แผนปฏิบัติการ
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คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ตุลาคม 2558
1

คานา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ ขึ้น
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงานตามภารกิจของคณะ ให้บรรลุ เป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ร่วมกัน คณะครุศาสตร์คาดหวังว่าแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2559 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการประสานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการกากับติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงาน ในโอกาสต่อไป
ขอขอบคุณ คณะกรรมการบริห ารคณะ และบุ คลากรที่เกี่ยวข้องทุ กฝ่าย ที่ ให้ ความร่ว มมือแสดงความคิดเห็ น ให้ ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องจนทาให้
การจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงลงด้วยดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา คงทอง
คณบดีคณะครุศาสตร์
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าประสงค์หลัก
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์
นโยบายคณะครุศาสตร์
ความเป็นมาในการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการดาเนินงานของคณะครุศาสตร์
ขั้นตอนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปี คณะครุศาสตร์
โครงสร้างคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนปฏิบัติการ
แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะครุศาสตร์
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56
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ส่วนที่ 2 แผนงานดาเนินโครงการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนงานดาเนินโครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ส่วนที 3 รายละเอียดโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ภาคผนวก
1.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวน และจัดทาแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2559 คณะครุศาสตร์
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
4. รูปภาพกิจกรรม
5. หลักเกณฑ์แนวทางการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้แก่หลักสูตร หน่วยงาน
6.วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT MATRIX)
7.การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายในและภายนอก
(Internal and External Strategic Factors Summary)
8. TOWS MATRIX
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยพิจารณาจากเป้าประสงค์ของคณะครุศาสตร์ฯ และนโยบายของคณะครุศาสตร์ รวมทั้งนาผลการประเมินปัจจัย
ทางยุทธศาสตร์จากสภาพแวดล้อมภายนอก มาเป็นกรอบในการดาเนินการ โดยมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ระดับชาติ พัฒนาและเพิ่มบทบาทในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานานาชาติ ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ พัฒนาการวิจัยและการให้บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันประเทศ
สร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม และนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนองตอบต่อ
การพัฒนาพื้นที่บนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ อันนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปรัชญา (Philosophy) :
“คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ สานท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าเทคโนโลยี”

อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ (Vision) :
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ชั้นนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์
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พันธกิจ (Mission) :
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีภารกิจหลักสาคัญคือ เป็นสถาบันผลิตและพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา ให้การบริการทางวิชาการแก่
สังคม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ (Goals) :
1. สร้างสรรค์งานผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
2. พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับองค์กรภายนอกและศิษย์เก่า
3. สร้างเสริมขีดสมรรถนะในการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และนาผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาทางด้านการศึกษา แก่ชุมชนและท้องถิ่น
4. เป็นแหล่งสาคัญในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ในฐานะที่เป็นผู้นาทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
ท้องถิ่น
5. เป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาที่สาคัญของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นองค์กรแห่งความพอเพียง มีการบริหาร
จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าประสงค์ที่ 1 : สร้างสรรค์งานผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
1. จานวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของท้องถิ่น
2. จานวนหลักสูตรที่เปิดรับเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
3. จานวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ. และคุรุสภา
4. ร้อยละของจานวนนักศึกษาครูที่เพิ่มขึ้นตามแผนการรับนักศึกษา
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5.
6.
7.
8.

จานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาตามกรอบของเวลาและได้งานทาตรงสาขา ภายใน 1 ปี
ผลงานการพัฒนาวิชาการ งานวิจัย ตารา บทความ สิ่งประดิษฐ์ ที่เผยแพร่ได้ตรงตามเกณฑ์ของประกาศ กพอ.
ร้อยละของบัณฑิตครู ที่มีคุณภาพด้านสาระความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมและสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
จานวนโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูและอาจารย์

