
15,000
28,600

50,000

50,000

113

กิจกรรม 6 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2(งานวิชาการ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

113

รายได้
50,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
50,000

50,000
6,400
15,000
28,600

50,000
6,400
15,000
28,600

50,000

50,000

114

กิจกรรม 7 สัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (งานวิชาการ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

114

รายได้
30,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
30,000

30,000
6,400
15,000
8,600

30,000
6,400
15,000
8,600

30,000

30,000

115

กิจกรรม 8 สัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (งานวิชาการ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

115

รายได้
30,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
30,000

30,000
6,400
15,000
8,600

30,000
6,400
15,000
8,600

30,000

30,000

116

กิจกรรม 9 ปัจฉิมนิเทศฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (งานวิชาการ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

116

รายได้
30,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
30,000

30,000
6,400
15,000
8,600

30,000
6,400
15,000
8,600

30,000

30,000

117

กิจกรรม 10 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (งานวิชาการ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

117

รายได้
30,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
30,000

30,000
6,400
15,000
8,600

30,000
6,400
15,000
8,600

30,000

30,000

118

กิจกรรม 11 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (งานวิชาการ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

118

รายได้
30,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
30,000

30,000
3,200
15,000
11,800

30,000
3,200
15,000
11,800

30,000

30,000

119

กิจกรรม 12 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (งานวิชาการ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

119

รายได้
30,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
30,000

30,000
3,200
15,000
11,800

30,000
3,200
15,000
11,800

30,000

30,000

120

กิจกรรม 13 สัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (งานวิชาการ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

120

รายได้
30,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
30,000

30,000
3,200
15,000
11,800

30,000
3,200
15,000
11,800

30,000

30,000

121

กิจกรรม 14 สัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (งานวิชาการ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
121

รายได้
30,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
30,000

30,000
3,200
15,000
11,800

30,000
3,200
15,000
11,800

30,000

30,000

122

กิจกรรม 15 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (งานวิชาการ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

122

รายได้
30,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
30,000

30,000
3,200
15,000
11,800

30,000
3,200
15,000
11,800

30,000

30,000

123

กิจกรรม 16 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (งานวิชาการ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

123

รายได้
30,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
30,000

30,000
3,200
15,000
11,800

30,000
3,200
15,000
11,800

30,000

30,000

124

กิจกรรม 17 จัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครูฯ(งานวิชาการ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

124

รายได้
60,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
60,000

60,000
6,400
30,000
23,600

60,000
6,400
30,000
23,600

60,000

60,000

125

กิจกรรม 18 ปรับปรุงคู่มือการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (งานวิชาการ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

125

รายได้
30,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
30,000

30,000
3,200
15,000
11,800

30,000
3,200
15,000
11,800

30,000

30,000

126

กิจกรรม 19 ปรับปรุงคู่มือการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (งานวิชาการ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
126

รายได้
30,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
30,000

30,000
3,200
10,000
16,800

30,000
3,200
10,000
16,800

30,000

30,000

127

กิจกรรม 20 เสวนาปัญหาของนักศึกษา (งานวิชาการ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
127

รายได้
30,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
30,000

30,000
3,200
10,000
16,800

30,000
3,200
10,000
16,800

30,000

30,000

128

กิจกรรม 21 สารวจความต้องการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (งานวิชาการ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
128

รายได้
30,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
30,000

30,000
3,200
10,000
16,800

30,000
3,200
10,000
16,800

30,000

30,000

129

กิจกรรม 22 พัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวสาหรับนักศึกษาครู (งานวิชาการ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

129

รายได้
20,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
20,000

20,000
3,200
10,000
6,800

20,000
3,200
10,000
6,800

20,000

20,000

130

กิจกรรม 23 แนะแนวอาชีพ (งานวิชาการ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
130

รายได้
20,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
20,000

20,000
3,200
10,000
6,800

20,000
3,200
10,000
6,800

20,000

20,000

131

กิจกรรม 24 อบรมการขอใบปรกอบวิชาชีพครู (งานวิชาการ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

131

รายได้
20,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
20,000

20,000
3,200
10,000
6,800

20,000
3,200
10,000
6,800

20,000

20,000

132

กิจกรรม 25 กิจกรรม Classroom Action Research for English Education
Students (งานวิชาการ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

132

รายได้
30,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
30,000

30,000
13,600
15,000
1,400

30,000
13,600
15,000
1,400

30,000

30,000

133

กิจกรรม 26 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
133

รายได้

50,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
50,000

50,000
10,000
10,000
30,000

50,000
10,000
10,000
30,000

50,000

50,000

134

กิจกรรม 27 เสริมทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษา โดยเน้นกิจกรรมการพัฒนาการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีจิตอาสา
English Camp for English Education Students 2015
(สาขาภาษาอังกฤษ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
134

รายได้

120,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
120,000

120,000

120,000

113,600
6,400

113,600
6,400

120,000

120,000

135

กิจกรรม 28 พัฒนาทักษะความเป็นครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ
(สาขาคณิตฯหลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
135

รายได้
20,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
20,000

20,000

20,000

10,000
10,000

10,000
10,000

20,000

20,000

136

กิจกรรม 29 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สาขาวิทย์/เคมี/ชีวฯ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
136

รายได้

50,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

137

กิจกรรม 30 อบรมเผยแพร่นาฏศิลป์สาหรับครูปฐมวัยสู่ท้องถิ่น (สาขาปฐมวัย)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
137

รายได้
20,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
20,000

20,000
14,400
5,600

20,000
14,400
5,600

20,000

20,000

138

กิจกรรม 31 อนุรักษ์ส่งเสริมทานุบารุง ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยและจีน (ภาษาจีน)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
138

รายได้
20,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
20,000

20,000
10,000
10,000

20,000
10,000
10,000

20,000

20,000

139

กิจกรรม 32 ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและให้มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการ
(งานวิชาการ) (จานวน 9 หลักสูตร)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
139

รายได้
180,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
180,000

180,000

180,000

90,000
90,000

90,000
90,000

180,000

180,000

140

กิจกรรม 33 จัดหาอุปกรณ์และพัฒนาห้องปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้แก่ นักเรียนครู ค.บ. 5 ปี สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี ชีวฯ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะครุศาสตร์ก่อนออกไปประกอบอาชีพครูในสถานศึกษาจริง
(สาขาวิทย์/เคมี/ชีวฯ)+(วิทย์ฯหลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
140

รายได้

120,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

141

กิจกรรม 34 จัดซื้อ จัดหา สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
(สาขาคณิตฯหลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
141

รายได้

30,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

142

กิจกรรม 35 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ (ภาษาจีน)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
142

รายได้

30,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

143

กิจกรรม 36 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ (ภาษาไทย)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
143

รายได้

30,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000
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กิจกรรม 37 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ (วิทยาศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
144

รายได้

30,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000
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กิจกรรม 38 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ (สาขาปฐมวัย)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
145

รายได้

20,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000
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กิจกรรม 39 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ (สาขาอังกฤษ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
146

รายได้

20,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000
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กิจกรรม 40 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ(สาขาคณิตศาสตร์)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
147

รายได้

20,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000
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7. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตรงความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และได้รับ
การปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์
3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามความต้องการของท้องถิ่นและ
ตลาดแรงงาน
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
1. แบบประเมิน
2. แบบสอบถาม
3. วัดความสาเร็จโครงการจากตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ งานวิชาการและทุกหลักสูตรสาขาวิชา
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กนผ. 01
โครงการหลัก

โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แผนงาน : พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
โครงการ ความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ
ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยข้อที่ 1.1.2
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 5
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 1
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ข้อที่ 1
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศเพื่อให้สามารถก้าวสู่การแข่ง ขันในเวทีโลก ต้องพัฒนากระบวนการ
จัดการศึกษาของชาติ ให้มีมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากล จากรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และนโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ และเพื่อให้
คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อันเป็น
เงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่พึงประสงค์ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น
ประเด็นเร่งด่วน อย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษา จึงเป็นยุทธศาสตร์หลักในการสร้างกลไกและ
เป็นพลังขับเคลื่อนที่สาคัญยิ่ง ในการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
จัง หวัดปทุมธานี ได้ตระหนักถึงความจาเป็นในการแสวงหาพันธมิ ตรใหม่ ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการจัดการเรียนการสอนในสาขาต่างๆ เพื่อนาไปสู่การทาข้อตกลงด้านความร่วมมือระหว่ าง
หน่วยงานภายในและต่างประเทศที่ช่วยส่งเสริมความร่วมมือจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา หน่วยงานภายในและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลถึงการ
พั ฒ นา/ส่ งเสริ มนั กศึ ก ษาให้ มี ค วามสามารถสู่ ระดั บ สากล และต้ อ งท าการศึ ก ษารูป แบบแนว
ทางการพัฒนาของสถาบัน /มหาวิ ทยาลั ย เพื่อให้เกิดความร่ว มมือ ด้านต่ างๆ ระหว่างสถาบั น
ที่ มี ค วามเหมาะสมต่ อ ภู มิ ภ าค ทั้ ง ในระหว่ า งประเทศ รวมทั้ ง การเที ย บเคี ย งมาตรฐาน/
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ทั้งในระดับภูมิภาค และนานาชาติ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในรูปแบบต่างๆ เป็น
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ปัจจัยสาคัญที่เอื้ออานวย ให้การดาเนินงานเพื่อเป้าหมาย ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในการจัดการ
และดาเนินงานต้องใช้งบงบประมาณที่ค่อนข้างสูง จึงจาเป็นต้องกาหนดพื้นที่เป้าหมายที่มีแนวโน้ม
ความสาเร็จ มีความเป็นไปได้และสามารถสร้างโอกาสได้สูงที่สุด อีกทั้ง ในการสร้างความเป็นสากล
ที่มุ่งเน้นสงเสริมพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย จาเป็นต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ในการแสวงหา
พันธมิตร และสร้างความร่วมมือ ระหว่างประเทศ และยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการทาความรู้จัก
และติดต่อประสานงานกับสถาบันในต่างประเทศ เพื่อโน้มนาให้เกิดความร่วมมือ ในระดับต่างๆ
ระหว่างสถาบันยิ่งขึ้น
ด้วยเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จึงได้จัดทาโครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกับ
หน่วยงานภายในและต่างประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดโครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกับ
หน่วยงานภายในและต่างประเทศนั้น เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อม มีศักยภาพสูง
ในการบริหารจัดการได้อย่างดียิ่ง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศในการจัดการศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษาและ
บ่มเพาะธุรกิจภายในประเทศ
3. เป้าหมาย
เกิดเครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนกับหน่วยงานภายในประเทศ
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการจัดกิจกรรมที่มีความร่วมมือ
กับหน่วยงานในประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
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หน่วยนับ
กิจกรรม/ปี/ต่อคณะ

ค่าเป้าหมาย
1

151

5. งบประมาณโครงการ
5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
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รายได้
100,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
100,000

30,000
30,000
40,000

30,000
30,000
40,000

100,000

100,000
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ
แผนปฏิบตั กิ าร

กิจกรรมย่อย

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

หน่วย
นับ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้

กิจกรรมที่ 1
พัฒนาความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ภายในประเทศ
และต่างประเทศ
ในการจัด
การศึกษา

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ครั้ง

4

100,000

ที่ใช้

1

20,000
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ที่ใช้

1

30,000

ที่ใช้

1

30,000

ที่ใช้

1

20,000
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกรายกิจกรรม
กิจกรรม 1 พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศในการจัด
การศึกษา (งานวิชาการ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
153

รายได้
100,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
100,000

30,000
30,000
40,000

30,000
30,000
40,000

100,000

100,000
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7. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา
2. นักศึกษาเข้าร่วมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษาและบ่มเพาะธุรกิจภายในประเทศ
และต่างประเทศ
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
1. แบบประเมิน
2. แบบสอบถาม
3. รายงานผลโครงการ
4. วัดความสาเร็จโครงการจากตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิชาการและทุกหลักสูตรสาขาวิชา
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กนผ. 01
โครงการหลัก

โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แผนงาน : พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านภาษา
ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยข้อที่ 1.2.1
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 2
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 1
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ข้อที่ 1
1. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
มาตรา22 กาหนดว่า การศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้ เรียนส าคั ญที่ สุ ด กระบวนการจั ดการศึ กษาต้องส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ยนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ นอกจากนั้นในมาตรา24ยังได้กาหนดรายละเอียดของการจัดกระบวน
การเรียนรู้ว่า ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องด าเนินการจั ดเนื้อหาสาระและกิ จกรรมให้
สอดคล้ องกั บ ความสนใจและความถนั ด ของผู้ เรี ยน ส่ ง เสริ มให้ ผู้ สอนสามารถจั ด บรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอานวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.2545)
ส่งผลกระทบให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ มีการเน้นหนักให้ปรับปรุงหลักสูตรและ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย
กระบวนการจั ดการเรียนการสอนต้ องเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดในพระราชบั ญญัติ การศึ กษา
แห่งชาติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการ มีส่วนร่วม
จากบุคคล มหาวิทยาลัย หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คานึงถึงความแตกต่ าง
เฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่สาคัญมากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหา
ความรู้ของนักศึกษา และจากรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี
การศึกษา 2556 รอบ 12 เดือน (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557)ของมหาวิทยาลัยการผลิตบัณฑิต
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มีค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับดีมาก แต่สภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ในปัจจุบัน มีบางหลักสูตรยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ทางด้านเนื้อหาสาระ
และกระบวนการเรียนการสอน
ดังนั้นคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนจึง มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
กาลังคนของชาติ ให้ มี คุ ณภาพตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญั ติ การศึกษาแห่ งชาติ โดยได้ จัด
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่นักศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตรงความต้องการของสังคม ท้องถิ่น
และได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์
3. เพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน
3. เป้าหมาย
1. นักศึกษาได้มีความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน
2. นักศึกษาพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาได้ตรงกับความต้องการของ
หลักสูตร 9
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการ
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

100

ร้อยละ

80
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5. งบประมาณโครงการ
5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

20,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
20,000

20,000
10,000

20,000
10,000

10,000

10,000

20,000

20,000

157

รายได้
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ
แผนปฏิบตั กิ าร

กิจกรรมย่อย

หน่วย
นับ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้

กิจกรรมที่ 1
เสริมทักษะ
ทางภาษา
ให้แก่
นักศึกษา
พัฒนา
ศักยภาพ
ด้านภาษา
วัฒนธรรม
จีน

ครั้ง

10

20,000

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้

10

20,000
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกรายกิจกรรม
กิจกรรม 1 จัดหาทรัพยากรเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา –การเสริมทักษะทางภาษา
ให้แก่นักศึกษา -การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาวัฒนธรรมจีน (ภาษาจีน)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
159

รายได้

20,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
20,000

20,000
10,000

20,000
10,000

10,000

10,000

20,000

20,000
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7. สถานที่ดาเนินงาน
สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาได้รับความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน
2. นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปต่อยอดได้ในอนาคต
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
1. ทาแบบประเมินระดับความพึงพอใจในการอบรม
2. ข้อเสนอแนะ
3. วัดความสาเร็จโครงการจากตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
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กนผ. 01
โครงการหลัก

โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แผนงาน : ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
โครงการ สนับสนุนทรัพยากรทางการวิจัย
ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยข้อที่ 2.2.1
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 8
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 2
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ข้อที่ 2
1. หลักการและเหตุผล
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การ
สร้างสรรค์ สนับสนุนทุนวิจัย/ งานสร้างสรรค์สาหรับอาจารย์ นักวิจัย และการวิจัยที่มีนักศึกษา
เป็นส่วนร่วมในกระบวนการ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานวิจัย อันจะนาไปสู่
การผลิตผลงาน ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและระดับนานาชาติ และนาไปใช้ในการ
แก้ปัญหา ให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคสัง คม อีกทั้งเพื่อเป็นแกนหลัก ในการผลิต
บุคลากรวิจัยสู่วงการวิชาการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้โครงการสามารถเป็นหนึ่ง
ในพลังขับเคลื่อนสมรรถภาพแห่งความเป็นเลิศ จึง จัดตั้ง “โครงการสนับสนุนทรัพยากรทาง
การวิจัย” ขึ้น เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
2. วัตถุประสงค์
1. สนับสนุนทุนวิจัย/ งานสร้างสรรค์สาหรับอาจารย์ นักวิจัย และการวิจัยที่มีนักศึกษา
เป็นส่วนร่วมในกระบวนการ
2. สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น (หลักสูตรละ 100,000 บาท)
3. สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยงาน R2R
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3. เป้าหมาย
1. อาจารย์ นักวิจัย ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย
2. ชุมชน ท้องถิ่น ได้รับการพัฒนา
3. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยงาน R2R
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
1. จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นามาใช้ประโยชน์
(สมศ.6)
2. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา ที่ได้รับจากภายในและ
ภายนอก (สกอ.4.3)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

คะแนน

3.75

คะแนน

4.45

5. งบประมาณโครงการ
5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
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รายได้

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
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ประเภทงบ
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
1.สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผ่นดิน

295,000
295,000
295,000
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รายได้

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)

295,000
295,000
295,000
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58
หน่วย
นับ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
แผนปฏิบัติการ

กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
แหล่งข้อมูลวิชาการเพื่อ
การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
ศึกษา
(สาขาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
กิจกรรมที่ 2 จัดทางานวิจัย
เรื่อง PRESERVICE AND
NOVICE IN-SERVICE
MATHEMATICS
TEACHERS,UNDERSTAN
DING OF CONCEPTS
RELATED TO NUMBER
THEORY
(สาขาคณิตศาสตร์
หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

เรื่อง

1

50,000

เรื่อง

1

100,000

15,000

15,000

20,000

1
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100,000
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ (ต่อ)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58
หน่วย
นับ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
แผนปฏิบัติการ

กิจกรรมย่อย

กิจกรรมที่ 3 การนาเสนอ เรื่อง
ผลงานวิจัยในระดับชาติ
หรือนานาชาติ (สาขา
คณิตศาสตร์ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์
เรื่อง
และเผยแพร่ ประเพณี
ราข้าวสาร จ.ปทุมธานี
(สาขาภาษาไทย)
กิจกรรมที่ 5 พัฒนา
แหล่ง
แหล่งข้อมูลวิชาการ
เพื่อการวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ศึกษา (สาขา
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวฯ)