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
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6. ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นที่มีต่อผลงานวิจัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์
7. ร้อยละของงานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนา
การศึกษาของท้องถิ่น และประเทศชาติได้
8. ร้อยละของการตอบรับให้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่งานวิจัย ของอาจารย์ นักศึกษา ครูประจาการและบุคลากรทางการศึกษา
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 : เป็นแหล่งอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และภูมปิ ัญญาที่สาคัญของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นองค์กรแห่ง
ความพอเพียงมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1. จานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาจิตสานึก และค่านิยมของอาจารย์ นักศึกษา และ บุคลากรของคณะครุศาสตร์ ในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาที่สาคัญของท้องถิ่น
2 จานวนโครงการพัฒนาทักษะการดารงชีวิต และกระบวนการทางานโดยยึดหลักความพอเพียงสาหรับอาจารย์ และนักศึกษา
ตลอดจนบุคลากรในคณะ
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3. จานวนโครงการพัฒนาทักษะการดารงชีวิต และกระบวนการทางานโดยยึดหลักความพอเพียงสาหรับครูประจาการและบุคลากร
ทางการศึกษา
4. ผลการประเมินจาก กพร. และ สมศ.
5. ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานทางการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีต่อระบบ
การบริหารจัดการของคณะ
6. จานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยให้ลาศึกษาต่อ และก้าวเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
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
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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
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
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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
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
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6.6 สงเสริมสนับในการจัดทาแผนกลยุทธทางการเงิน และวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบไดรวม
ทั้งมีการจัดทางบประมาณที่สอดคลองกับพันธกิจ ทุกพันธกิจและมีการจัดทารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ
6.7 พัฒนาองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู
7. นโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
7.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ และสามารถนามาใชในการดาเนินการ
ดานการประกันคุณภาพ
7.2 สนับสนุนใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชสารสนเทศเพื่อนามาปรับปรุงการดาเนินการ
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 ก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาใหสอดคลองกั บ นโยบายการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9.2 สนับสนุนกิจกรรมการใหความรู ความเขาใจและตระหนักในการดาเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับคณาจารย
บุคลากร และนักศึกษา
9.3 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการดาเนินการประกันคุณภาพอยางเปนระบบและตอเนื่อง
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9.4 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาทุกคนนาผลการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทางาน
9.5 สงเสริมใหมีการวิจัยดานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนาไปใชประโยชนในการพัฒนาคณะและหนวยงานอื่น
9.6 สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อรองรับการจัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
เพื่อใชในการบริหารงาน
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
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ประเด็นท้าท้ายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจากภายใน
1. การเสียสมดุลระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์องค์การ และการขาดเอกภาพทางความคิดในวิสัยทัศน์ร่วมเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
2. ตราสินค้า ภาพลักษณ์ขององค์กร รวมทั้งผลผลิต(บัณฑิต) ยังขาดเอกลักษณ์ปราศจากความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับของสังคม
ภายนอก
3. การทางานแบบแยกส่วน และขาดการวางแผนงานในเชิงบูรณาการ
4. การขาดแคลนบุคลากรในเชิงคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานจากภายนอก
5. การบริหารทรัพยากรทางการเงินและสินทรัพย์อื่น ๆ อย่างด้อยประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. การจัดการระบบคุณภาพเพื่อทาตามหน้าที่มิใช่เป็นวัฒนธรรมการทางาน
7. การลดลงของจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
8. การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงพระชนมายุครบรอบพรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนยุทธศาสตร์ จัดทาร่าง
แผนการปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมระดม
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนทัศนะ เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ ผลจากการประชุมดังกล่าว สภามหาวิทยาลัย
ได้กาหนดนโยบายการบริหารงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ และโครงการสาคัญ ตัวชี้วัด
ของปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางในการให้ ผู้บ ริห ารของมหาวิท ยาลั ย มหาวิ ทยาลั ย และบุ ค ลากร น านโยบายจากสภา
มหาวิทยาลัยมาจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดาเนินงานของคณะครุศาสตร์
จากการวิเคราะห์บริบทที่เป็นประเด็นท้าทายจากภายนอกและภายใน กรอบวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การดาเนินงาน
นามาสูแ่ นวคิดที่ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดาเนินการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจหลักของคณะครุศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. วิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4. บริหารและพัฒนาสถาบัน
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ขั้นตอนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2559 คณะครุศาสตร์
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