1

50,000

1

50,000

1

45,000

1

45,000

2

50,000

2

50,000
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกรายกิจกรรม
กิจกรรม 1 พัฒนาแหล่งข้อมูลวิชาการเพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
(สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
1.สถาบันวิจัยและพัฒนา

50,000
50,000
50,000
166

รายได้

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)

50,000
50,000
50,000
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กิจกรรม 2 จัดทางานวิจัยเรื่อง PRESERVICE AND NOVICE IN-SERVICE MATHEMATICS
TEACHERS,UNDERSTANDING OF CONCEPTS RELATED TO NUMBER
THEORY (สาขาคณิตศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
1.สถาบันวิจัยและพัฒนา

100,000
100,000
100,000
167

รายได้

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)

100,000
100,000
100,000

168

กิจกรรม 3 การนาเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ
(สาขาคณิตศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
1.สถาบันวิจัยและพัฒนา

50,000
50,000
50,000

168

รายได้

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)

50,000
50,000
50,000
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กิจกรรม 4 อนุรักษ์ และเผยแพร่ ประเพณีราข้าวสาร จ.ปทุมธานี (สาขาภาษาไทย)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
1.สถาบันวิจัยและพัฒนา

45,000
45,000
45,000

169

รายได้

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)

45,000
45,000
45,000

170

กิจกรรม 5 พัฒนาแหล่งข้อมูลวิชาการเพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
(สาขาวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวฯ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
1.สถาบันวิจัยและพัฒนา

50,000
50,000
50,000

170

รายได้

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)

50,000
50,000
50,000

171

7. สถานที่ดาเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาจารย์ นักวิจัย ได้รับการจัดสรรและสนับสนุนทุนวิจัย/ งานสร้างสรรค์ และ
โครงการเพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
2. หน่วยงานสนับสนุน ได้รับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยงาน R2R
3. ผลงานวิจัย
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
1. ผลงานวิจัย
2. วัดความสาเร็จโครงการจากตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
สาขาภาษาไทย และ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
และสาขาวิชา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
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กนผ. 01
โครงการหลัก

โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แผนงาน : ให้บริการวิชาการ
ผลผลิต : ผลงานให้บริการทางวิชาการ
โครงการ บริการวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยข้อที่ 3.1.1
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 5, 6 และ 8
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 3
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ข้อที่ 3
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการได้สารวจความต้องการและ
ปัญหาของชุมชนและสังคม พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการให้บริการ
วิชาการและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้ชุมชนและสังคม โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส านัก
ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แ ละบริ ก ารวิ ช าการเป็ น ผู้ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานด้ า นบริ ก ารวิ ช าการ
ในมหาวิทยาลัยให้แก่ชุมชนและสังคม
ดังนั้นสานักฯ จึงจัดทาโครงการบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมได้ตรงตามความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น และพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจความต้องการและปัญหาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
2. เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคม
3. เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้และเกิดความเข้มแข็ง
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3. เป้าหมาย
1. ชุมชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. ชุมชนและสังคมได้รับบริการตรงตามความต้องการ
3. ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
- จานวนกลุ่มเป้าหมาย
- จานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ
เกณฑ์ระดับความสาเร็จ
1. มีแผนหรือแนวทางการดาเนินงาน
2. มีการดาเนินงานตามแผน
3. มีการประเมินผลการดาเนินงาน
4. นาผลการดาเนินงานมาจัดทามาตรฐานที่ปฏิบัติได้
5. มีการปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

3

โครงการ

7

5 ระดับ

ไม่น้อยกว่าระดับ
3
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5. งบประมาณโครงการ
5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
1.สานักส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ

30,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
30,000

30,000

30,000

15,000
15,000

15,000
15,000

150,000
150,000
150,000

150,000
150,000
150,000
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รายได้
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ

กิจกรรมย่อย

หน่วย
นับ

กิจกรรมที่ 1 พัฒนา นักเรียน
ทักษะคณิตศาสตร์
สาหรับนักเรียนเพื่อ
การสอบแข่งขัน
คณิตศาสตร์ใน
โรงเรียนที่ใช้หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
(งบคณะครุศาสตร์)
(สาขาคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ)
นักเรียน
กิจกรรมที่ 2 จัดทา
ฐานวิทยาศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้
(สาขาวิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ)

แผนปฏิบตั กิ าร

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้

20

30,000

20

30,000

60

30,000

60

30,000

175

176

6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ (ต่อ)

กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 3 ค่าย
พัฒนาศักยภาพ
คณิตศาสตร์สาหรับ
นักเรียนในโรงเรียนที่
ใช้หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
(สาขาคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ)
กิจกรรมที่ 4 อบรม
เทคนิคการสอน
ภาษาจีนให้กับครู
สอนภาษาจีน
(ภาษาจีน)

หน่วย
นับ

แผนปฏิบตั กิ าร

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้

นักเรียน

20

30,000

20

30,000

ครู

20

30,000

20

30,000

176

177

6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ (ต่อ)

กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 5 จัดทา
ฐานกิจกรรม
วิทยาศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้
นักเรียน (สาขาวิทย์/
เตมี/ชีวฯ)
กิจกรรมที่ 6 อบรม
เชิงปฏิบัติการนิทาน
และหุ่นสาหรับครู
ศิษย์เก่า และผู้สนใจ
ด้านการศึกษาปฐมวัย
(สาขาปฐมวัย)

หน่วย
นับ

แผนปฏิบตั กิ าร

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้

นักเรียน

60

30,000

60

30,000

ครู ศิษย์
เก่าและ
ผู้สนใจฯ

40

30,000

40

30,000

177

178

รายละเอียดงบประมาณจาแนกรายกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนเพื่อการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์
ในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ (งบคณะครุศาสตร์)
(สาขาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
178

รายได้

30,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
30,000

30,000

30,000

15,000
15,000

15,000
15,000

30,000

30,000

179

กิจกรรมที่ 2 จัดทาฐานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (สาขาวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
1.สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ

30,000
30,000
30,000

179

รายได้

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)

30,000
30,000
30,000

180

กิจกรรมที่ 3 ค่ายพัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ (สาขาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
1.สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ

30,000
30,000
30,000

180

รายได้

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)

30,000
30,000
30,000

181

กิจกรรมที่ 4 อบรมเทคนิคการสอนภาษาจีนให้กับครูสอนภาษาจีน (ภาษาจีน)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
1.สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ

30,000
30,000
30,000

181

รายได้

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)

30,000
30,000
30,000

182

กิจกรรมที่ 5 จัดทาฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียน
(สาขาวิทย์/เตมี/ชีวฯ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
1.สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ

30,000
30,000
30,000

182

รายได้

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)

30,000
30,000
30,000

183

กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการนิทานและหุ่นสาหรับครู ศิษย์เก่า และผู้สนใจด้านการศึกษา
ปฐมวัย (สาขาปฐมวัย)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
1.สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ

30,000
30,000
30,000

183

รายได้

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)

30,000
30,000
30,000

184

7. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ และสานักส่งเสริมการเรียนรู้บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบความต้องการและปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
2. ให้การบริการวิชาการตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคม
3. ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้และเกิดความเข้มแข็ง
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
แบบติดตามประเมินผลการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะครุศาสตร์ และสานักส่งเสริมการเรียนรู้บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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กนผ. 01
โครงการหลัก

โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แผนงาน : ให้บริการวิชาการ
ผลผลิต : ผลงานให้บริการทางวิชาการ
โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือบริการวิชาการภายในชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ศิษย์เก่า และหน่วยงานในต่างประเทศ
ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยข้อที่ 3.1.2
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 5, 6 และ 8
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 3
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ข้อที่ 3
1. หลักการและเหตุผล
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีกลยุทธ์
ในการส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม โดยการ
สร้างเครือข่าย ซึ่งสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการมีหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนกล
ยุทธ์ด้านนี้
เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการวิชาการบรรลุผลสัมฤทธิ์ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดผล
เป็นรูปธรรม จึงจาเป็นต้องมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรม
ต่างๆ ด้านการให้บริการวิชาการทั้งที่ก่อให้เกิดรายได้และมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ
จึงต้องมีการจัดทาโครงการสร้างเครือข่ ายความร่วมมือบริการวิ ชาการภายใน ชุมชน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ศิษย์เก่า และหน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้การดาเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ
3. เป้าหมาย
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ
185
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4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

- จานวนเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการ

เครือข่าย

ไม่น้อยกว่า 2

- จานวนโครงการให้บริการวิชาการร่วมกับเครือข่าย
และศิษย์เก่าที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ
2558

จานวน
โครงการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของโครงการที่ร่วมกับ
เครือข่าย และศิษย์เก่า

- จานวนกิจกรรมที่สนับสนุนการศึกษาดาเนินการแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ 2558

กิจกรรม

7

5 ระดับ

ไม่น้อยกว่าระดับ 3

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ
เกณฑ์ระดับความสาเร็จ
1. มีแผนหรือแนวทางการดาเนินงาน
2. มีการดาเนินงานตามแผน
3. มีการประเมินผลการดาเนินงาน
4. นาผลการดาเนินงานมาจัดทามาตรฐานที่ปฏิบัติได้
5. มีการปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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5. งบประมาณโครงการ
5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

90,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
90,000

90,000
25,800
52,500
11,700

90,000
25,800
52,500
11,700

90,000

90,000
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รายได้
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ
แผนปฏิบตั กิ าร

กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 1
สร้างสรรค์สื่อการ
เรียนรู้ด้วยโปรแกรม
GSP ระดับกลาง
สาหรับครูคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
(สาขาคณิตศาสตร์)
กิจกรรมที่ 2 พัฒนา
ศักยภาพกระบวนการ
คิดพิชิตคณิตศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 6
(สาขาคณิตศาสตร์)
กิจกรรมที่ 3 อบรม
วิจัย ในชั้นเรียนด้าน
การศึกษาปฐมวัย
สู่ชุมชน (สาขาปฐมวัย)

หน่วย
นับ เป้าหมาย

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้

คน

25

30,000

25

30,000

วัน

4

30,000

4

30,000

ครั้ง

1

30,000

1

30,000
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกรายกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม GSP ระดับกลางสาหรับครูคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษา (สาขาคณิตศาสตร์)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
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รายได้

30,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
30,000

30,000
16,200
12,000
1,800

30,000
16,200
12,000
1,800

30,000

30,000
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กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกระบวนการคิดพิชิตคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สาขาคณิตศาสตร์)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

190

รายได้

30,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
30,000

30,000

30,000

24,500
5,500

24,500
5,500

30,000

30,000
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กิจกรรมที่ 3 อบรมวิจัยในชั้นเรียนด้านการศึกษาปฐมวัยสู่ชุมชน (สาขาปฐมวัย)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
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รายได้

30,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
30,000

30,000
9,600
16,000
4,400

30,000
9,600
16,000
4,400

30,000

30,000
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7. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
แบบติดตามประเมินผลการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์และสาขาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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กนผ. 01
โครงการหลัก

โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แผนงาน : ให้บริการวิชาการ
ผลผลิต : ผลงานให้บริการทางวิชาการ
โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือบริการวิชาการภายในชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ศิษย์เก่า และหน่วยงานในต่างประเทศ
ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยข้อที่ 3.2.3
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 5, 6 และ 8
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 3
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ข้อที่ 3
1. หลักการและเหตุผล
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภู มิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมายุ ครบ 87
พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มีความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงงานด้วยพระวิสัยทัศน์อันยาวไกล ทรง
เป็ น ผู้ น าในการปฏิ บั ติ เ พื่ อ แก้ ปั ญ หาบ้ า นเมื อ งตลอด พระราชกรณี ย กิ จ และโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริที่ปรากฏกว่า 4,447 โครงการ ล้วนมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี พออยู่ พอกิน หลักการทรงงานของพระองค์จึงเป็นต้นแบบใน
การดาเนินชีวิตของประชาชน พระองค์จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด
67 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ และในวันแม่แห่งชาติปี 2558 นี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม
2558 เป็นปีมหามงคลยิ่งเนื่องจากสมเด็จพระบรมราชินีนารถ ทรงมีพระชนมายุครบ 82 พรรษา
อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย และเนื่องในปี 2558 นี้
เป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา
ในวันที่ 2 เมษายน 2558 พร้อมกันนี้ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ของทุกปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ปถั มภ์ ได้ จั ด พิ ธี ว างพวงมาลาสมเด็ จ ฯ เจ้ า ฟ้ า วไลยอลงกรณ์ เพื่ อ แสดงความ
กตั ญ ญุ ต าแด่ ส มเด็ จ ฯ เจ้ า ฟ้ า วไลยอลงกรณ์ องค์ ป ระทานก าเนิด มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะครุศาสตร์ จึงได้จัดทาโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อจัดทานิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯ สมเด็จพระบรมราชินี นารถ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ โดยมีเป้าหมาย
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เป็นการถวายความจงรักภักดี และสานึกพระมหากรุณาธิคุณ
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อแสดงความกตัญญุตาถวายแด่สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ องค์ประทานกาเนิด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. เป้าหมาย
1. การถวายความจงรักภักดี และสานึกพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
2. การแสดงความกตัญญุตาถวายแด่สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ องค์ประทานกาเนิด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

จานวนคน

ไม่น้อยกว่า 1,000

5 ระดับ

ไม่น้อยกว่าระดับ 3

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จานวนผู้เข้าร่วมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ
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เกณฑ์ระดับความสาเร็จ
1. มีแผนหรือแนวทางการดาเนินงาน
2. มีการดาเนินงานตามแผน
3. มีการประเมินผลการดาเนินงาน
4. นาผลการดาเนินงานมาจัดทามาตรฐานที่ปฏิบัติได้
5. มีการปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
5. งบประมาณโครงการ
5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร
ประเภทงบ
แผ่นดิน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
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รายได้
84,200

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
84,200

84,200

84,200

44,200
40,000

44,200
40,000

84,200

84,200
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ
แผนปฏิบัติการ

กิจกรรมย่อย

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

หน่ว
ยนับ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้

กิจกรรมที่ 1
จัดนิทรรศการ
เฉลิมพระ
เกียรติ
(งานวิชาการ)
กิจกรรมที่ 2
จัดนิทรรศการ
วันเจ้าฟ้าฯ
(งานวิชาการ)

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

คน

100

40,000

คน

100

44,200

ที่ใช้

50

20,000
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ที่ใช้

50

20,000

100

44,200

ที่ใช้

ที่ใช้
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกรายกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (งานวิชาการ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
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รายได้
40,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
40,000

20,000
20,000

20,000
20,000

40,000

40,000
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กิจกรรมที่ 2 จัดนิทรรศการวันเจ้าฟ้า (งานวิชาการ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
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รายได้
44,200

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
44,200

24,200
20,000

24,200
20,000

44,200

44,200
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7. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าชมนิทรรศการมีความซาบซึ้งและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยองกรณ์ฯ สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
แบบประเมินความพึงพอใจ
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะครุศาสตร์ งานวิชาการและสาขาวิชาต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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กนผ. 01
โครงการหลัก

โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แผนงาน : ให้บริการวิชาการ
ผลผลิต : ผลงานให้บริการทางวิชาการ
โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป
ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยข้อที่ 3.2.4
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 5, 6 และ 8
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 3
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ข้อที่ 3
1. หลักการและเหตุผล
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คือการเป็นสถาบันที่น้อม
นาแนวทางการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานด้านเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความ
พอเพียงทุกหน่วยงาน นอกจากนี้ สานักฯ ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้สู่วิถีพอเพียง โดยการน้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีการเข้าใจ เข้าถึง และการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความความ
เข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม มีการส่งเสริมการเรียนรู้และการสืบสานโครงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มีการสนับสนุนส่งเสริมการ
บริการวิชาการให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอีกด้วย
ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะครุศาสตร์ จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาทแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป เพื่อฝึกอบรมความรู้วิถีชีวิตความพอเพียง เพื่อ
ส่งเสริมการน้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการน้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประยุกต์ใช้เศรษฐกิ จ
พอเพียงในการดาเนินชีวิต อันเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการน้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
3. เป้าหมาย
นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจการน้อมนาแนวทางการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ
เกณฑ์ระดับความสาเร็จ
1.
2.
3.
4.
5.