พิจารณา และทบทวนบริบททางการศึกษา
การวิเคราะห์ความสอดคล้องและผลการวิเคราะห์
SWOT ของคณะครุศาสตร์

แผนพัฒนาคุณภาพ Improvement plan
ของคณะครุศาสตร์

คณะผู้บริหารของคณะครุศาสตร์ ยกร่างแผนปฏิบัติการฯ
คณะครุศาสตร์

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะครุศาสตร์ (ร่าง 1)

คณะผู้บริหารและบุคลากรของคณะครุศาสตร์ ประชุม
ทบทวน พิจารณา กาหนดและเพิม่ เติมรายละเอียดแผนฯ
(ร่าง 1)

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2559
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
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อ.ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

อ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง
ประธานหลักสูตรสาขาชีววิทยา+วิทย์ทั่วไป

อ.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนปฏิบัติการ
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เสริมสร้างการยอมรับ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณธรรม ความรู้ และทักษะวิชาชีพของบัณฑิตและ
นักศึกษา
KPI 1.1 ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่มีผลสาเร็จของการดาเนินการตามเกณฑ์ที่กาหนด
KPI 1.2 ร้อยละจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ที่กาหนด

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

80

หลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช า/งานกิ จ การ
นักศึกษา/งานวิชาการ/ป.บัณฑิต
หลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช า/งานกิ จ การ
นักศึกษา/งานวิชาการ/ป.บัณฑิต

80

2. พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร
KPI 2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเข้าใช้งานระบบพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเอง
KPI 2.2 ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมในระดับมาก โดยเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของนั กศึกษาให้เป็นที่รับรู้ของสังคมและมีความพึงพอใจภาคภูมิใจ รัก ผูกพัน
ต่อคณาจารย์และมหาวิทยาลัย
KPI 3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะครบตามเกณฑ์ระบบทรานสคริปกิจกรรม
KPI 3.2 ระดับความพึงพอใจ 3.51 ขึ้นไป (เกณฑ์ 5 ระดับ)
4. พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสร้างทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
KPI 4.1 ร้ อ ยละของหลั ก สู ต รที่ จั ด ให้ นั ก ศึ ก ษามี ป ระสบการณ์ ร่ ว มเรี ย นรู้ แ ก้ ไ ขปั ญ หาร่ ว มกั บ ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น
สถานประกอบการ
KPI 4.2 จานวนรายวิชาในหลักสูตรที่จัดให้นักศึกษามีประสบการณ์ร่วมเรียนรู้หรือสร้างทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
KPI 4.3 ร้อยละจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
KPI 4.4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน
20

80

หลักสูตร/สาขาวิชา

3.51

หลักสูตร/สาขาวิชา

80

หลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช า/งานกิ จ การ
นักศึกษา/ป.บัณฑิต

ดี
80

หลักสูตร/สาขาวิชา

10
80
5

หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตร/สาขาวิชา

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จ
5. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
KPI 5.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ.เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

80

หลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช า/ ป.บั ณ ฑิ ต /
งานบริหาร
หลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช า/ ป.บั ณ ฑิ ต /
งานบริหาร
หลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช า/ ป.บั ณ ฑิ ต /
งานบริหาร
หลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช า/ ป.บั ณ ฑิ ต /
งานบริหาร

KPI 5.2 จานวนร้อยละของรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในการศึกษา 2558 ซึ่งมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

25

KPI 5.3 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

2-3

KPI 5.4 ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัย ของ สกอ. สมศ. ไม่น้อยกว่าระดับดี

ดี

6. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ
KPI 6.1 ร้อยละของทรัพยากรที่จัดหาไดทันเวลาตามแผนงานที่กาหนด