มีแผนหรือแนวทางการดาเนินงาน
มีการดาเนินงานตามแผน
มีการประเมินผลการดาเนินงาน
นาผลการดาเนินงานมาจัดทามาตรฐานที่ปฏิบัติได้
มีการปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

จานวนคน
กิจกรรม

500
7

5 ระดับ

ไม่น้อยกว่าระดับ 3
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5. งบประมาณโครงการ
5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

15,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
15,000

15,000

15,000

5,000
10,000

5,000
10,000

15,000

15,000
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รายได้
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ
แผนปฏิบัติการ

กิจกรรมย่อย

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

หน่วย
นับ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้

กิจกรรมที่ 1
จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงแก่
ชุมชน
สถานศึกษา
สถาน
ประกอบการ
หน่วยงาน
ภาครัฐ และ
เอกชน
-ครูวิทย์เพื่อพ่อ
และพอเพียง
ผลิตเจลล้างมือ

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

คน

50

ที่ใช้

15,000

ที่ใช้

50
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15,000

ที่ใช้

ที่ใช้
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกรายกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน
สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน
–ครูวิทย์เพื่อพ่อและพอเพียงผลิตเจลล้างมือ
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
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รายได้

15,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
15,000

15,000

15,000

5,000
10,000

5,000
10,000

15,000

15,000
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7. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการน้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนาไปประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
แบบติดตามประเมินผล
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะครุศาสตร์ สาขาวิทย์/เคมี/ชีวฯ และวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

205
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กนผ. 01
โครงการหลัก

โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แผนงาน : ให้บริการวิชาการ
ผลผลิต : ผลงานให้บริการทางวิชาการ
โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยข้อที่ 3.4.1
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา
สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 5, 6 และ 8
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 3
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ข้อที่ 3
1. หลักการและเหตุผล
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา เป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อทาหน้าที่ เป็น
แหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อีกทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การสอน
ตลอดจนเป็นแหล่งพัฒนาแบบผสมผสานระหว่ างภาคทฤษฎี และปฏิบั ติ และการบริหารอย่างสมดุ ล
ระหว่างนักวิชาการ ครู บุคลากรทางการศึกษา เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน อานวยความสะดวก
และให้บริการทางวิชาการ ฝึกอบรมทุกประเภท ทั้งในและนอกหน่วยงาน ตามเป้าหมายของการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านการพัฒนาภารกิจทางการศึกษา
และการเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อนการพัฒนาชุมชนในฐานะและบทบาทภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นหน่วยงาน
ศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามผลตรวจสอบและประเมินเพื่อให้ได้มาตรฐานวิชาชีพครู
แต่ ละสถานศึ กษาเป็ นหน่ วยงานในการพั ฒนาคณาจารย์ ของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นเครือข่าย การพัฒนาการ
เรียนการสอนด้านการน้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต อันเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจความต้องการรับการพัฒนาของครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย
2. เพื่อจัดค่ายการเรียนรู้สาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย
3. เพื่อจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเครือข่าย
4. เพื่อจัดโครงการพัฒนานวัตกรรมทางการสอนในกลุ่มสาระต่างๆ สาหรับครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย
5. เพื่อจัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านการวัด ประเมิลผลตามสภาพจริงสาหรับครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย
6. เพื่อจัดโครงการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ สาหรับครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย
7. เพื่อจัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการใช้แหล่งเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ สาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย
8. เพื่อจัดงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ เพื่อนาเสนอผลงานวิจัยและวิชาการด้านการศึกษา
สาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย
9. เพื่อจัดโครงการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. เป้าหมาย
1. ทราบความต้องการรับการพัฒนาของครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
เครือข่าย
2. สร้างโรงเรียนเครือข่ายในการจัดค่ายการเรียนรู้สาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
เครือข่าย
4. พัฒนานวัตกรรมทางการสอนในกลุ่มสาระต่างๆ สาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเครือข่าย
5. พัฒนาความรู้ด้านการวัด ประเมิลผลตามสภาพจริงสาหรับครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนเครือข่าย
6. พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ สาหรับครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนเครือข่าย
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7. พัฒนาศักยภาพในการใช้แหล่งเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ สาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย
8. เสนอผลงานวิจัยและวิชาการด้านการศึกษาสาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเครือข่าย
9. การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมเครือข่าย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมเครือข่าย
มีความพึงพอใจ
มีความรู้ความเข้าใจ
มีการนาความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน
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หน่วยนับ
โรงเรียน

ค่าเป้าหมาย
20

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

80
90
75
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5. งบประมาณโครงการ
5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร
ประเภทงบ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและ
บุคลาการทางการศึกษา

แผ่นดิน

300,000
300,000
300,000

209

รายได้

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)

300,000
300,000
300,000
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ

กิจกรรมย่อย

หน่วย
นับ

กิจกรรมจัดค่าย
การเรียนรู้สาหรับ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
โรงเรียนเครือข่าย
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
ครูอาสาค่าย
คณิตศาสตร์
(คณิตศาสตร์)
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2
ฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาครูและ
บุคลากรมืออาชีพ
Teaching English
for Promoting
International
Understanding
(สาขาอังกฤษ)

แผนปฏิบตั กิ าร

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้

1

50,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ (ต่อ)

กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 3 ค่าย
พัฒนาศักยภาพครู
คณิตศาสตร์ใน
โรงเรียนที่ใช้
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
(คณิตศาสตร์
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
-ค่ายพัฒนา
ศักยภาพการ
สื่อสารสาหรับครู
คณิตศาสตร์ใน
โรงเรียนที่ใช้
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
(คณิตศาสตร์
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)

หน่วย
นับ
กิจกรรม

แผนปฏิบตั กิ าร

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้

1

50,000

1

211

50,000
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ (ต่อ)

กิจกรรมย่อย

หน่วย
นับ

กิจกรรมที่ 4 ค่าย กิจกรรม
ปฐมวัยรวมพลังจิต
อาสาสร้างสรรค์
พัฒนาชุมชน
(สาขาปฐมวัย)
กิจกรรมที่ 5 ค่าย กิจกรรม
ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์
สาหรับครูโรงเรียน
เครือข่าย
(วิทย์/เคมี/ชีวฯ) +
วิทยาศาสตร์
(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
กิจกรรมที่ 6 ค่าย กิจกรรม
บริการวิชาการ
ภาษาไทย+
ภาษาจีน

แผนปฏิบตั กิ าร

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้

1

50,000

1

1

50,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

212

50,000

213

รายละเอียดงบประมาณจาแนกรายกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 จัดค่ายการเรียนรู้สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย
-ครูอาสาค่ายคณิตศาสตร์(คณิตศาสตร์)
ประเภทงบ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและ
บุคลาการทางการศึกษา

แผ่นดิน

50,000
50,000
50,000

213

รายได้

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)

50,000
50,000
50,000

214

กิจกรรมที่ 2 จัดค่ายการเรียนรู้สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย
-ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรมืออาชีพ Teaching English for
Promoting International Understanding (สาขาอังกฤษ)
ประเภทงบ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและ
บุคลาการทางการศึกษา

แผ่นดิน

50,000
50,000
50,000

214

รายได้

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)

50,000
50,000
50,000

215

กิจกรรมที่ 3 จัดค่ายการเรียนรู้สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย
-ค่ายพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ
(คณิตศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
-ค่ายพัฒนาศักยภาพการ สื่อสารสาหรับครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนที่ใช้
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (คณิตศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา
215

50,000
50,000
50,000

รายได้

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)

50,000
50,000
50,000

216

กิจกรรมที่ 4 จัดค่ายการเรียนรู้สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย
-ค่ายปฐมวัยรวมพลังจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน (สาขาปฐมวัย)
ประเภทงบ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและ
บุคลาการทางการศึกษา

แผ่นดิน

50,000
50,000
50,000
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รายได้

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)

50,000
50,000
50,000
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กิจกรรมที่ 5 จัดค่ายการเรียนรู้สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย
-ค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาหรับครูโรงเรียนเครือข่าย
(วิทย์/เคมี/ชีวฯ) +วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ประเภทงบ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและ
บุคลาการทางการศึกษา

แผ่นดิน

50,000
50,000
50,000
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รายได้

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)

50,000
50,000
50,000
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กิจกรรมที่ 6 จัดค่ายการเรียนรู้สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย
-ค่ายบริการวิชาการภาษาไทย+ภาษาจีน
ประเภทงบ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและ
บุคลาการทางการศึกษา

แผ่นดิน

50,000
50,000
50,000
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รายได้

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)

50,000
50,000
50,000
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7. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูและบุคลการทางการศึกษามีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับเรื่องที่อบรมตามโครงการต่างๆ
มากยิ่งขึ้น
2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นที่รู้จักเกี่ยวกับการเป็นศูนย์พัฒนาความรู้ให้กับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งในโรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียนทั่วๆ ไป
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
1. วัดความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการโดยให้ตอบแบบทดสอบ
2. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยให้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
3. ประเมินผลการนาความรู้จากการเข้าร่วมโครงการโดยให้ตอบแบบสอบถาม
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะครุศาสตร์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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กนผ. 01
โครงการหลัก

โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แผนงาน : ทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการ อนุรักษ์ส่งเสริมทานุบารุง สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย
ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยข้อที่ 4.4.1
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ สานักศิลปวัฒนธรรม
สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 3, 4, 5, 6 และ 8
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 4
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ข้อที่ 4
1. หลักการและเหตุผล
เนื่ องด้ วยคณะครุ ศาสตร์ และส านั กศิ ลปวั ฒนธรรม มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ฯ
มีภารกิจตามแผนงานที่ 4 แผนงานทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม มีกิจกรรมเสริมสร้าง
ประสบการณ์ อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา และชุมชน
ปั จจุ บั น คณะครุ ศาสตร์ และส านั กศิ ลปวั ฒนธรรม มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ฯ
ได้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบัณฑิตและบุคลากร หน่วยงาน
ในท้องถิ่น หรือในระดับชาติและอาเซียน
ดังนั้นคณะครุศาสตร์ และ สานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เล็งเห็น
ความสาคัญ และให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน จึงดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ส่งเสริม
ทานุบารุง ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมให้แก่อาจารย์
บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
2. เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมทานุบารุง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันสาคัญตามประเพณีต่าง ๆ
4. เพื่อจัดองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบการวิจัย และนาเผยแพร่ต่อสาธารณชน
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3. เป้าหมาย
1. อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมกับชุมชน ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างอนุรักษ์
ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
2. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันสาคัญตามประเพณีต่าง ๆ
3. ได้นาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบการวิจัย และนาเผยแพร่ต่อสาธารณชน
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 80

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
มีความรู้ความเข้าใจในการดาเนินการโครงการ
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ค่าเป้าหมาย
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5. งบประมาณโครงการ
5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร
ประเภทงบ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
1.สานักศิลปวัฒนธรรม

แผ่นดิน

30,000
30,000
30,000
222

รายได้
80,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
80,000

80,000

80,000

55,000
25,000

55,000
25,000

30,000
30,000
30,000
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ

กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 1
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของไทยสู่
อาเซียน ครั้งที่ 2
(กิจการนักศึกษา
งบสานักศิลปะฯ)
กิจกรรมที่ 2
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี "ลอย
กระทง" (งาน
กิจการนักศึกษา)
กิจกรรมที่ 3
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย"วันกตัญญูครู
ในดวงใจ" (งาน
กิจการนักศึกษา)

หน่วย
นับ

แผนปฏิบตั กิ าร

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้

ร้อยละ

80

30,000

ร้อยละ

80

10,000

ร้อยละ

80

10,000

80
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80

30,000

80

10,000

10,000
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ (ต่อ)

กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 4 ทาบุญ
คณะครุศาสตร์
(งานกิจการ
นักศึกษา.)
กิจกรรมที่ 5
ครุศาสตร์รวมใจ
สืบทอดประเพณี
ไทย รดน้าขอพร
ผู้ใหญ่ สานใย
สัมพันธ์ ครั้งที่ 4
(งานกิจการ
นักศึกษา)
กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมแสดงมุทิตา
จิตแด่อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
(งานกิจการ
นักศึกษา)

หน่วย
นับ

แผนปฏิบตั กิ าร

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้

ร้อยละ

80

15,000

ร้อยละ

80

5,000

ร้อยละ

80

40,000

80

15,000

80

5,000

80
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40,000
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกรายกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 2
(กิจการนักศึกษางบสานักศิลปะฯ)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
1.สานักศิลปวัฒนธรรม

30,000
30,000
30,000
225

รายได้

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)

30,000
30,000
30,000
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กิจกรรมที่ 2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณี "ลอยกระทง" (งานกิจการนักศึกษา)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
226

รายได้
10,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000
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กิจกรรมที่ 3 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย"วันกตัญญูครูในดวงใจ" (งานกิจการนักศึกษา)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
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รายได้
10,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000
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กิจกรรมที่ 4 ทาบุญคณะครุศาสตร์ (งานกิจการนักศึกษา.)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
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รายได้
15,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
15,000

10,000

10,000

10,000
5,000

10,000
5,000

15,000

15,000
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กิจกรรมที่ 5 ครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้าขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
(งานกิจการนักศึกษา)

ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
229

รายได้
5,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000
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กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ (งานกิจการนักศึกษา)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
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รายได้
40,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000
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7. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ และสานักศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
2. เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและรับรู้สร้างสานึกและตะหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทย
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสทากิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ ร่วมกัน
4. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ และนาไปใช้เป็นประโยชน์ได้
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
2. แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะครุศาสตร์ และสานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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กนผ. 01
โครงการหลัก

โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แผนงาน : บริหารจัดการ
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
โครงการ พัฒนาระบบงานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ
ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยข้อที่ 5.1.3
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 7
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 5
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ข้อที่ 5
1. หลักการและเหตุผล
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มีภารกิจในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของคณะครุศาสตร์ให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร
เครือข่าย รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายของคณะครุ ศาสตร์ เพื่อให้รับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตลอดจน
เผยแพร่ ประชาสั มพั นธ์ ในเชิ งรุ ก นอกจากนี้ มี การก าหนดนโยบาย รู ปแบบ และวางแผนงานการ
ประชาสั มพั นธ์ ของคณะครุ ศาสตร์ จั ดระบบบริ หารจั ดการงานประชาสั มพั นธ์ ของคณะครุ ศาสตร์
ประสานงานและพั ฒนาระบบงานการประชาสั มพั นธ์ ของคณะครุ ศาสตร์ ให้ ทั นสมั ย ด าเนิ นการ
จัดนิทรรศการและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะครุศาสตร์ อานวยความสะดวกและประชาสั มพันธ์
ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และให้บริการข้อมูล เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ของคณะครุศาสตร์ให้แก่
หน่วยงานต่างๆ และบุคคลที่สนใจ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
และทาให้คณะครุศาสตร์เป็นที่รู้จักจดจาของครูนักเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และประชาชนทั่วไป
2. เพื่ อเพิ่ มรู ปแบบ ช่ องทางการประชาสั มพั นธ์ โดยการเผยแพร่ ผ่ านสื่ อต่ างๆ เพื่ อให้
สาธารณชนได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค์ การดาเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
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3. เป้าหมาย
1. ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ได้รู้จัก คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ มากยิ่งขึ้น
2. รูปแบบ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ โดยการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้สาธารณชน
ได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค์ การดาเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนสื่อ ระบบงานประชาสัมพันธ์
ช่องทาง

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ช่องทาง

2

ร้อยละ

80

การสื่อสาร และการสื่อสารองค์การ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการ
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5. งบประมาณโครงการ
5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
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รายได้
100,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
100,000

100,000

100,000

50,000
50,000

50,000
50,000

100,000

100,000
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ

กิจกรรมย่อย

หน่วย
นับ

กิจกรรมที่ 1 ผลิต จานวน/
สื่อ นาเสนอเพื่อ
ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์งาน
ภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย
(งานบริหาร)
-จัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์
คณะครุศาสตร์

แผนปฏิบตั กิ าร

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้

2

100,000

1

50,000
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1

50,000
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกรายกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ผลิตสื่อ นาเสนอเพื่อประชาสัมพันธ์งานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(งานบริหาร) –จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
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รายได้
100,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
100,000

100,000

100,000

50,000
50,000

50,000
50,000

100,000

100,000
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7. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะครุศาสตร์มีภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่รู้จัก จดจาของครู นักเรียนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ และประชาชนทั่วไป
2. งานประชาสัมพันธ์มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ ในการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้
สาธารณชนได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค์ การดาเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ
ของคณะครุศาสตร์
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
แบบสารวจ/สอบถาม
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

237

238

กนผ. 01
โครงการหลัก

โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แผนงาน : บริหารจัดการ
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
โครงการ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับด้านการ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยข้อที่ 5.4.1
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 7
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 5
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ข้อที่ 5
1. หลักการและเหตุผล
คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตสายวิชาชีพครู และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
พร้อมให้บริการกับนักศึกษาและผู้มาติดต่อราชการเป็นจานวนมาก ด้วยความต้องการใช้พื้นที่ของคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพื้นที่อาคารต่างๆภายใน
คณะครุศาสตร์ เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งซึ่งสามารถใช้เป็นที่พักผ่อน รอเข้าเรียน อ่านหนังสือและทากิจกรรม
ต่าง ๆ ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นพื้นที่ซึ่งมีความร่มรื่นมีต้นไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งมีการจัดทาศาลา
และปรับปรุงพื้นที่แล้วบางส่ วน ขาดการปรับปรุงภูมิทั ศน์ ให้ สวยงาม หากมีการดาเนินการโครงการ
ปรับปรุงแล้ว พื้นที่ส่วนนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นทั้งยังเพิ่มประโยชน์
ของพื้นที่มีความร่มรื่นสวยงาม หากมีการดาเนินการโครงการปรับปรุงแล้ว พื้นที่ส่วนนี้จะช่วยส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นทั้งยังเพิ่มประโยชน์ของพื้นที่มีความร่มรื่นสวยงาม สนับสนุน
แนวทางคณะครุศาสตร์เขียวสะอาดอีกทางหนึ่งจึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. ประโยชน์ทางการศึกษา เป็นที่พักผ่อน อ่านหนังสือ รอเข้าเรียน สาหรับนักศึกษา
2. สนับสนุนการทากิจกรรมของนักศึกษา ส่งเสริมความสามัคคีการมีส่วนร่วมของสังคม
3. ส่งเสริมแนวทาง คณะครุศาสตร์สีเขียว (Green University) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
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3. เป้าหมาย
1. นักศึกษาได้รับประโยชน์ทางการศึกษา เป็นที่พักผ่อน อ่านหนังสือ รอเข้าเรียน
2. เกิดความความสามัคคีการมีส่วนร่วมของสังคม
3. ดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์สีเขียว (Green University)
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของความสาเร็จตามเกณฑ์ UI
Greenmetric World University Ranking 6 ด้าน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
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หน่วยนับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
50
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5. งบประมาณโครงการ
5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
240

รายได้
80,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
80,000

80,000

80,000

40,000
40,000

40,000
40,000

80,000

80,000
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ

กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 1
จัดทาสวนหย่อม
เพิ่มจานวนต้นไม้
พื้นที่สีเขียวใน
พื้นที่ต่างๆ
(งานบริหาร)
กิจกรรมที่ 2
พัฒนา ซ่อมบารุง
ปรับปรุงอาคาร
และระบบ
สาธารณูปโภค
(งานบริหาร)

หน่วย
นับ

แผนปฏิบตั กิ าร

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้

ร้อยละ

90

40,000

45

20,000

45

20,000

ร้อยละ

90

40,000

45

20,000

45

20,000
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกรายกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 จัดทาสวนหย่อม เพิ่มจานวนต้นไม้ พื้นที่สีเขียวในพื้นที่ต่างๆ (งานบริหาร)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
242

รายได้
40,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
40,000

40,000

40,000

20,000
20,000

20,000
20,000

40,000

40,000
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กิจกรรมที่ 2 พัฒนา ซ่อมบารุง ปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค (งานบริหาร)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
243

รายได้
40,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
40,000

40,000

40,000

20,000
20,000

20,000
20,000

40,000

40,000
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7. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน และบรรยากาศดูดีมีสถานที่นั่งพัก ที่สะอาดและปลอดภัย
2. อาคารเรียน อาคารประกอบ อยู่ในสภาพที่เอื้อต่อการเรียนการสอน และสามารถ
ดาเนินการใช้งานอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
1. บารุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานภายในคณะครุศาสตร์โดยเน้นใช้พลังงาน
สะอาด พลังงานทดแทน ภายในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
3. รณรงค์สร้างจิตสานึกให้กับบุคลากรและนักศึกษาต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมภายในคณะครุศาสตร์
4. ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในคณะครุศาสตร์ โดยเน้นดาเนินการ
3 ด้าน ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้า (Reuse) และการนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
5. ปรับปรุงระบบจราจรภายในและรอบๆ บริเวณคณะครุศาสตร์ให้มีความเหมาะสม
เช่น สถานที่จอดรถเหมาะสม เป็นต้น
6. ปรับปรุงความปลอดภัยของอาคารโดยรวมถึงการตรวจสอบอาคาร และการเตรียมการ
เผื่อกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ
7. ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยภายในคณะครุศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. บริหารจัดการด้านกายภาพให้ดียิ่งขึ้น มีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมสอดรับกับ
การซ่อมแซม (Repair) การปรับปรุง (Renovation) และการฟื้นฟู (Rehabititation) อาคารและ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ
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9. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากรและนักศึกษา เช่น การปรับปรุงสวน
สุขภาพ สวนหย่อม และสวนสาธารณะต่างๆ เป็นต้น
10. ปรับปรุงระบบขนส่งภายในคณะครุศาสตร์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ปรับปรุงรถบริการส่วนกลางให้ใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนมากขึ้น
11. ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมผู้ใช้บริการ

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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กนผ. 01
โครงการหลัก

โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แผนงาน : บริหารจัดการ
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
โครงการ เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการและสภาพการทางานที่เอื้ออานวยต่อการเรียน
การสอนและการทางาน
ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยข้อที่ 5.4.2
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 7
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 5
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ข้อที่ 5
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมรอบอาคารเรียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีภูมิทัศน์ไม่ร่มรื่นสวยงาม รวมทั้งสภาพแวดล้อม
บางพื้นที่ไม่เอื้อต่อการเรียนการสอน เป็นเรื่องจาเป็นที่จะต้องมีการจัดตกแต่งปรับปรุงให้สวยงามเพราะว่า
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์นั้นก่อให้เกิดความสวยงาม ความร่มเย็นร่มรื่น ให้กับผู้ที่อยู่และผู้มาเยี่ยมเยือน
เป็นสิ่งที่เมื่อเข้ามาในคณะครุศาสตร์ แล้วมองเห็นเป็นประการแรก สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์นั้นยังใช้เป็น
แห่งการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนชุมชนโดยรอบของมหาวิทยาฯ จึงจัดทา
โครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
2. เพื่อให้สภาพแวดล้อภายในคณะครุศาสตร์ ปลอดภัย น่าอยู่ และสวยงาม.
3. เพื่อให้สถานศึกษามีทรัพยากรทางสิ่งแวดล้อมศึกษาเพิ่มและหลากหลายขึ้น.
4. เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่อง สิ่งแวดล้อม
246

247

3. เป้าหมาย
1. สภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
2. สภาพแวดล้อภายในคณะครุศาสตร์ ปลอดภัย น่าอยู่ และสวยงาม.
3. สถานศึกษามีทรัพยากรทางสิ่งแวดล้อมศึกษาเพิ่มและหลากหลายขึ้น
4. สถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องสิ่งแวดล้อม

4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา
บุคลากร และประชาชนต่อสิ่งอานวยความสะดวก
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หน่วยนับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
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5. งบประมาณโครงการ
5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
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รายได้
60,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
60,000

60,000

60,000

30,000
30,000

30,000
30,000

60,000

60,000
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ
แผนปฏิบตั กิ าร

กิจกรรมย่อย

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

หน่วย
นับ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้

กิจกรรมที่ 1
ปรับปรุง
จัดหาพื้นที่
ที่นั่งเพื่อ
การศึกษา
เรียนรู้ด้วย
ตนเอง
(งานบริหาร)

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ร้อยละ

90

ที่ใช้

60,000

ที่ใช้

45
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30,000

ที่ใช้

45

30,000

ที่ใช้
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกรายกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุง จัดหาพื้นที่ ที่นั่งเพื่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (งานบริหาร)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
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รายได้
60,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
60,000

60,000

60,000

30,000
30,000

30,000
30,000

60,000

60,000
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7. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะครุศาสตร์ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
2. บรรยากาศในคณะครุศาสตร์ ดูดีมีสถานที่นั่งพัก ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
ตลอดจนผู้มาติดต่อ เพื่อขึ้น
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
1. รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
2. ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
3. รายงานผลโครงการ ต่อมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
4. ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมผู้ใช้บริการ
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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กนผ. 01
โครงการหลัก

โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แผนงาน : บริหารจัดการ
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
โครงการ พัฒนาระบบงานให้บริการหน่วยงานกลาง
ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยข้อที่ 5.5.1
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 7
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 5
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ข้อที่ 5
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการ ประสานงานและสนับสนุน
ภารกิจของคณะครุศาสตร์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ ตามภาระหน้าที่
รับผิดชอบในการทาข้อมูลและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะครุศาสตร์
ประกอบด้วย กลุ่มวิชา สาขาวิชา งานวิชาการ งานธุรการและการเจ้าหน้าที่ งานกิจการนักศึกษา งาน
เลขานุการ งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ งานยานพาหนะ งานเอกสารตารา งานการเงินและพัสดุ ทาหน้าที่
สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการบริหารงานทั่วไปของคณะครุ ศาสตร์ จึงจาเป็นต้องพั ฒนา
บุคลากรในหน่วยงานให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งบุคลากรภายใน และภายนอกที่มาติดต่อราชการการ
การให้บริการหน่วยงานกลางถือเป็นหัวใจสาคัญและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการ
บริการ ซึ่งผลตอบรับในด้านการให้บริการที่ดีไม่เพียงแค่การได้รับคาชื่นชมในการให้บริการของหน่วยงาน
ผู้ให้บริการเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของสานักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ และที่สาคัญการ
ให้บริการนั้นนอกจากการให้ บริการด้ วยหัวใจอย่างเดี ยวคงไม่ เพี ยงพอในยุ คของการแข่งขั นทางด้ าน
การศึกษา การให้บริการคงต้องพัฒนาไป
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ถึงการให้บริการที่เหนือความคาดหมายที่จะสร้างความชื่นชม และความประทับตรึงใจผู้รับบริการจน
ประสงค์จะกลับมาใช้บริการอีก ในอนาคต
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของคณะเป็นไปตามกรอบและทิศทางการดาเนินงานที่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย อันนาไปสู่มาตรฐานการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิ ทธิ ผล และการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาที่ บรรลุ เป้ าหมายที่ก าหนดคณะครุ ศาสตร์ จึ งได้ จั ด
โครงการ
บริหารจัดการเรียนการสอนและบริหารงานทั่วไปขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบงานให้บริการหน่วยงานกลางคณะครุศาสตร์
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการเข้าสู่การบริการเหนือความคาดหมาย
3. เพื่อสร้างงานวิจัยพัฒนาระบบงานให้บริการของหน่วยงาน
4. เพื่อให้คณะครุศาสตร์มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการครอบคลุมทุกด้าน
5. เพื่อการวางแผนใช้ทรัพยากรที่จัดหา และมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. เป้าหมาย
1. หน่วยงานกลางมีระบบงานให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ยกระดับการให้บริการเข้าสูก่ ารบริการเหนือความคาดหมาย
3. งานวิจัยพัฒนาระบบงานให้บริการของหน่วยงาน
4. คณะครุศาสตร์มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการครอบคลุมทุกด้าน
5. ใช้ทรัพยากรเป็นไปตามแผนและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบงานให้บริการหน่วยงานกลาง
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ระดับ
ร้อยละ

3
80

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
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5. งบประมาณโครงการ
5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร
ประเภทงบ

แผ่นดิน

รายได้

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

1,002,200

1,787,800

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
2,790,000

1,002,200

1,002,200

1,787,800
500,000
200,000
637,800
50,000
400,000
400,000

2,790,000
500,000
200,000
1,640,000
50,000
400,000
400,000

1,002,200

1,787,800

2,790,000
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ

กิจกรรมย่อย

หน่วย
นับ

กิจกรรมที่ 1
ร้อยละ
กิจกรรมบริหาร เบิกจ่าย
จัดการเรียนการ
สอนและการ
บริหารงาน
สานักงานคณะ
ครุศาสตร์ ค่าตอบแทน
ใช้สอย วัสดุ
ครุภัณฑ์
กิจกรรมที่ 2
ร้อยละ
จัดสวัสดิการแก่ เบิกจ่าย
อาจารย์บุคลากร
และนักศึกษา
กิจกรรมที่ 3
ร้อยละ
วัสดุเชื้อเพลิง
เบิกจ่าย
กิจกรรมที่ 4
ร้อยละ
ค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย

แผนปฏิบตั กิ าร

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้

90

2,620,000

20

575,000

30

875,000

25

725,000

90

60,000

30

20,000

30

20,000

30

20,000

90

60,000

22.50

15,000

22.50

15,000

22.50

90

50,000

18

10,000

27

15,000

27

255

15

445,000

15,000

22.50

15,000

15,000

18

10,000
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกรายกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบริหารจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานสานักงานคณะครุศาสตร์
-ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์
ประเภทงบ

แผ่นดิน

รายได้

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

1,002,200

1,617,800

1,002,200

1,217,800
500,000
200,000
517,800

1,002,200

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
2,620,000

400,000
400,000

1,002,200
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1,617,800

2,620,000
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รายการครุภัณฑ์ที่มีความต้องการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งบประมาณเงินรายได้)
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
ลาดับ
ที่
1
2
3

รายการ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
เครื่องปรับอากาศ
คอมพิวเตอร์ Notebook

จานวนที่ขอตั้ง
หน่วย จานวน
นับ
เครื่อง
9
เครื่อง
4
เครื่อง
3

ราคา
ต่อ
หน่วย
18,900
41,300
21,567

รวมเงิน
จานวนที่มีอยู่
ทั้งสิ้น ใช้ได้ ใช้ ไม่มี
ไม่ได้
170,100 16
8
165,200
/
64,700 18
2

รายละเอียดครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
1. เป็นเครื่องฉายชนิด 3LCD Projector มีขนาด LCD Panelไม่น้อยกว่า 0.55 นิ้ว สามารถ
แสดงผลที่ความละเอียดอย่างน้อย 1024 x 768 จุด (XGA) พร้อมลาโพงในตัว
2. กาลังส่องสว่างไม่น้อยกว่า 2600 ANSI lumen
3. มีอัตราส่วน Contrast Ratioไม่น้อยกว่า 3000:1 พร้อม Auto iris
4. สามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงกับคอมพิวเตอร์ ระดับ VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, และ
UXGA ได้เป็นอย่างน้อย
5. สามารถเลือกเปลี่ยน Color mode ได้อย่างน้อย 7 แบบ
6. มีช่องต่อสัญญาณเข้า D-sub 15 pin 1 ช่อง, S-Video 1 ช่อง และ RCA (สาหรับสัญญาณภาพ
Video และเสียง) 1 ช่อง
7. สามารถฉายภาพโดยการเชื่อมต่อด้วยสาย USB ได้ (USB Display)
8. ใช้หลอดภาพ กาลังไฟไม่เกิน 200 วัตต์
9. สามารถปรับแก้สีเหลี่ยมคางหมูในแนวตั้ง (Keystone Correction)ได้ ไม่น้อยกว่า +/- 30
องศา
10. สามารถฉายภาพขนาด "30-300" นิ้ว ที่ระยะ 0.90-10.80 เมตร เป็น อย่างน้อย
11. จะต้องสามารถฉายภาพขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ววัดแบบทแยงมุมโดย มีระยะห่างจากจอภาพ
ถึงเครื่องฉายไม่เกิน 1.80 เมตร
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12. มีฝาปิดหลอดภาพได้ครอบเลนส์ เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นส่วนประกอบ เดียวกับตัวเครื่อง
และสามารถเลื่อนเปิด-ปิดเพื่อพักการทางานของ
13. หลอดภาพมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง ที่การทางานในโหมด High Brightness
14. สามารถตั้ง Password เพื่อรักษาความปลอดภัยของเครื่อง
15. มีเมนูการใช้งานตัวเครื่องเป็นภาษาไทย (Thai OSD)
16. สามารถปิดเครื่องได้โดยไม่ต้องรอ Cool-Down
17. ตัวเครื่องมีน้าหนักไม่เกิน 2.3 กิโลกรัม
18. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายจากผู้นาเข้าหรือผู้ผลิตโดยตรง
19. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
รายละเอียดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
1. เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังแบบแขวน ขนาดไม่ต่ากว่า 35,000 BTU
2. ส่วนโครงทาด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสีชนิดหนาผ่านขบวนการทาสีระบบ Powder Coaling
System ป้องกันการเกิดสนิมหรือผุกร่อนและทนทานต่อสภาพการใช้งานกลางแจ้งเป็นอย่างดี
3. คอมเพรสเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3.75 แรงม้า แบบปิดสนิท (Hermetic Type) ชนิด สกรอลล์
4. ระบายความร้อนด้วยน้ายา มีอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์เสียหายเมื่อเกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ์
5. แผงคอยล์ระบายความร้อน ทาด้วยท่อทองแดงชนิดท่อเกลียวในอัดติดกับครีบอลูมิเนียม
6. มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน เป็นแบบหุ้มปิดมิดชิด ระบบหล่อลื่นถาวร มีอุปกรณ์ป้องกัน
มอเตอร์เสียหายเมื่อเกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ์
7. มีมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1/6 แรงม้าจานวน 1 ตัว ที่ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 900 รอบ/นาที
8. พัดลมระบายความร้อน เป็นแบบใบพัด ได้รับการปรับถ่วงสมดุลเรียบร้อย ขนาดส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จานวน 1 ตัว ปรับระดับความแรงของกระแสลมได้ 3 ระดับ
9. ได้รับการรับรองการประหยัดไฟเบอร์ 5 จากการไฟฟ้า
10. รับประกันไม่น้อยกว่า 1ปี
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รายละเอียดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
1. มีซีพียู Intel Core 15-24300M Processor (3M Cache,2.40 GHz )
2. Chipset Intel H67 Express
3. มีหน่วยความจาหลักชนิด DDR3 (1333 MHz) (2x2GB)
4. มีวีจีเอ ATI Ridgeon HD 470 RAM 1GB
5. มี Hard Disk SATA ขนาดไม่น้อยกว่า 500 GB
6. มี DVD +/- RW Drive
7. มีส่วนเชื่อมต่อ VGA,HDMI,แลน 10/100
8. มีแลนไร้สาย Wireless Card 802.11b/g/n, Bluetooth 3.0 +HS
9. มี3-in-1 media card reader
10. มีกล้องในตัว 1.0 mega pixel widescreen HD Web Camera
11. จอภาพ14.0นิ้ว HD WLED True-Life Display (1366x768)
12. แบตเตอรี่ 6-cell Lithium Ion Battery
13. น้าหนัก 2.24 Kg
14. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
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กิจกรรมที่ 2 จัดสวัสดิการแก่อาจารย์บุคลากรและนักศึกษา
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
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รายได้
60,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000
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กิจกรรมที่ 3 วัสดุเชื้อเพลิง
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
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รายได้
60,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

262

กิจกรรมที่ 4 ค่าสาธารณูปโภค
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

262

รายได้
50,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000
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7. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ระบบงานให้บริการหน่วยงานกลางสานักงานคณบดี ภายใต้สังกัดคณะครุศาสตร์ได้รับ
การพัฒนาปรับปรุง
2. คณะครุศาสตร์มีระบบงานให้บริการหน่วยงานกลางที่ให้บริการเหนือความคาดหมาย
3. มีงานวิจัยการพัฒนาระบบงานให้บริการของหน่วยงานกลางที่นามาใช้ปรับปรุงการ
ให้บริการ
4. ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและความประทับใจต่อการให้บริการสานักงานคณบดี
คณะครุศาสตร์
5. นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์มีวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ
6. คณะครุศาสตร์ได้รับการพัฒนา และปรับปรุงเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
7. เกิดการวางแผนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
1. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
2. ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมผู้ใช้บริการ
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ งานบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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กนผ. 01
โครงการหลัก

โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แผนงาน : บริหารจัดการ
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
โครงการ พัฒนาองค์การเรียนรู้และการจัดการความรู้
ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยข้อที่ 5.5.2
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 7
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 5
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ข้อที่ 5
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือสาคัญในการรวบรวมความรู้ทั้งที่เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัว
บุคคล (Tacit Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) มาพัฒนาให้เป็นระบบ
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ศักยภาพขององค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับสูง
คณะครุศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์
และมีทักษะที่จาเป็นในการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้า หมาย
ดั ง กล่ า ววิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ ค ณะครุ ศ าสตร์ ใ ช้ คื อ การพั ฒ นาผ่ า นการจั ด การความรู้ (Knowledge
Management) โดยเป็ น การน าจุ ด แข็ ง (Strengths) ด้ า นบุ ค ลากร และการมี เ ครื อ ข่ า ยการ
ปฏิบัติงานคณะครุศาสตร์มาเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้นการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบุคลากรเหล่านี้และกับเครือข่ายการปฏิบัติงาน จะทาให้เกิดการสร้างความรู้ อันจะ
น าไปสู่ ก ารมี น วั ต กรรม (Innovation) การพั ฒ นาขี ด ความสามารถ (Competency) และ
การเสริมสร้างประสิทธิภาพ (Efficiency) ด้านการปฏิบัติงานของคณะครุศาสตร์
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณและปัญหาในการทางานในหน่วยงาน
2. เพื่อให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน และกับเครือข่าย
การปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ในการพัฒนางาน knowledge sharing
3. เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
4. เพื่อนาความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้รับจากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ใน
การพัฒนาบุคลากร และขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ compiled knowledge
being Implemented
3. เป้าหมาย
1. เกิดการเรียนรู้และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน และเครือข่ายการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ในการพัฒนางาน knowledge sharing
3. มีหลักการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
4. สามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ compiled knowledge being
Implemented
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