80

KPI 6.2 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ต่อทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนคุณภาพการบริการและการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
7. พัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ CoP เพื่อการพัฒนางานตามภารกิจนวัตกรรมและการส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีความสมารถ
ได้แสดงความสามารถ
KPI 7.1 จานวนกลุ่ม Cop ที่ปรับปรุงไขปัญหาการทางานร่วมกันอย่างประสบผลสาเร็จ
KPI 7.2 ร้อยละความพึงพอใจการทางานร่วมกัน
KPI 7.3 ร้ อ ยละความพึ งพอใจหน่ ว ยงานที่ มี ก ารก าหนดประเด็ น การจั ด การความรู้ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
คณะครุศาสตร์
8. จัดตั้งศูนย์และเร่งพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพเพื่อเพิ่มสมรรถนะของอาจารย์และบุคลากรในระบบ IDP
KPI 8.1 จานวนอาจารย์ของแต่ละสาขาที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นมืออาชีพ

21

80

หลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช า/ ป.บั ณ ฑิ ต /
งานบริหาร
หลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช า/ ป.บั ณ ฑิ ต /
งานบริหาร

80
80
80

งานบริหาร
งานบริหาร
งานบริหาร

5

หลักสูตร/สาขาวิชา/ งานวิชาการ

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จ
KPI 8.2 ร้อยละของอาจารย์ บุคลากรที่ร่วมกิจกรรมการพัฒนาครบถ้วนตามข้อตกลง
KPI 8.3 ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาครบตมเกณฑ์ที่กาหนด
KPI 8.4 ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการประเมินการสอนในเกณฑ์ดี
KPI 8.5 อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการศึกษาดูงานและประชุมวิชาการ
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จ
9. สนับสนุนทุน พัฒนากลไก ระบบสนับสนุนให้อาจารย์ผลิต ผลงาน วิชาการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
KPI 9.1 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์
KPI 9.2 ร้อยละจานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
KPI 9.3 จานวนงานวิจัยที่นาเสนอ
KPI 9.4 ความสามารถในการสร้างบทความหรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษาและบูรณาการกับการเรียนการสอน
10. ปลู ก ฝั งค่ า นิ ย มให้ นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร และชุ ม ชนในการพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่น และอนุ รั ก ษ์ ท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
KPI 10.1 ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
80
หลักสูตร/สาขาวิชา/ งานวิชาการ
80
หลักสูตร/สาขาวิชา/ งานวิชาการ
80
หลักสูตร/สาขาวิชา/ งานวิชาการ
3.00 จาก5คะแนน หลักสูตร/สาขาวิชา/ งานวิชาการ
ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
60
60
2
3

หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตร/สาขาวิชา

80

หลักสูตร/สาขาวิชา/ งานวิชาการ/
งานกิจการนักศึกษา
หลักสูตร/สาขาวิชา/ งานวิชาการ/
งานกิจการนักศึกษา
หลักสูตร/สาขาวิชา/ งานวิชาการ/
งานกิจการนักศึกษา
หลักสูตร/สาขาวิชา/ งานวิชาการ/
งานกิจการนักศึกษา
หลักสูตร/สาขาวิชา/ งานวิชาการ/
งานกิจการนักศึกษา

KPI 10.2 นักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโรงการ

80

KPI 10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 ขึ้นไป

80

KPI 10.4 ระดับความพึงพอใจ 3.51 ขึ้นไป (เกณฑ์ 5 ระดับ)

ดี

KPI 10.5 ร้อยละนักศึกษาเห็นความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

80
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเป้าหมาย
11. บริหารจัดการงบประมาณประจาปีอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
KPI 11.1 ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณไปตามแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
80
12. พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขี ยวอย่างยั่งยืน ที่มีการพัฒนา จัดหาทรัพยากร สนับสนุนการทางานตามพันธกิจ
อย่างพอเพียง
KPI 12.1 จานวนโครงการพัฒนาตามแนวทางมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด
1
KPI 12.2 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาบุคลากร และประชาชนต่อสิ่งอานวยความสะดวก
80
KPI 12.3 ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณไปตามแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
80
13. พัฒนา มาตรฐานยกระดับคุณภาพงานบริการทั้งหมดให้เป็นที่เชื่อมั่นยอมรับของผู้มาติดต่อ
KPI 13.1 จานวนกระบวนการงานที่พัฒนามาตรฐานและดาเนินงานได้ตามมาตรฐาน
2
KPI 13.2 คณาจารย์ และบุลากร ของคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
80
KPI 13.3 คณาจารย์ และบุคลากรมีความรู้ ความใจในสาระการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
80
งบประมาณ การดาเนินงานของคณะเป็นไปตามกรอบและทิศทางการดาเนินงานที่สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย อันนาไปสู่มาตรฐานการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
KPI 13.4 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการไมน้อยกว่าร้อยละ
80
14. พัฒนางานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การให้มีผลงานให้เชิงรุก
KPI 14.1 ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของโครงการกิ จ กรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์แ ละสื่ อ สารองค์ ก ารตามแผน
80
ประชาสัมพันธ์ที่กาหนด
KPI 14.2 จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
80
KPI 14.3 ระดับการรับรู้ของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ต่อข้อมูลข่าวสารทีเผยแพร่
ดี
KPI 14.4 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
80
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ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร
งานบริหาร
งานบริหาร
งานบริหาร
งานบริหาร
งานบริหาร
งานบริหาร