1. จานวนหน่วยงานที่มีการกาหนดประเด็นการจัดการความรู้ให้
สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน

หน่วยงาน

12

2. จานวนหน่วยงานที่นาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีที่ผ่าน
มาหรือปีปัจจุบันไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน

7

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
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5. งบประมาณโครงการ
5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
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รายได้
10,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
10,000

10,000

10,000

5,000
5,000

5,000
5,000

10,000

10,000
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ

กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 1 จัด
ประชุมนาเสนอ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความรู้
ใหม่ระหว่าง
หน่วยงาน
(บริหาร)
การจัดการ
ความรู้ KM

หน่วย
นับ
ครั้ง

แผนปฏิบตั กิ าร

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้

2

10,000

1
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5,000

1

5,000
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกรายกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมนาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ใหม่ระหว่างหน่วยงาน(บริหาร)
การจัดการความรู้ KM
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
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รายได้
10,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
10,000

10,000

10,000

5,000
5,000

5,000
5,000

10,000

10,000
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7. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานได้
2. มีเครือข่ายการปฏิบัติงาน ทาให้เกิดความรู้ใหม่ในการพัฒนางาน knowledge sharing
3. มีความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร และขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ compiled knowledge being implemented
4. ป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา ในกรณีที่บุคคลากรเกษียณอายุ ลาออก หรือ
เสียชีวิต
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน และนาไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
1. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
2. ประเมินผลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในการร่วม
โครงการ
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ งานบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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กนผ. 01
โครงการหลัก

โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แผนงาน : บริหารจัดการ
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
โครงการ พัฒนาระบบงานตามหลักธรรมาภิบาล
ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยข้อที่ 5.6.1
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 7
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 5
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ข้อที่ 5
1. หลักการและเหตุผล
กระบวนการวางแผนเป็นการกาหนดทิศทางหรือแนวทางการดาเนินงานในอนาคตของ
องค์กร เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ เพื่อให้ทุก
หน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ และในแต่ละ
ปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องนาแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ เพื่อเป็นการกาหนดทางเลือกแนวปฏิบัติในการดาเนิน
รวมทั้งการกาหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ
ที่วางไว้ และนาไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
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คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีพันธกิจ
ระบบการบริหารจัดการ การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และ
ทรัพย์สิน มีระบบการกากับตรวจสอบโดยกลไกภายในคณะครุศาสตร์ เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษา
ทั่ว ๆ ไป จะเห็นว่า คณะครุศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักการ
ของธรรมาภิบาล ในการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง การพัฒนา
ระบบงานการเงิ น และบั ญ ชี แ ละโปรแกรมบั ญ ชี ส ามมิ ติ พั ฒ นาระบบงานการวางแผนและ
งบประมาณ ติดตามผลประเมินการบริหารคณะครุศาสตร์ จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของคณะเป็นไปตามกรอบและทิ ศ ทางการด าเนิน งานที่
สอดคล้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ราชการของมหาวิ ท ยาลั ย อั น น าไปสู่ ม าตรฐานการจั ด การศึ ก ษาที่มี
ประสิทธิภาพและประสิ ท ธิ ผ ล และการประกัน คุ ณภาพการศึก ษาที่ บรรลุเ ป้ าหมายที่ก าหนด
คณะครุศาสตร์จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
ราชการขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณะครุศาสตร์มีกรอบแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การวางแผนและงบประมาณ
ตลอดจนงานการเงินและบัญชี มีความแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน
3. เพื่อให้ระบบการเงิน และงบประมาณ มีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ และเอื้อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะครุศาสตร์
4. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้อง ทันสมัย น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ
6. เพื่อให้มีการยอมรับในการนาเสนอนโยบายด้านการบริหารคณะครุศาสตร์
7. เพื่อให้คณะครุศาสตร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
8. เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
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3. เป้าหมาย
1. คณะครุศาสตร์มีกรอบแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
2. มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การวางแผนและงบประมาณ
ตลอดจนงานการเงินและบัญชี มีความแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน
3. มีระบบการเงิน และงบประมาณ มีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ และเอื้อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะครุศาสตร์
4. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. ระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้อง ทันสมัย น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ
6. นโยบายด้านการบริหารคณะครุศาสตร์เป็นที่ยอมรับ
7. คณะครุศาสตร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
8. ระบบการบริหารจัดการที่ดีเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนของระบบงานทีไ่ ด้รับการ
พัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
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หน่วยนับ
ระบบ

ค่าเป้าหมาย
6 ระบบ

273

5. งบประมาณโครงการ
5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
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รายได้
30,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
30,000

30,000

30,000

15,000
15,000

15,000
15,000

30,000

30,000
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ

กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 1
พัฒนาระบบงาน
การวางแผนและ
งบประมาณ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ทบทวนจัดทา
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
(บริหาร)

หน่วย
นับ
ครั้ง

แผนปฏิบตั กิ าร

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้

2

30,000

1
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15,000

1

15,000
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกรายกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบงานการวางแผนและงบประมาณ อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทา
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี (บริหาร)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
275

รายได้
30,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
30,000

30,000

30,000

15,000
15,000

15,000
15,000

30,000

30,000
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7. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะครุศาสตร์มีระบบงานตามหลักธรรมาภิบาล ที่ใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. คณะครุศาสตร์มีแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ที่นาไปสู่มาตรฐานการจัด
การศึกษาและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
3. คณะครุศาสตร์ มีการดาเนินงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
4. คณะครุศาสตร์ มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล
5. บุคลากรมีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงขึ้น
6.บุคลากรทุกระดับชั้นมีผลงานและมีแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน สามารถนาไปพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
1. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
2. แบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ งานบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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กนผ. 01
โครงการหลัก

โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แผนงาน : บริหารจัดการ
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
โครงการ พัฒนาบุคลากรตามหลักธรรมภิบาล
ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยข้อที่ 5.6.2
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 7
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 5
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ข้อที่ 5
1. หลักการและเหตุผล
ธรรมาภิบาล ( Good Governance ) หมายถึง การบริหารจัดการที่ดี เมื่อนามาใช้ในการ
ดาเนินกิจการใดย่อมก่อให้เกิดความเข้มแข็ง มั่งคง และเจริญก้าวหน้าในกิจการนั้น ทาให้เกิด “ความ
เชื่อถือ” จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกิจการนั้น ซึ่งองค์ประกอบของธรรมาภิบาล (ตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542)
ประกอบด้วย 6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มหาวิทยาลัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นองค์กรนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มีภาระหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงต้องมีการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้การดาเนินงานของคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด การกากับดูแลกิจการที่ดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเป็นการกากับดูแลผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ต่าง ๆ จัดกระบวนการบริหารจัดการ
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เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่าและโดยประหยัด เป็นผลให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม เพื่อให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถดาเนินงานประสบความสาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์
ส่งผลให้คณะครุศาสตร์เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หลักสาคัญของการกากับดูแล
กิจการที่ดีในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือธรรมาภิบาล
ในคณะครุศาสตร์ คือ ความเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ ดังนั้น
การส่งเสริมธรรมาภิบาลในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จึงเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อให้คณะครุศาสตร์จัดกระบวนการบริหารจัดการเพื่อการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่าโดยประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรอย่างเป็นธรรม
การพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร เป็นกระบวนการหรือการดาเนินงานด้วยวิธีการต่างๆ ที่เป็น
การช่วยให้อาจารย์ และบุคลากร ได้มีโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ
เทคนิ ควิ ธี การต่ างๆ ในด้ านการปฏิ บั ติ งาน และการสอนให้ ทั นต่ อเหตุ การณ์ ซึ่ งเป็ นการเสริ มสร้ าง
ประสิทธิภาพและศักยภาพของคณาจารย์ ให้ดาเนินภาระหน้าที่และบทบาทของอาจารย์ที่จะส่งผลให้การ
ดาเนินงานของสถาบันบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย และปณิธานของสถาบันการศึกษา
ที่มุ่งการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและวิธีการทางานให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น จึงจะสามารถดาเนินการไปโดย
บรรลุเป้าหมายได้ กิจกรรมใดที่มีส่วนทาให้การเรียนการสอนดีขึ้น และช่วยบรรลุวัตถุประสงค์ ถือว่าเป็น
การพัฒนาด้านการเรียนการสอนทั้งสิ้น เช่น การเพิ่มความรู้ และประสบการณ์ เป็นครั้งคราว การเข้า
ร่วมประชุม การพัฒนาเทคนิคการสอน การพัฒนาความรู้ของนักเรียนนักศึกษา การได้รับตาแหน่งทาง
วิชาการ การประเมินผลการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
การเขียนตารา การวิจัย การทางานด้านการบริหารการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ การได้รับการ
พิจารณาความดีความชอบ การจัดมาตรฐานของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา มักถือเกณฑ์ว่า ถ้ามี
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งปริมาณและคุณภาพ ก็เป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือได้ว่า มาตรฐาน ทางการศึกษา
จะต้องดีตามไปด้วย
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จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จึงได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร ของคณะครุศาสตร์ ในลักษณะของการศึกษาดู
งานต่างมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก ตลอดจนจัดประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ แนวคิดใหม่ ทัศนคติที่ดีต่อการทางาน และประสบการณ์ในการ
ทางานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรคณะครุศาสตร์มีความรู้ ความเข้าใจในสาระของธรรมาภิบาล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้ง 6 หลัก เป็นแนวเดียวกัน และ
ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและพร้อมที่จะผลักดันไปสู่การ
ปฏิบัติ
2. ทาให้หลักธรรมาภิบาลที่มีอยู่นั้น ไม่ได้เป็นเพียงความคิดที่เป็นแค่ลายลักษณ์อักษร
เท่านั้นแต่คณะครุศาสตร์ต้องนามาใช้ในการดาเนินงานของคณะครุศาสตร์อย่างจริงจัง และมีการ
ปฏิบัติในทุกระดับ คือ ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
3. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกประเภทและทุกสายงาน มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องเกิดความร่วมมือในการพัฒนาแนวทางดาเนินงานที่เหมาะสม
4. เพื่อพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร ของคณะครุศาสตร์
5. เพื่อศึกษาดูงานเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยภายนอก
3. เป้าหมาย
1. บุคลากรคณะครุศาสตร์มีความรู้ ความเข้าใจในสาระของธรรมาภิบาล
2. นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการดาเนินงานของคณะครุศาสตร์อย่างจริงจัง
3. บุคลากรทุกประเภทและทุกสายงาน มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่องเกิดความร่วมมือในการพัฒนาแนวทางดาเนินงานที่เหมาะสม
4. อาจารย์ และบุคลากร ของคณะครุศาสตร์ ได้รับการพัฒนา
5. ศึกษาดูงานเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยภายนอก
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4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
1.ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรมการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :

5. งบประมาณโครงการ
5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร
ประเภทงบ
แผ่นดิน
รายได้
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
262,000
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
262,000
- ตอบแทน
32,000
- ใช้สอย
210,000
- วัสดุ
20,000
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
262,000
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

85

รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
262,000
262,000
32,000
210,000
20,000

262,000

281

6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ

กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 1
จัดอบรม
สัมมนา
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องการ
นาหลักธรรมา
ภิบาลไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน
-สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากร
คณะครุศาสตร์
ประจาปี
งบประมาณ
2558
(งานบริหาร)

หน่วย
นับ
ร้อยละ

แผนปฏิบตั กิ าร

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้

80

262,000

80
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262,000
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกรายกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน
-สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2558
(งานบริหาร)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
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รายได้
262,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
262,000

262,000
32,000
210,000
20,000

262,000
32,000
210,000
20,000

262,000

262,000
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7. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรของคณะครุศาสตร์มีความรู้ ความเข้าใจในสาระของธรรมาภิบาล และตระหนักถึง
คุณประโยชน์ของการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและพร้อมที่จะผลักดันไปสู่การปฏิบัติ
2. มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลจริงจัง และมีการปฏิบัติในทุกระดับ คือ ทั้งฝ่ายบริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
3. มีผลสัมฤทธิ์ของงานการพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
1. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
2. ประเมินผลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในการร่วมโครงการ
3. อาจารย์ และบุคลากร ได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ แนวคิดใหม่ ทัศนคติที่ดีต่อการทางาน
และประสบการณ์ในการทางานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
4. อาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ มีความรักสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาคณะและ
มหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้า
5. การสังเกตการมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ งานบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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กนผ. 01
โครงการหลัก

โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แผนงาน : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
โครงการ พัฒนาระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตร และการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน
ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยข้อที่ 6.1.1
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 1, 2, 5 และ 7
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 6
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ข้อที่ 6
1. หลักการและเหตุผล
จากประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 ได้มีการกาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
กาหนดระบบ และกลไกของการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ทาให้สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต้องมีการพัฒนาระบบกลไกในการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อให้การดาเนินการบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่ สกอ. ได้กาหนดไว้
ในการดาเนินงานด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้
ความสาคัญกับกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ นับตั้งแต่
การเริ่มพัฒนาหลักสูตร การพิจารณาและอนุมัติหลักสูตรโดยเน้นในเรื่องมาตรฐานของหลักสูตร
การบริหารจัดการหลักสูตร การประเมินและการปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งมีการวางระบบและ
กลไกในการประสานงานด้านหลักสูตร
ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงมีแนวคิดในการจัด
โครงการพัฒนาระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตร และการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน เพื่อให้เกิดระบบกลไกและมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุด ให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนาระบบกลไกที่พัฒนาขึ้นไปใช้ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2. เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF)
3. เพื่อจัดทาคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5
4. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร
5. เพื่อจัดทาระบบกลไกการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาการจัด
ประชุมสัมมนาและจัดทาคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
3. เป้าหมาย
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2. นักศึกษามีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF)
3. จัดทาคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5
4. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
5. ระบบกลไกการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาการจัดประชุมสัมมนาและ
จัดทาคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

คน

ร้อยละ 85

ระดับ

> 4.50

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF)
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5. งบประมาณโครงการ
5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
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รายได้
271,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
271,000

271,000

271,000

135,000
136,000

135,000
136,000

271,000

271,000
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ

กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 1 จัดทา
คู่มือ เสริมสร้าง
ความรู้ในการ
พัฒนาหลักสูตร
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
(งานวิชาการ)
-จัดทาคู่มือฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู ชั้นปีที่
4 และปีที่ 5
กิจกรรมที่ 2 จัดทา
แผนการรับ
นักศึกษา
(งานวิชาการ)
-จัดทาแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร

หน่วย
นับ

แผนปฏิบตั กิ าร

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้

เล่ม

500

186,000

แผ่น

1,000

60,000

150

287

50,000

150

50,000

150

50,000

500

30,000

500

30,000

50

36,000
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ (ต่อ)

กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 3
ปรับปรุงพัฒนา
ระบบงานที่ปรึกษา
และการแนะแนว
การเรียนรู้ (งาน
กิจการนักศึกษา)
กิจกรรมการพัฒนา
ระบบกลไกการ
ให้คาปรึกษาแก่
นักศึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
การจัด
ประชุมสัมมนาและ
จัดทาคู่มืออาจารย์
ที่ปรึกษา

หน่วย
นับ
ร้อยละ

แผนปฏิบตั กิ าร

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้

80

25,000

80

288

25,000
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกรายกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 จัดทาคู่มือ เสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
(งานวิชาการ) -จัดทาคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
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รายได้
186,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
186,000

186,000

186,000

100,000
86,000

100,000
86,000

186,000

186,000
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กิจกรรมที่ 2 จัดทาแผนการรับนักศึกษา (งานวิชาการ) -จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
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รายได้
60,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
60,000

60,000

60,000

30,000
30,000

30,000
30,000

60,000

60,000
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กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงพัฒนาระบบงานที่ปรึกษาและการแนะแนวการเรียนรู้ (งานกิจการนักศึกษา)
-กิจกรรมการพัฒนาระบบกลไกการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
การจัดประชุมสัมมนาและจัดทาคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
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รายได้
25,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
25,000

25,000

25,000

5,000
20,000

5,000
20,000

25,000

25,000
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7. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2. ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF)
3. จัดทาคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5
4. แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร
5. ระบบกลไกการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาการจัดประชุมสัมมนาและจัดทา
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
1. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
2. ประเมินผลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในการร่วมโครงการ
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ งานวิชาการและงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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กนผ. 01
โครงการหลัก

โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แผนงาน : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
โครงการ พัฒนากิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมตามอัตตลักษณ์
ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยข้อที่ 6.3.1
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 1, 2 ,3, 6 และ 7
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 6
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ข้อที่ 6
1. หลักการและเหตุผล
อัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คือ “บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งมุ่งหวังให้นักศึกษามีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์
มีจิตสาธารณะ เสียสละแรงกาย เวลา สติปัญญา และทรัพย์สิน เพื่อบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาชุมชนและสังคม
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั มภ์ จึ ง ได้ จั ด ทา
โครงการพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมตามอัตตลักษณ์ เพื่อพัฒนากิจกรรม
เสริมสร้างพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมตามอัตตลักษณ์
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมตามอัตตลักษณ์
2. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3. เพื่อจัดทาสวนสมุนไพรเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น
4. เพื่อส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพ
5. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
6. เพื่อการอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรม
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3. เป้าหมาย
1. นักศึกษาได้เสริมสร้างพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมตามอัตตลักษณ์
2. เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3. สวนสมุนไพรเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น
4. ส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพ
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
6. การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)
ตัวชี้วัด
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมตามอัตตลักษณ์
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ชม./คน/ปี

80
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5. งบประมาณโครงการ
5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร
ประเภทงบ

แผ่นดิน

รายได้

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

140,000

383,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
523,000

140,000
120,000
20,000

383,000
84,400
89,600
209,000

523,000
84,400
89,600
229,000

140,000

383,000

523,000
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ

กิจกรรมย่อย

หน่วย
นับ

กิจกรรมที่ 1
ร้อยละ
กิจกรรมพัฒนา
บุคลิกภาพเด่นเน้น
คุณธรรมจริยธรรม
ผ่านการเรียนรู้อย่าง
ใคร่ครวญสาหรับ
นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมที่ 2 พัฒนา
คน
สวนสมุนไพรใน
โรงเรียนเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรูในชุมชน
ท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 3
ร้อยละ
พัฒนาอัตลักษณ์คณะ
ครุศาสตร์มรภ.วไลยฯ
(กิจการนักศึกษา)
ทุกสาขารวม

แผนปฏิบตั กิ าร

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้

80

20,000

80

80

40,000

80

40,000

80

60,000

80

60,000
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20,000
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ (ต่อ)

กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 4 จัดค่าย
ปฐมนิเทศ”บายศรี
สู่ขวัญนักศึกษาใหม่”
ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมที่ 5 พัฒนา
ผู้นากิจกรรม
นักศึกษาทุกชั้นปี
กิจกรรมที่ 6 สารวจ
ความต้องการ
นักศึกษาชั้นปีที่
1 /2558
กิจกรรมที่ 7 จัด
ประกวดคาขวัญและ
แผ่นภาพการ
ประหยัดพลังงาน
กิจกรรมที่ 8 เสวนา
ปัญหาของนักศึกษา
ครู

หน่วย
นับ

แผนปฏิบตั กิ าร

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้

ร้อยละ

80

60,000

80

60,000

ร้อยละ

80

20,000

80

20,000

ร้อยละ

80

5,000

80

5,000

ร้อยละ

80

4,000

80

4,000

ร้อยละ

80

6,000

80

6,000
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ (ต่อ)
แผนปฏิบตั กิ าร

กิจกรรมย่อย

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

หน่วย
นับ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้

กิจกรรมที่ 9 อบรมพัฒนา
บุคลิกภาพและการปรับตัว
สาหรับนักศึกษาครู
กิจกรรมที่ 10 ตามรอยพ่อ
อยู่อย่างพอเพียง
กิจกรรมที่ 11 พัฒนาภาวะ
ผู้นาสาหรับนักศึกษาครู
(ชั้นปี 3-4)
กิจกรรมที่ 12 ให้ความรู้แก่
นักศึกษาด้านประกัน
คุณภาพและกิจกรรม
ประกวดการนาความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพในการ
ดาเนินกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทักษะการ
ประกันคุณภาพ

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ที่ใช้

ที่ใช้

ร้อยละ

80

10,000

80

10,000

ร้อยละ

80

8,000

80

8,000

ร้อยละ

80

5,000

80

5,000

ร้อยละ

80

15,000

80

15,000
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ที่ใช้

ที่ใช้
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ (ต่อ)
แผนปฏิบตั กิ าร

กิจกรรมย่อย

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

หน่วย
นับ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้

กิจกรรมที่ 13 จัดซุ้มบัณฑิต
กิจกรรมที่ 14 อบรมให้
ความรู้เรื่องสุขภาพดีพิชิต
โรคภัย
กิจกรรมที่ 15 จัดการ
แข่งขันกีฬาน้องใหม่ “ครุ
ศาสตร์สัมพันธ์ สายใยรัก
ต้านยาเสพติด”
กิจกรรมที่ 16 แข่งขันกีฬา
ภายในมหาวิทยาลัย
กิจกรรมที่ 17 พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม สาหรับ
นักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากรคณะครุศาสตร์
กิจกรรมที่ 18 กิจกรรมวัน
ไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
คณะครุศาสตร์

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

15,000
15,000

ครั้ง

1

50,000

ครั้ง

1

80,000

ร้อยละ

90

100,000

ร้อยละ

80

10,000

ที่ใช้

ที่ใช้

ที่ใช้

80

1

15,000
80

15,000

1

50,000

80

10,000

80,000
90

299

ที่ใช้

100,000

300

รายละเอียดงบประมาณจาแนกรายกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพเด่นเน้นคุณธรรมจริยธรรม ผ่านการเรียนรู้อย่าง
ใคร่ครวญสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
300

รายได้
20,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
20,000

20,000
6,400
9,600
4,000

20,000
6,400
9,600
4,000

20,000

20,000

301

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสวนสมุนไพรในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรูในชุมชนท้องถิ่น
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

40,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
40,000

40,000

40,000

20,000
20,000

20,000
20,000

40,000

40,000

301

รายได้

302

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาอัตลักษณ์คณะครุศาสตร์ มรภ.วไลยฯ (กิจการนักศึกษา) ทุกสาขารวม
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
302

รายได้
60,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

303

กิจกรรมที่ 4 จัดค่ายปฐมนิเทศ”บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่” ปีการศึกษา 2558
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
303

รายได้
60,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
60,000

60,000
40,000

60,000
40,000

20,000

20,000

60,000

60,000

304

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาผู้นากิจกรรมนักศึกษาทุกชั้นปี
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

304

รายได้
20,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
20,000

20,000
19,200

20,000
19,200

800

800

20,000

20,000

305

กิจกรรมที่ 6 สารวจความต้องการนักศึกษาชั้นปีที่ 1 /2558
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
305

รายได้
5,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

306

กิจกรรมที่ 7 จัดประกวดคาขวัญและแผ่นภาพการประหยัดพลังงาน
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
306

รายได้
4,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

307

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมเสวนาปัญหาของนักศึกษาครู
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
307

รายได้
6,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
6,000

6,000
6,000

6,000
6,000

6,000

6,000

308

กิจกรรมที่ 9 อบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวสาหรับนักศึกษาครู
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

308

รายได้
10,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
10,000

10,000
6,400

10,000
6,400

3,600

3,600

10,000

10,000

309

กิจกรรมที่ 10 ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

309

รายได้
8,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

310

กิจกรรมที่ 11 พัฒนาภาวะผู้นาสาหรับนักศึกษาครู(ชั้นปี 3-4)
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
310

รายได้
5,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

311

กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมให้ความรู้แก่นกศึกษาด้านประกันคุณภาพและกิจกรรมประกวด
การนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพในการดาเนินกจิกรรมพัฒนานักศึกษา
เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทักษะการประกันคุณภาพ
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
311

รายได้
15,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

312

กิจกรรมที่ 13 จัดซุ้มบัณฑิต
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
312

รายได้
15,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

313

กิจกรรมที่ 14 อบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพดีพิชิตโรคภัย
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
313

รายได้
15,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
15,000

15,000
6,400

15,000
6,400

8,600

8,600

15,000

15,000

314

กิจกรรมที่ 15 จัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ “ครุศาสตร์สัมพันธ์ สายใยรักต้านยาเสพติด”
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

314

รายได้
50,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
50,000

50,000

50,000

30,000
20,000

30,000
20,000

50,000

50,000

315

กิจกรรมที่ 16 แข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
315

รายได้
80,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
80,000

80,000

80,000

50,000
30,000

50,000
30,000

80,000

80,000

316

กิจกรรมที่ 17 พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม สาหรับนักศึกษาอาจารย์และบุคลากร
คณะครุศาสตร์
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ

100,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

316

รายได้

317

กิจกรรมที่ 18 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 คณะครุศาสตร์
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
317

รายได้
10,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

318

7. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณาจารย์
ตามอัตตลักษณ์มหาวิทยาลัย
2. ได้รับการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3. ได้จัดทาสวนสมุนไพรเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น
4. ได้รับการส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพ
5. ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
6. ได้รับการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
1. จัดเก็บข้อมูลนักศึกษาได้รับการเสริมสร้างพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาคณาจารย์ตามอัตตลักษณ์มหาวิทยาลัย
2. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมฯ
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการนักศึกษา และสาขาวิชาต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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กนผ. 01
โครงการหลัก

โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แผนงาน : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
โครงการ พัฒนาความร่วมมือกับศิษย์เก่า
ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยข้อที่ 6.4.1
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 1, 2 ,3, 6 และ 7
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 6
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ข้อที่ 6
1. หลักการและเหตุผล
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการผลิตบัณฑิตใน
สาขาต่างๆ ทั้งสายวิทยาศาสตร์ สายศิลปะศาสตร์ และครุศาสตร์ หล่อหลอมให้ทุกคนได้มีความรู้ทาง
วิชาการ และมีความสามารถ มีศักยภาพ และอุทิศตนให้กับงานในหน้าที่และอาชีพได้อย่างเหมาะสม
ศิษย์เก่าในปัจจุบันมีจานวนมาก ซึ่งแต่ละคนได้เติบโตก้าวสู่สังคมของการทางานที่หลากหลายด้านทั้ง
งานราชการ รัฐวิสาหกิจ และประกอบธุรกิจเอกชนและส่วนตัว ด้วยศิษย์เก่าจานวนมากสามารถสร้าง
ประโยชน์ให้กับสังคม ประเทศชาติ ครอบคลุมทั้งงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นที่เชิดชูในวงสังคม
และวงวิชาการอย่างกว้างขวาง สิ่งเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่มหาวิทยาลัยฯ เอาใจใส่ในการเรียน
การสอนอย่างเข้มข้นให้กับนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้สามารถ
รองรับความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สังคม และมุ่งมั่นให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองสู่
การเป็นผู้ประกอบการ
จากสภาพปัจจุบันพบว่าการพัฒนาบัณฑิตที่จะเป็นกาลังสาคัญของชาติยังต้องการพัฒนา
เพิ่มเติม เพื่อให้บัณฑิตสามารถเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในหลายทักษะ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของประเทศ โดยเฉพาะทักษะที่สนับสนุนในการทางาน สามารถนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
ดังนั้นคณะครุศาสตร์ จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและ
กิจกรรมนักศึกษากับศิษย์เก่า กิจกรรมระดมทุนร่วมกับศิษย์เก่า และพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าขึ้น
เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมนักศึกษากับ
ศิษย์เก่า
2. เพื่อจัดกิจกรรมระดมทุนร่วมกับศิษย์เก่า
3. เป้าหมาย
1. สร้างความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมนักศึกษากับศิษย์เก่า
2. ระดมทุนร่วมกับศิษย์เก่า
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จของการดาเนินการความ

ระดับ

ระดับ 3

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ร่วมมือกับศิษย์เก่าตามเกณฑ์
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5. งบประมาณโครงการ
5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
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รายได้
55,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
55,000

55,000

55,000

25,000
30,000

25,000
30,000

55,000

55,000
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ

กิจกรรมย่อย

หน่วย
นับ

กิจกรรมที่ 1กิจกรรม โครงการ
พัฒนาศิษย์เก่า เล่า
ประสบการณ์ สาน
สายใย รวมใจครุ
ศาสตร์

แผนปฏิบตั กิ าร

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้

1

55,000

1

322

55,000
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกรายกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาศิษย์เก่า เล่าประสบการณ์ สานสายใย รวมใจครุศาสตร์
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
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รายได้
55,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
55,000

55,000

55,000

25,000
30,000

25,000
30,000

55,000

55,000
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7. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. กิจกรรมส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมนักศึกษากับศิษย์เก่า
2. กิจกรรมระดมทุนร่วมกับศิษย์เก่า
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
1. ผลการประเมินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา
กับศิษย์เก่า
2. จานวนเงินทุนร่วมกับศิษย์เก่าที่สามารถระดมได้
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการนักศึกษา และสาขาวิชาต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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กนผ. 01
โครงการหลัก

โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แผนงาน : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
โครงการ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยข้อที่ 6.5.1
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 1, 2 ,3, 6 และ 7
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 6
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ข้อที่ 6
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญญั ติ การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ ไขเพิ่ มเติ มฉบั บที่ 2 พ.ศ. 2545
ได้กาหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยก าหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกั นคุ ณภาพภายนอก เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรั กษา
คุณภาพ มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล
ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา
ของไทยเพื่อให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ โดยได้พัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพ 21 ตัวบ่งชี้ที่มีความ
สอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ มาตรฐานการศึ ก ษาทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละ
ระดับอุดมศึกษา และได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในรูปแบบการส่ง
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
คณะครุศาสตร์ มีหน้าที่ที่สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และ
นาไปสู่การพัฒนาผลงานตามพันธกิจ ตามความมุ่ง หมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์
โดยตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา จึงได้ดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ ประจาปีการศึกษา 2557 เพื่อให้คุณภาพโดยรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
2. เพื่อให้การจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
3. เพื่อติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา
4. เพื่อประเมินผลการดาเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ
5. เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการดาเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินผล ในภาพรวมเสนอต่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป
3. เป้าหมาย
1. บุคลากรของคณะครุศาสตร์มีความเข้าใจระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
2. มีการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
3. ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา
4. นาข้อมูลที่ได้จากการดาเนินงานมาพัฒนาต่อไป
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

1. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน
2. ร้อยละของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

คะแนน

4.50

ร้อยละ

80

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
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5. งบประมาณโครงการ
5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
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รายได้
40,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
40,000

40,000

40,000

20,000
20,000

20,000
20,000

40,000

40,000
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ

กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 1
การตรวจประเมิน
คุณภาพทั้งภายใน
และภายนอก
-อบรมเชิงปฏิบัติการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ
ประจาปีการศึกษา
2557

หน่วย
นับ
ครั้ง

แผนปฏิบตั กิ าร

ไตรมาส 1
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ไตรมาส 2
1 ม.ค.58-31 มี.ค.58

ไตรมาส 3
1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58

ไตรมาส 4
1 ก.ค.58-30 ก.ย.58

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้
ที่ใช้

2

40,000

2
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40,000
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกรายกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การตรวจประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
-อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
ประจาปีการศึกษา 2557
ประเภทงบ

แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
5) งบรายจ่ายอื่น
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
รวม
งบประมาณอื่น ๆ
แหล่งงบ / ประเภทงบ
329

รายได้
40,000

รวมงบประมาณที่ตั้ง
(บาท)
40,000

40,000

40,000

20,000
20,000

20,000
20,000

40,000

40,000
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7. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
2. คณะครุศาสตร์ได้รับการรับรองคุณภาพทั้งภายนอกและภายใน
3. นาความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
4. เอกสาร หลักฐาน ข้อมูล ของการประกันคุณภาพการศึกษา มีความครบถ้วนสมบูรณ์
5. ผลการประเมินคะแนนตัวบ่งชี้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และได้นาผลการปะเมิน
นามาพัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นไป
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
1. สารวจข้อคิดเห็นและความเหมาะสมเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
2. แบบประเมินโครงการ
3. ตรวจสอบเอกสารประกอบการตรวจประเมิน
4. สรุปผลคะแนนการประเมินผลตัวบ่งชี้
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ งานบริหาร และสาขาวิชาต่างๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ภาคผนวก
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการทบทวน และจัดทาแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2558
คณะครุศาสตร์การ
2. รูปภาพกิจกรรม
3. หลักเกณฑ์แนวทางการจัดสรรงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้แก่หลักสูตร หน่วยงาน
4. ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์
คณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
5. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
6. วิเคราะห์สถานการณ์ SWOR MATRIX
7. การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ ตารางสรุปการวิเคราห์
ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทั้งภายในและภายนอก
331

332

332

333

รูปภาพกิจกรรม

333

334

334

335

หลักเกณพ์แนวทางการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ให้แก่หลักสูตร หน่วยงาน
ในการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงาน เพื่อดาเนินโครงการ กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีภายใต้ความรับผิดชอบจะดาเนินการโดยพิจารณาจากหน้ าที่
ความรับผิดชอบของหลักสูตร คณะหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คณะ จะได้รับงบประมาณเพื่อดาเนินงานตามภารกิจในการจัดการศึ ก ษา
และภารกิจด้านอื่นๆ (ตัวชี้วัด)ไม่น้อยกว่า 50% ประกอบด้วย
- ค่าตอบแทนใช้สอนและวัสดุการศึกษา สาหรับหลักสูตร
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุการศึกษา สาหรับการบริหารงานกลางของ
คณะครุศาสตร์ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่เกินร้อยละ 50%
3. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารจั ด การงานทั่ ว ไปของคณะครุ ศ าสตร์ ได้ แ ก่
ค่ า ด าเนิ น การ กศ.ปช. ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ทั้ ง หมด 50 % และ
ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ามันเชื้อเพลิง พิจารณาจัดสรรเท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
4. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามภารกิจอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
บุคลากร เงินทุนสนับสนุนการวิจัย ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ พิจารณาจั ดสรร
ให้แก่คณะตามเกณฑ์การจัดสรรและตามจานวนบุคลากรสายวิชาการ
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ตารางการวิเคราห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
นโยบาย
รัฐบาล

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2551-2559)