งานบริหาร
งานวิชาการ/หลักสูตร/สาขาวิชา
งานวิชาการ/หลักสูตร/สาขาวิชา
งานวิชาการ/หลักสูตร/สาขาวิชา
งานวิชาการ/หลักสูตร/สาขาวิชา

แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

วิสัยทัศน์

มิติการเงิน

มิติคนความรู้

มิติกระบวนการ

มิติผู้มีสวนได้ส่วนเสีย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
เสริ มสร้ างการยอมรับ ความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตในด้ าน
คุณธรรมและทักษะความรู้ของบัณฑิตและนักศึกษา

ส่งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นการปฏิบตั ิจริ ง การร่วมแก้ ไข
ปัญหาและเรี ยนรู้กบั ชุมชน สถานประกอบการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาชัน้ นาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
วิจัย บริการวิชาการ อนุรกั ษ์ ส่งเสริม พัฒนา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารและความโดดเด่นด้ านทักษะ
วิชาชีพและทักษะวิชาชีพให้ แก่นกั ศึกษา

พัฒนากิจกรรมเสริ มเอกลักษณ์ใหม่ของนักศึกษาให้ เป็ นที่รับรู้ของสังคมและ
มีความพงพอใจ ภาคภูมิใจ รัก ผูกพัน ต่อคณาจารย์และมหาวิทยาลัย

สนับสนุนทุน พัฒนากลไก ระบบสนับสนุนให้ อาจารย์ผลิตเอกสาร ตารา ผลงานวิจยั และงาน
สร้ างสรรค์ได้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน

พัฒนาหลักสูตรและเพิ่มการจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรนานาชาติ

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ

พัฒนาเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยัง่ ยืนที่มีการพัฒนา จัดหาทรัพยากร สนับสนุนการทางานตามพันธกิจอย่างพอเพียง

เสริ มสร้ างวัฒนธรรมเพื่อองค์กร วิสยั ทัศน์ร่วมให้ อาจารย์ บุคลากรและพัฒนาทีม
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงรองรับอนาคตของมหาวิทยาลัย

พัฒนางานการประชาสัมพันธ์และสือ่ สารองค์การ ให้ มีผลงานให้ เชิงรุก

บริ หารจัดการงบประมาณประจาปี อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย

พัฒนา มาตรฐาน ยกระดับคุณภาพงานบริ การทังหมดให้
้
เป็ นที่เชื่อมัน่ ยอมรับของผู้มาติดต่อ

พัฒนาชุมชนนักปฏิบตั ิ CoP เพื่อการพัฒนางานตามภารกิจและการ
ส่งเสริ มให้ บคุ ลากรผู้มีความสามารถได้ แสดงความสามารถ

จัดตังศู
้ นย์และเร่งพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพเพื่อเพิ่มสมรรถนะของ
อาจารย์และบุคลากรในระบบ IDP

ได้ รับสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลและมีเงินรายได้ เพิ่มขึ ้นเพียงพอต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
บริหารและพัฒนาสถาบัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะครุศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตรงความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และได้รับปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
มีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสาขาวิชา โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
1.2 จัดหา พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาทีเ่ ป็นสากลและความเป็นนานาชาติ และพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่สาคัญ
1.3 ส่งเสริมการ จัดทาแผนการตลาดและการสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาในพื้นที่
1.4. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระบบการบริหารจั ดการของโรงเรียนสาธิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นแหล่งฝึกประ
การณ์ของนักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์
2.1 พัฒนาระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตร และการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.2 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.3 พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรู้ตามคุณลักษณะของบัณฑิต เสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักศึกษา ผ่านการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
2.4 พัฒนาความร่วมมือกับศิษย์เก่า
2.5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์
3.1. พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
3.2. สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ทั้งระดับชาติ นานาชาติ
3.3 ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม โดยการสร้างเครือข่าย
3.4 ส่งเสริมการเรียนรู้การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.5 พัฒนาระบบกลไกบริหารจัดการในด้านบริการวิชาการ
3.6 ส่งเสริมการพัฒนาครูเพื่อสร้างครูมืออาชีพรองรับประชาคมอาเซียน
3.7 อนุรักษ์ส่งเสริมการรับรู้สร้างสานึกและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยให้แก่ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป
3.8 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารและพัฒนาสถาบัน
กลยุทธ์
4.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนา การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
4.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้มีศักยภาพ มีภาวะผู้นา รักองค์กร และมีความก้าวหน้าในสายงาน
4.3 จัดทาผังแม่บทการใช้ประโยชน์และแสวงหาพันธมิตร ร่วมดาเนินการพัฒนาธุรกิจบริหารจัดการสร้างผลประโยชน์จากที่ดินของมหาวิทยาลัย
4.4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
4.5 ปรับปรุง ประสิทธิภาพคุณภาพการให้บริการ
4.6 สร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหาร
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ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
แผนงาน พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ 1.
เสริมสร้าง พัฒนา
คุณธรรม ความรู้
ทักษะวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษา

1. เสริมสร้างการยอมรับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตในด้านคุณธรรม
ความรู้ และทักษะวิชาชีพ
ของบัณฑิตและนักศึกษา
2. ระบบการเรียนการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละโครงการ/
กิจกรรมที่มีผลสาเร็จ
ของการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
เชิงคุณภาพ
2. ร้อยละจานวน
นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมครบตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

ค่า
เป้าหมาย
80

80
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กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

1. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรคระ
ครุศาสตร์
2. ผลิตผู้นาด้วยวิธีประชาธิปไตย
3. ให้ความรู้นักศึกษาด้านการ
ประกันคุณภาพ
4. พัฒนาระบบและกลไกการให้
คาปรึกษาแก่นักศึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
5. ไหว้ครู สาหรับนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา
2558 *ไม่ใช้งบประมาณ*
6. ไหว้ครู สาหรับนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา
2559 *ไม่ใช้งบประมาณ*

100,000

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ไตรมาส 3
กิจการนศ.

5,000
10,000

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

กิจการนศ.
กิจการนศ.

24,000

ไตรมาส 3

กิจการนศ.

-

ไตรมาส 1

ป.บัณฑิต

-

ไตรมาส 4

ป.บัณฑิต

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
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กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

7. พัฒนาจิตสาหรับครู สาหรับ
นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครูรุ่น 2ปีการศึกษา 2557
8. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง
สาหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู รุ่น 2+ รุ่น 3 ปี
การศึกษา 2557
9.ปัจฉิมนิเทศสาหรับนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู รุ่น 2 ปี
การศึกษา 2557
10. ปัจฉิมนิเทศสาหรับนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา
2558

8,740

29,950

21,420

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ป.บัณฑิต

ไตรมาส 1

ป.บัณฑิต

ไตรมาส 1

ป.บัณฑิต

ไตรมาส 3

ป.บัณฑิต

58,480

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
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กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

11. อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21:
เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน สาหรับนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา
2558 (รุ่นที่ 1)
12. เสริมทักษะทางภาษาให้แก่
นักศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาวัฒนธรรมจีน
13. พัฒนาการเขียนเชิงวิชาการ