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
4.ยุทธศาสตร์ ข้อ 84.เป้าหมายของกรอบแผน 2.1 เป้าหมายของแผนพัฒนา
นโยบายข้อที่ 1 ยกระดับคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนา
การศึกษา
อุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 มาตรฐานการศึกษาในระดับชาติ
คุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความ
คุณภาพชีวิต พ.ศ. 2551-2565 "ยกระดับ
1) มุ่งยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย ให้มหาวิทยาลัยได้รับการรับรอง
ต้องการของสังคม การพัฒนา
4.1 การ
คุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิต เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ คุณภาพครบทุกมิติจากหน่วยงาน
เศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่
ขยายโอกาส และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณภาพและมีสมรรถนะสากล
ต่างๆ ในระดับดีขึ้นไป
ประชาคมอาเซียน
และพัฒนา
สามารถปรับตัวสาหรับงานที่
สามารถเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมและ โดยมหาวิทยาลัยพึงส่งเสริมให้
กลยุทธ์
คุณภาพ
เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนา
ปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต คณาจารย์นักศึกษา ศิษย์เก่าได้มี
1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับ
การศึกษา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้าง 2) มุ่งพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาไทย ผลงานที่โดดเด่นได้รับรางวัลและ
การศึกษาที่มีคุณภาพตรงความ
ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด ในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อ การยกย่องในระดับชาติ
ต้องการของสังคม ท้องถิ่น และ
ความสามารถในการแข่งขันของ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
รวมทั้งส่งเสริมคณาจารย์ของ
ได้รับปลูกฝังด้านคุณธรรม
ประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุน ของประเทศบนพื้นฐานของปรัชญา
มหาวิทยาลัยฯให้มีคุณวุฒิ ผลงาน
จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย เศรษฐกิจพอเพียง และการแข่งขันใน
และตาแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ มีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล
ระดับสากล รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการ
มาตรฐานของชาติ
ประสงค์ของสาขาวิชา
การเงิน การกากับมาตรฐานและ พัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนและท้องถิ่นบน นโยบายข้อที่ 2 พัฒนาและเพิ่มบาท โดยสอดแทรกอยู่ในทุก
เครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐาน พื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ และ
ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
รายวิชาทั้งความรู้และ
ของเสรีภาพทางวิชาการ ความ เอกภาพเชิงระบบ โดยใช้กลไก ธรรมา- พัฒนาท้องถิ่น ด้วยการสร้างผลงาน กระบวนการ
หลากหลาย และเอกภาพเชิง
ภิบาล เครือข่ายอุดมศึกษาทั้งประเทศ และการดาเนินการที่ชัดเจนเป็น
1.2 จัดหา พัฒนาทรัพยากรทาง
ระบบ"
รูปธรรมโดยจัดให้มีกิจกรรมที่หยิบ การศึกษาที่เป็นสากลและความ
ยกปัญหาของท้องถิ่นมาทาการวิจัย เป็นนานาชาติ และพัฒนา
ให้บริการวิชาการและนามาใช้ใน
รูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษ
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นโยบายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
คณะครุศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่สาคัญ 6
ประเด็น ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตรง
ความต้องการของสังคม
การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตรงความต้องการ
ของสังคม ท้องถิ่น และ
ได้รับปลูกฝังด้านคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของสาขาวิชา โดย
สอดแทรกอยู่ในทุก
รายวิชาทั้งความรู้และ
กระบวนการ
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3) มุ่งแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยมีส่วนช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนจากวิกฤติด้าน
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องการว่างงาน
4) มุ่งปฏิรูปอุดมศึกษาทุกด้าน เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา
ไทย
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นโยบายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
การผลิตบัณฑิต รวมทั้งมุ่งผลิต
และภาษาต่างประเทศ
บัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถ
อื่นๆ ที่สาคัญ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.3 สนับสนุนให้นักศึกษาได้มี
และสังคมตามอัตลักษณ์ได้อย่าง
โอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชัดเจน
จากหน่วยงาน สถาน
นโยบายข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพ
ประกอบการที่มีคุณภาพทั้งใน
มาตรฐานการศึกษาในระดับ
ประเทศและต่างประเทศ
นานาชาติโดยมีการจัดหลักสูตร
1.4. พัฒนาหลักสูตรให้มีความ
ปริญญาภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการของ
นานาชาติอย่างน้อย 5 หลักสูตร ใน ตลาดแรงงานและเป็นไปตาม
พ.ศ. 2560และส่งเสริมให้หน่วยงาน เกณฑ์มาตรฐานขององค์กร
ภายในตลอดจนคณาจารย์ นักศึกษา วิชาชีพ รวมถึงหลักสูตร
และบุคลากรได้มีผลงานที่เป็นที่
นานาชาติ
ยอมรับในระดับนานาชาติ
1.5. ส่งเสริมการศึกษาวิจัย
นโยบายข้อที่ 4 ผลิตบัณทิตที่มี
จัดทาแผนการตลาดด้านการจัด
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยจัดให้มี
การศึกษาพร้อมทั้งระบุกลุ่ม
การทบทวนปรับปรุงหลักสูตรและ โรงเรียนเครือข่ายเพื่อแสวงหา
ระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย วิธีการในการคัดเลือก
สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษาเชิงรุก
สังคม ความก้าวหน้าทางวิชาการ
1.6. พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ ระบบ

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
คณะครุศาสตร์

1.2 จัดหา พัฒนา
ทรัพยากรทางการศึกษาที่
เป็นสากลและความเป็น
นานาชาติ และพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
ที่สาคัญ
1.3 สนับสนุนให้นักศึกษา
ได้มีโอกาสฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจาก
หน่วยงาน สถาน
ประกอบการที่มีคุณภาพ
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
1.4. พัฒนาหลักสูตรให้มี
ความสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานขององค์กร
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มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
การบริหารจัดการของโรงเรียน
และยกระดับความสามารถของ
สาธิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประ
นักศึกษาโดยภาพรวมในด้านภาษา คมอาเซียนเป็นแหล่งฝึก
คณิตศาสตร์ การใช้เหตุผล
ประสบการณ์ของนักศึกษา
และส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผล
นักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ โดยเฉพาะ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อ คุณภาพเป็นที่ยอมรับใน
การพัฒนาท้องถิ่นและความรู้
ระดับชาติและนานาชาติ
ความสามารถในการปฏิบัติงานใน
กลยุทธ์
บริบทของการเป็นสมาชิก
2.1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ประชาคมอาเซียน และจัดให้มีการ ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
คัดเลือก ส่งเสริมและยกย่อง
ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในและ
นักศึกษาที่มีความสามารถสูงพิเศษ ต่างประเทศหน่วยงานภาครัฐ
(Talent) เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียง ภาคเอกชนเพื่อเพิ่ม
ให้แก่มหาวิทยาลัย
จานวนผลงานวิจัย
นโยบายข้อที่ 5 พัฒนาการวิจัยและ 2.2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา นาเสนอผลงานวิจัยและการ
คุณภาพชีวิตในท้องถิ่น และแสวงหา ประกวดผลงานวิจัยในระดับชาติ
ความรู้ใหม่ให้เป็นที่ยอมรับ
และนานาชาติ
ระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดให้มี
การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
คณะครุศาสตร์

วิชาชีพ รวมถึงหลักสูตร
นานาชาติ
1.5. ส่งเสริมการศึกษา
วิจัย จัดทาแผนการตลาด
ด้านการจัดการศึกษา
พร้อมทั้งระบุกลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายเพื่อแสวงหา
วิธีการในการคัดเลือก
นักศึกษาเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 2.
การผลิตผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
นานาชาติ
กลยุทธ์
2.1. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ หน่วยงาน
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จังหวัดปทุมธานี
แบบสหสาขา สร้างเครือข่าย และ 2.3 สนับสนุนทุนวิจัยและ
แสวงหาระดมทรัพยากรเพื่อสร้าง
งบประมาณให้อาจารย์ นักวิจัย
ผลงานการวิจัยและการให้บริการ
บุคลากร และนักศึกษา ในการ
วิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ ทาวิจัยและสร้างนวัตกรรม
ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยการ
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน
ให้บริการวิชาการกับสังคม ชุมชนใน ศึกษาวิจัยแบบสหสาขาวิชา ให้
ท้องถิ่น หน่วยงาน ประชาคม
อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา มี
วิชาการทั้งภายใน และภายนอก
โอกาสและสามารถทางานวิจัย
ประเทศ
ร่วมกับชุมชน และสังคมเพื่อ
นโยบายข้อที่ 6 พัฒนาเป็น
แก้ปัญหาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีจานวน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการ
นักศึกษาภาคปกติคงอยู่อย่างน้อย วิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน
12,000 คน โดยจัดให้มีการกาหนด สถานประกอบการ
กลยุทธ์ที่ชัดเจนนาไปปฏิบัติได้จริง กลยุทธ์
ในด้านการรับนักศึกษา การลงทุน 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการ
ด้านอาคารสถานที่ห้องปฏิบัติการ
ให้บริการวิชาการ การเรียนรู้
ครุภัณฑ์ ความต้องการอัตรากาลัง โครงการตามแนวพระราชดาริ
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการบริหารการเงิน
ให้แก่นักศึกษา และบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
คณะครุศาสตร์

ภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อ
เพิ่มจานวนผลงานวิจัย
2.2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การนาเสนอผลงานวิจัย
และการประกวด
ผลงานวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ
2.3 สนับสนุนทุนวิจัยและ
งบประมาณให้อาจารย์
นักวิจัย บุคลากร และ
นักศึกษา ในการทาวิจัย
และสร้างนวัตกรรม
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน
ศึกษาวิจัยแบบสห
สาขาวิชา ให้อาจารย์
นักวิจัย และนักศึกษา มี
โอกาสและสามารถทางาน
วิจัยร่วมกับชุมชน และ
สังคม เพื่อแก้ปัญหา
ท้องถิ่น
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มหาวิทยาลัย
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นโยบายข้อที่ 7 พัฒนาการบริหาร 3.2 สร้างเครือข่าย แสวงหา
จัดการในมหาวิทยาลัย โดยสร้าง
พันธมิตร โดยเน้นที่กลุ่มศิษย์เก่า
เสริมความเป็นองค์การแห่งการ
หน่วยงาน สถานประกอบการใน
เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยที่มีพลวัตใน ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาด้วยกระบวนการเชิง
ต่างประเทศในการพัฒนางาน
คุณภาพ และเรียนรู้เติบโตอย่าง
ให้บริการวิชาการ
ต่อเนื่อง เสริมสร้างขีดสมรรถนะของ 3.3 พัฒนาระบบกลไกบริหาร
มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีการ
จัดการในด้านบริการวิชาการ
สื่อสารและสารสนเทศรวมทั้งความ 3.4 ส่งเสริมการพัฒนาครูเพื่อ
เป็นนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัย สร้างครูมืออาชีพรองรับ
ให้เป็นองค์การที่มีกายภาพและ
ประชาคมอาเซียน
บรรยากาศทางวิชาการ สภาพการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุง
ทางานที่ดี การมีสุนทรียะและเป็น เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสีเขียว พัฒนา
ของท้องถิ่น และของชาติ
มหาวิทยาลัยให้บุคลากรมีคุณภาพ กลยุทธ์
ชีวิตที่ดีและสามารถดึงดูดคนดีคน 4.1 บูรณาการ ศิลปะและ
เก่งเข้ามาร่วมงานได้ ส่งเสริมการ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
ชาติ เข้ากับการ
อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
จัดการเรียนการสอน โดยสร้าง
รวมทั้งส่งเสริมการน้อมนาแนว
เครือข่าย ความร่วมมือกับ

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
คณะครุศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
ท้องถิ่น ชุมชน สถาน
ประกอบการ
กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการ
3.2 สร้างเครือข่าย
แสวงหาพันธมิตร โดยเน้น
ที่กลุ่มศิษย์เก่า หน่วยงาน
สถานประกอบการใน
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศในการพัฒนา
งานให้บริการวิชาการ
3.3 พัฒนาระบบกลไก
บริหารจัดการในด้าน
บริการวิชาการ
3.4 ส่งเสริมการพัฒนาครู
เพื่อสร้างครูมืออาชีพ
รองรับประชาคมอาเซียน
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2551-2559)

นโยบายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
พระราชดาริและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานและดาเนินชีวิต และ
เตรียมการเพื่อรองรับการก้าวสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
บัณฑิตและบุคลากร หน่วยงาน
ในท้องถิ่นหรือในระดับชาติ และ
อาเซียน
4.2 อนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทานุ
บารุงเผยแพร่และสืบสานศิลปะ
และวัฒนธรรม ของท้องถิ่น และ
ของชาติอย่างหลากหลาย
4.3 พัฒนาบุคลากร นักศึกษาให้
มีความรู้ความเข้าใจ ความสานึก
และความภูมิใจในศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ
ชาติ และนาไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม
4.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ 5 การบริหารและ
การพัฒนาสถาบัน

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
คณะครุศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การทา
นุบารุง เผยแพร่ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และของชาติ
กลยุทธ์
4.1 บูรณาการ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ของท้องถิ่น
และของชาติ เข้ากับการ
จัดการเรียนการสอน โดย
สร้างเครือข่าย ความ
ร่วมมือกับบัณฑิต และ
บุคลากร หน่วยงานใน
ท้องถิ่น หรือในระดับชาติ
และอาเซียน
4.2 อนุรักษ์ ส่งเสริม
สนับสนุน และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทานุบารุง
เผยแพร่และสืบสานศิลปะ
และวัฒนธรรม ของ
ท้องถิ่น และของชาติอย่าง
หลากหลาย
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นโยบายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
กลยุทธ์
5.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนา การ
นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการ
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นผู้มีศักยภาพ มีภาวะผู้นา
รักองค์กรและมีความก้าวหน้าใน
สายงาน
5.3 จัดทาผังแม่บทการใช้
ประโยชน์และแสวงหาพันธมิตร
ร่วมดาเนินการพัฒนาธุรกิจ
บริหารจัดการสร้างผลประโยชน์
จากที่ดินของมหาวิทยาลัย
5.4 ปรับปรุง พัฒนาอาคาร
สถานที่ภูมิทัศน์ภายใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่
ยอมรับด้านการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว และพัฒนา
ประสิทธิภาพ คุณภาพการ
บริการภายใน

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
คณะครุศาสตร์

4.3 พัฒนาบุคลากร
นักศึกษาให้มีความรู้ความ
เข้าใจ ความสานึก และ
ความภูมิใจในศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ และนาไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม
4.4 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5.การ
บริหารและการพัฒนา
สถาบัน
กลยุทธ์
5.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารจัดการ
5.2 ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้เป็นผู้มีศักยภาพ
มีภาวะผู้นารักองค์กรและมี

ความก้าวหน้าในสายงาน
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นโยบายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
5.5 พัฒนา เสริมสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการและ
สภาพการทางานที่เอื้ออานวย
ต่อการเรียนการสอนและ
การทางาน
5.6 สร้างเสริมธรรมาภิบาล
ทางการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเป็นองค์การเรียนรู้
และองค์การสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานศึกษา
กลยุทธ์
6.1 พัฒนาระบบกลไกลการ
พัฒนาหลักสูตร และการบริหาร
หลักสูตร
6.2 สนับสนุนให้อาจารย์ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ และเพิ่ม
คุณวุฒิให้ตรงตามเกณฑ์ สกอ.

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
คณะครุศาสตร์

5.3 จัดทาผังแม่บทการใช้
ประโยชน์และแสวงหา
พันธมิตรร่วมดาเนินการ
พัฒนาธุรกิจบริหารจัดการ
สร้างผลประโยชน์จาก
ที่ดินของมหาวิทยาลัย
5.4 ปรับปรุง พัฒนา
อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์
ภายในมหาวิทยาลัยให้
เป็นที่ยอมรับด้านการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว และ
พัฒนาประสิทธิภาพ
คุณภาพการบริการภายใน
5.5 พัฒนา เสริมสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการ
และสภาพการทางานที่
เอื้ออานวยต่อการเรียน
การสอนและการทางาน
5.6 สร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหารและ
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2551-2559)

นโยบายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
6.3 พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรู้
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับนักศึกษากิจกรรมของ
นักศึกษา
6.4 พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
คณะครุศาสตร์

พัฒนามหาวิทยาลัยเป็น
องค์การเรียนรู้และองค์การ
สมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 6.
การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์
6.1 พัฒนาระบบกลไกการ
พัฒนาหลักสูตร และการ
บริหารหลักสูตร
6.2 สนับสนุนให้อาจารย์
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
และเพิ่มคุณวุฒิให้ตรงตาม
เกณฑ์ สกอ.
6.3 พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนรู้ตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
นักศึกษา กิจกรรม
ของนักศึกษา

6.4 พัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
344
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะ ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)
ข้อ 84.เป้าหมายของกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2พ.ศ. 2551-2565
"ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา
ไทยเพื่อผลิตและพัฒนา
บุคลากรที่มคี ุณภาพสามารถ
ปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้น
ตลอดชีวิต
พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาใน
การสร้างความรู้และ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในโลกาภิวัฒน์
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไก
ของธรรมาภิบาล การเงิน
การกากับมาตรฐานและ
เครือข่ายอุดมศึกษาบน

นโยบายมหาวิทยาลัย
(พ.ศ. 2556-2560)

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2558
แนวนโยบายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญ 6
มหาวิทยาลัยในช่วงปี พ.ศ.
ประเด็น ประกอบด้วย
2556-2560 ไว้ 7 ประการ
1. การพัฒนาคุณภาพ
ดังนี้
บัณฑิตตรงความต้องการ
นโยบายข้อที่ 1 ยกระดับ
ของสังคม การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาใน เศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่
ระดับชาติ
ให้
ประชาคมอาเซียน
มหาวิทยาลัย ได้รับการรับรอง 2. การผลิตผลงานวิจัย
คุณภาพครบทุกมิติจาก
และงานสร้างสรรค์ที่มี
หน่วยงานต่างๆ ในระดับดีขึ้นไป คุณภาพ เป็นที่ยอมรับใน
โดยมหาวิทยาลัยพึงส่งเสริมให้ ระดับชาติ นานาชาติ
คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า 3. การให้บริการวิชาการ
ได้มีผลงานที่โดดเด่น ได้รับ
แก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน
รางวัลและการยกย่องใน
สถานประกอบการ
ระดับชาติ รวมทั้งส่งเสริม
4. การทานุบารุง เผยแพร่
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
ให้มีคุณวุฒิ ผลงานและตาแหน่ง ของท้องถิ่น และของชาติ
ทางวิชาการตามเกณฑ์
5. การบริหารและการ
มาตรฐานของชาติ
พัฒนาสถาบัน
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กลยุทธ์
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์
คณะครุศาสตร์

กลยุทธ์
คณะคณะครุศาสตร์

กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตรงความต้องการของ
สังคม ท้องถิ่น และได้รับ
ปลูกฝังด้านคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของสาขาวิชา โดยการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญตามความ
ต้องการของท้องถิ่นและ
ตลาดแรงงาน
1.2 จัดหา พัฒนา
ทรัพยากรทางการศึกษาที่
เป็นสากลและความเป็น
นานาชาติ และพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะทาง

ยุทธศาสตร์ที่สาคัญ 6 ประเด็น
ประกอบด้วย
1. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตรง
ความต้องการของสังคม การ
พัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
2. การผลิตผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ
3. การให้บริการวิชาการแก่สังคม
ท้องถิ่น ชุมชน สถาน
ประกอบการ
4. การทานุบารุง เผยแพร่ สืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ
5. การบริหารและการพัฒนา
สถาบัน

กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตรงความต้องการของ
สังคม ท้องถิ่น และได้รับ
ปลูกฝังด้านคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของสาขาวิชา โดยการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญตามความ
ต้องการของท้องถิ่นและ
ตลาดแรงงาน
1.2 จัดหา พัฒนา
ทรัพยากรทางการศึกษาที่
เป็นสากลและความเป็น
นานาชาติ และพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะทาง
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)
กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะ ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)
พื้นฐานของเสรีภาพทาง
วิชาการ ความหลากหลาย
และเอกภาพเชิงระบบ"

นโยบายมหาวิทยาลัย
(พ.ศ. 2556-2560)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2558

นโยบายข้อ ที่ 2 พัฒ นาและเพิ่ม 6. การยกระดับคุณภาพและ
บ ท บ า ท ใ น ก า ร เ ป็ น มาตรฐานการศึกษา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
ท้องถิ่น
ด้ ว ยการสร้ า งผลงานและการ
ดาเนินการที่ชัดเจนเป็นรู ป ธรรม
โดยจั ด ให้ มี กิ จ กรรมที่ ห ยิ บ ยก
ปัญหาของท้องถิ่นมาทาการวิ จั ย
ให้บริการวิชาการ และนามาใช้ใน
การผลิ ต บั ณ ฑิ ต รวมทั้ ง มุ่ ง ผลิ ต
บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ สามารถ
ปฏิบัติง านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
และสัง คมตามอัตลักษณ์ได้อย่ า ง
ชัดเจน
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กลยุทธ์
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์
คณะครุศาสตร์

กลยุทธ์
คณะคณะครุศาสตร์

ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
ที่สาคัญ
1.3 ส่งเสริมการจัดทา
แผนการตลาดและสร้าง
เครือข่ายกับสถานศึกษาใน
พื้นที่
1.4. พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระบบการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนสาธิตเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์ของนักศึกษา
1.5. พัฒนาให้ความรู้ด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยในกลุ่มอาเซียน
ให้กับนักศึกษา คณาจารย์
บุคลากรมหาวิทาลัย
ประชาชนและ
ผู้ประกอบการ

6. การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
ที่สาคัญ
1.3 ส่งเสริมการจัดทา
แผนการตลาดและสร้าง
เครือข่ายกับสถานศึกษาใน
พื้นที่
1.4. พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระบบการบริหารจัดการของ
โรงเรียนสาธิตเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็น
แหล่งฝึกประสบการณ์ของ
นักศึกษา
1.5. พัฒนาให้ความรู้ด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยในกลุ่มอาเซียน
ให้กับนักศึกษา คณาจารย์
บุคลากรมหาวิทาลัย
ประชาชนและผู้ประกอบการ

347

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)
กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะ ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

นโยบายมหาวิทยาลัย
(พ.ศ. 2556-2560)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2558

นโยบายข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาในระดับ
นานาชาติ
โดยมีการจัดหลักสูตรปริญญา
ภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตร
นานาชาติ อย่างน้อย 5 หลักสูตร
ใน พ.ศ. 2560 และส่งเสริมให้
หน่วยงานภายใน ตลอดจน
คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
ได้มีผลงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ
นโยบายข้อที่ 4 ผลิตบัณทิตที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ
โดยจัดให้มีการทบทวนปรับปรุง
หลักสูตรและระบบการเรียนการ
สอน

กลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
2.1. พัฒนาระบบกลไก
สนับสนุนการบริหาร
งานวิจัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน
2.2. สนับสนุนการผลิตผล
งานและการเผยแพร่
ผลงานงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ทั้งระดับชาติ/
นานาชาติ
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ยุทธศาสตร์
คณะครุศาสตร์

กลยุทธ์
คณะคณะครุศาสตร์
กลยุทธ์
2.1. พัฒนาระบบกลไก
สนับสนุนการบริหารงานวิจัย
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2.2. สนับสนุนการผลิตผล
งานและการเผยแพร่ผลงาน
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ทงั้
ระดับชาติ/นานาชาติ
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)
กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะ ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

นโยบายมหาวิทยาลัย
(พ.ศ. 2556-2560)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2558

ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม ความก้าวหน้า
ทางวิชาการ และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และยกระดับ
ความสามารถของนักศึกษาโดย
ภาพรวมในด้านภาษา คณิตศาสตร์
การใช้เหตุผล และส่งเสริม
ปรับปรุง พัฒนานักศึกษาให้มีอัต
ลักษณ์ โดยเฉพาะความสามารถ
ในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานในบริบทของการ
เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
และจัดให้มีการคัดเลือก ส่งเสริม
และ ยกย่อง

กลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชนและ
สังคม โดยการสร้าง
เครือข่าย
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ยุทธศาสตร์
คณะครุศาสตร์

กลยุทธ์
คณะคณะครุศาสตร์
กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชนและ
สังคม โดยการสร้างเครือข่าย
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)
กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะ ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

นโยบายมหาวิทยาลัย
(พ.ศ. 2556-2560)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2558

นักศึกษาที่มีความสามารถสูง
พิเศษ (Talent) เพื่อเป็นการสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
นโยบายข้อ ที่ 5 พัฒ นาการวิจัย
และการบริการวิชาการเพื่อการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ในท้ อ งถิ่ น
และแสวงหาความรู้ใหม่ให้เป็นที่
ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
โดยจัดให้มีการบูร ณาการศาสตร์
ต่างๆ แบบสหสาขา สร้างเครือข่าย
และแสวงหาระดมทรัพยากรเพื่อ
สร้ า งผลงานการวิ จั ย และการ
ให้บริการ
วิชาการ การแลกเปลี่ยน

กลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้การ
สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.3 พัฒนาระบบกลไก
บริหารจัดการในด้านบริการ
วิชาการ
3.4 ส่งเสริมการพัฒนาครุ
สร้างครูมืออาชีพรองรับ
ประชาคมอาเซียนเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาและให้
ความความเข้าใจใน
ประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม และแหล่ง
ท่องเที่ยว ให้กับนักเรียน
นักศึกษา บุคลากร และ
ชุมชนในจังหวัด
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ยุทธศาสตร์
คณะครุศาสตร์

กลยุทธ์
คณะคณะครุศาสตร์
3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้การสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.3 พัฒนาระบบกลไกบริหาร
จัดการในด้านบริการวิชาการ
3.4 ส่งเสริมการพัฒนาครุ
สร้างครูมืออาชีพรองรับ
ประชาคมอาเซียนเพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาและให้ความ
ความเข้าใจในประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม และแหล่ง
ท่องเที่ยว ให้กับนักเรียน
นักศึกษา บุคลากร และ
ชุมชนในจังหวัด
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เรียนรู้ การใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย การให้บริการ
วิชาการกับสังคม ชุมชนใน
ท้องถิ่น หน่วยงาน ประชาคม
วิชาการทั้งภายใน และภายนอก
ประเทศ
นโยบายข้ อ ที่ 6 พั ฒ นาเป็ น
มหาวิ ท ยาลั ย ขนาดกลางที่ มี
จานวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู่
อย่างน้อย 12,000 คน
โดยจัดให้มีการกาหนดกลยุทธ์ที่
ชัดเจน นาไปปฏิบัติได้จริงในด้าน
การรับนักศึกษา การลงทุนด้าน
อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ
ครุภัณฑ์ ความต้องการ
อัตรากาลัง

กลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
4.1 อนุรักษ์ส่งเสริมการรับรู้
สร้างสานึกและตระหนักใน
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาไทยให้แก่
นักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชนทั่วไป
4.2 ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้และการ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างหน่วยงานภายใน
และภายนนอกทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
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ยุทธศาสตร์
คณะครุศาสตร์

กลยุทธ์
คณะคณะครุศาสตร์
กลยุทธ์
4.1 อนุรักษ์ส่งเสริมการรับรู้
สร้างสานึกและตระหนักใน
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาไทยให้แก่นักศึกษา
บุคลากร และประชาชน
ทั่วไป
4.2 ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้และการ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนนอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)
กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะ ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

นโยบายมหาวิทยาลัย
(พ.ศ. 2556-2560)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2558

และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และการบริหารการเงิน
นโยบายข้อที่ 7 พัฒนาการ
บริหารจัดการในมหาวิทยาลัย
โดยสร้างเสริมความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยที่
มีพลวัตในการพัฒนาด้วย
กระบวนการเชิงคุณภาพ และ
เรียนรู้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
เสริมสร้างขีดสมรรถนะของ
มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีการ
สื่อสารและสารสนเทศ รวมทั้ง
ความเป็นนานาชาติ พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็น
องค์การที่มีกายภาพและ
บรรยากาศทางวิชาการ

กลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
5.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
การนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการ
5.2 ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร ให้เป็นผู้มี
ศักยภาพ มีภาวะผู้นา รัก
องค์กร และมีความก้าวหน้า
ในสายงาน
5.3 จัดทาผังแม่บทการใช้
ประโยชน์และแสวงหา
พันธมิตร ร่วมดาเนินการ
พัฒนาธุรกิจบริหารจัดการ
การสร้างผลประโยชน์จาก
ที่ดินของมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์
คณะครุศาสตร์

กลยุทธ์
คณะคณะครุศาสตร์
กลยุทธ์
5.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
การนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการ
5.2 ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร ให้เป็นผู้มี
ศักยภาพ มีภาวะผู้นา รัก
องค์กร และมีความก้าวหน้า
ในสายงาน
5.3 จัดทาผังแม่บทการใช้
ประโยชน์และแสวงหา
พันธมิตร ร่วมดาเนินการ
พัฒนาธุรกิจบริหารจัดการ
การสร้างผลประโยชน์จาก
ที่ดินของมหาวิทยาลัย
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)
กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะ ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

นโยบายมหาวิทยาลัย
(พ.ศ. 2556-2560)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2558

สภาพการทางานที่ดี การมี
สุนทรียะและเป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียว พัฒนามหาวิทยาลัยให้
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
สามารถดึงดูดคนดีคนเก่งเข้ามา
ร่วมงานได้ ส่งเสริมการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์
บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้ง
ส่งเสริมการน้อมนาแนว
พระราชดาริและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานและดาเนินชีวิต
และเตรียมการเพื่อรองรับการก้าว
สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับ

กลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
5.4 การพัฒนามหาวิทยาลัย
สีเขียว
5.5 ปรับปรุง พัฒนา
ประสิทธิภาพคุณภาพการ
ให้บริการ
5.6 สร้างเสริมธรรมาภิบาล
ทางการริหาร
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ยุทธศาสตร์
คณะครุศาสตร์

กลยุทธ์
คณะคณะครุศาสตร์
5.4 การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียว
5.5 ปรับปรุง พัฒนา
ประสิทธิภาพคุณภาพการ
ให้บริการ
5.6 สร้างเสริมธรรมาภิ
บาลทางการริหาร
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)
กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะ ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

นโยบายมหาวิทยาลัย
(พ.ศ. 2556-2560)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2558

กลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
6.1 พัฒนาระบบกลไกลการ
พัฒนาหลักสูตร และการ
บริหารหลักสูตรไห้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
6.2 พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
6.3 พัฒนาสัมฤทธิ์ผลการ
เรียนรู้ตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักศึกษา
ผ่านการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา
6.4 พัฒนาความร่วมมือกับ
ศิษย์เก่า
6.5 พัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์
คณะครุศาสตร์

กลยุทธ์
คณะคณะครุศาสตร์
กลยุทธ์
6.1 พัฒนาระบบกลไกลการ
พัฒนาหลักสูตร และการ
บริหารหลักสูตรไห้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
6.2 พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
6.3 พัฒนาสัมฤทธิ์ผลการ
เรียนรู้ตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักศึกษา
ผ่านการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา
6.4 พัฒนาความร่วมมือกับ
ศิษย์เก่า
6.5 พัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
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วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT MATRIX)
จุดแข็ง (S-Strengths)
S1 โครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนและมีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้พัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
S2 อาจารย์ และบุคลากรมีวุฒิทางการศึกษาตรงกับสาขาที่จัดการศึกษา มีประสบการณ์และ
ความสามารถและความรับผิดชอบ
S3 อาจารย์มีความรู้และความสามารถด้านวิจัย
S4 บัณฑิต/ศิษย์เก่า มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและมีงานทาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
S5 คณะครุศาสตร์เปิดสาขาภาษาไทยที่เดียวในเขตปทุมธานี
S6 มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านจิตอาสา และอื่นๆ
S7 การคมนาคมสะดวกและมีแหล่งการเรียนรู้จานวนมาก
S8 มีศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
S9 สัมพันธภาพระหว่างบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าดี
S10 บุคลิกภาพและการแต่งกายของนักศึกษาเป็นที่ยอมรับ
โอกาส (O-Opportunities)
O1 มีเครือขายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันและภายนอก
O2 มีการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
O3 นโยบายของรัฐบาลต้องการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
O4 มีการประกันคุณภาพการศึกษาทาให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
O5 นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงตามแหล่งเรียนรู้จริง
O6 ความต้องการบัณฑิตครูมีแนวโน้มสูงขึ้น
354

จุดอ่อน (W-Weakness)
W1 อาคารสานักงานมีพื้นที่จากัด
W2 จานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่เหมาะสม
W3 บุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอ และเปลี่ยนแปลงบ่อย
W4 อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกที่ส่งเสริมให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ เช่น LCD Notebook ฯลฯ
W5 ได้รับงบประมาณการจัดสรรน้อย ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ

ภัยคุกคาม (T-Threats)
T1 ห้องสมุดยังมีหนังสือหลักภาษา และวรรณคดีจานวนน้อย ยังไม่
เพียงพอกับนักศึกษา
T2 สถานบันเทิงและแหล่งอบายมุขในบริเวณใกล้เคียงมีจานวนมากขึ้น
T3 สถาบันผลิตครูในบริเวณใกล้เคียงมีจานวนมากขึ้น
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การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายใน (Internal Strategic Factors Summary : IFAS)
Internal Factors
จุดแข็ง (S-Strengths)
S1 โครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนและมีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้พัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง
S2 อาจารย์ และบุคลากรมีวุฒิทางการศึกษาตรงกับสาขาที่จัดการศึกษา มีประสบการณ์และ
ความสามารถและความรับผิดชอบ
S3 อาจารย์มีความรู้และความสามารถด้านวิจัย
S4 บัณฑิต/ศิษย์เก่า มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและมีงานทาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
S5 คณะครุศาสตร์เปิดสาขาภาษาไทยที่เดียวในเขตปทุมธานี
S6 มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านจิตอาสา และอื่นๆ
S7 การคมนาคมสะดวกและมีแหล่งการเรียนรู้จานวนมาก
S8 มีศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
S9 สัมพันธภาพระหว่างบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าดี
S10 บุคลิกภาพและการแต่งกายของนักศึกษาเป็นที่ยอมรับ
รวม
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Weight
(0.0-1.0)

Rating
(1-5)

Weighted Comments
Score

0.10

4

0.4

0.10

4

0.4

0.10
0.05
0.10
0.10
0.05
0.10
0.05
0.05
0.80

4
4
4
4
4
4
4
4

0.4
0.2
0.4
0.4
0.2
0.4
0.2
0.2
3.20
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Internal Factors
จุดอ่อน (W-Weakness)
W1 อาคารสานักงานมีพื้นที่จากัด
W2 จานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่เหมาะสม
W3 บุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอ และเปลี่ยนแปลงบ่อย
W4 อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกที่ส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ เช่น
LCD Notebook ฯลฯ
W5 ได้รับงบประมาณการจัดสรรน้อย ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
รวม
หมายเหตุ Rating
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้มากที่สุด
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้มาก
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้ปานกลาง
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้น้อย
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้น้อยที่สุด

เท่ากับ 5
เท่ากับ 4
เท่ากับ 3
เท่ากับ 2
เท่ากับ 1

356

Weight
(0.0-1.0)

Rating
(1-5)

Weighted Comments
Score

0.05
0.05
0.025
0.025

3
3
3
3

0.15
0.15
0.075
0.075

0.05
0.20

3

0.15
0.60
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การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายนอก (External Strategic Factors Summary : EFAS)
External Factors
Weight Rating Weighted Comments
(0.0-1.0) (1-5)
Score
โอกาส (O-Opportunities)
O1 มีเครือขายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันและภายนอก
0.15
4
0.60
O2 มีการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
0.15
4
0.60
O3 นโยบายของรัฐบาลต้องการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
0.15
4
0.60
O4 มีการประกันคุณภาพการศึกษาทาให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
0.15
4
0.60
O5 นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงตามแหล่งเรียนรู้จริง
0.10
4
0.40
O6 ความต้องการบัณฑิตครูมีแนวโน้มสูงขึ้น
0.10
4
0.40
รวม
0.80
3.20
ภัยคุกคาม (T-Threats)
T1 ห้องสมุดยังมีหนังสือหลักภาษา และวรรณคดีจานวนน้อย ยังไม่เพียงพอกับนักศึกษา
0.10
3
0.30
T2 สถานบันเทิงและแหล่งอบายมุขในบริเวณใกล้เคียงมีจานวนมากขึ้น
0.05
2
0.10
T3 สถาบันผลิตครูในบริเวณใกล้เคียงมีจานวนมากขึ้น
0.05
3
0.15
รวม
0.20
0.55
หมายเหตุ Rating
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้มากที่สุด
เท่ากับ 5
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้มาก
เท่ากับ 4
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้ปานกลาง
เท่ากับ 3
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้น้อย
เท่ากับ 2
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้น้อยที่สุด
เท่ากับ 1
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