29,950

14. อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการ
สอนที่เน้นการแก้ปัญหา
15. ส่งเสริมทักษะการสอนเพื่อ
ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21
16. อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการ
สอนที่เน้นการแก้ปัญหา

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ไตรมาส 3
ป.บัณฑิต

6,800

ไตรมาส 2

ภาษาจีน

25,000

ไตรมาส 2

15,000

ไตรมาส 2

ภาษาไทย+
ภาษาจีน
คณิตศาสตร์

17,000

ไตรมาส 1

คณิตฯInter

28,000

ไตรมาส 1

คณิตฯInter

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
17. การเตรียมความพร้อมทาง
การศึกษาแก่นักศึกษาใหม่
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ระยะเวลาการ
งบประมาณ ดาเนินงาน
กิจกรรม
15,000
ไตรมาส 4

18. การเตรียมความพร้อมของ
บัณฑิตสู่วิชาชีพ

25,000

ไตรมาส 2

19. การจัดฐานกิจกรรม
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาชีพให้แก่นักศึกษา

15,000

ไตรมาส 2

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเคมี
และวิทยาศาสตร์
ทั่วไปและ
ชีววิทยาและ
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป
หลักสูตรเคมี
และวิทยาศาสตร์
ทั่วไปและ
ชีววิทยาและ
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป
หลักสูตรเคมี
และวิทยาศาสตร์
ทั่วไปและ
ชีววิทยาและ
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
20. ปฐมนิเทศนักศึกษาการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพครู 1
(ก้าวสู่ครูมืออาชีพ)
21. สัมมนากลางภาคนักศึกษา
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
(ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู)
22. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (แอพพลิเค
ชันสาหรับ การจัดการเรียนรู้
Applications for Classroom)
23. ปฐมนิเทศนักศึกษาการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพครู 2
(การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล)
24. สัมมนากลางภาคนักศึกษา
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
(การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเอง)
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ระยะเวลาการ
งบประมาณ ดาเนินงาน
กิจกรรม
30,000
ไตรมาส 3

ผู้รับผิดชอบ
งานวิชาการ

12,640

ไตรมาส 4

งานวิชาการ

30,000

ไตรมาส 4

งานวิชาการ

40,000

ไตรมาส 1

งานวิชาการ

15,900

ไตรมาส 1

งานวิชาการ

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
25. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (การพูดเชิง
สร้างสรรค์ในชั้นเรียน)
26. ปฐมนิเทศนักศึกษาการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
(การจัดการเรียนรู้สาหรับครูใน
ศตวรรษที่ 21)
27. สัมมนากลางภาคนักศึกษาการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1
(จิตวิทยาสาหรับครู)
28. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปี 5
รุ่น 54 (การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษ ที่21)
29. การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปี 4
รุ่น 55 (การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษที่ 21 )
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ระยะเวลาการ
งบประมาณ ดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
40,000
ไตรมาส 2 งานวิชาการ
40,000

ไตรมาส 3

งานวิชาการ

15,900

ไตรมาส 4

งานวิชาการ

50,000

ไตรมาส 1

งานวิชาการ

ไตรมาส 4

งานวิชาการ

40,000

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
30. ปฐมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 2
(การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน)
31. สัมมนากลางภาคนักศึกษาการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
(การขอใบประกอบวิชาชีพครู)
32. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
(เปิดโลกประสบการณ์จาก
มหาวิทยาลัยสู่สถานศึกษา)
33. การปรับปรุงคู่มือการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครู 1
34. การปรับปรุงคู่มือการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครู 2
35. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
36. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
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ระยะเวลาการ
งบประมาณ ดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
50,000

ไตรมาส 1

งานวิชาการ

18,720

ไตรมาส 1

งานวิชาการ

111,000

ไตรมาส 2

งานวิชาการ

46,000

ไตรมาส 1 – 4

งานวิชาการ

52,000

ไตรมาส 1-4

งานวิชาการ

52,000

ไตรมาส 1 – 4

งานวิชาการ

63,600
รวม
1,142,100
บาท

ไตรมาส 1 – 4

งานวิชาการ

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ 2. .
พัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษา

1. เพื่อพัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ติดต่อสื่อสาร
2. เพื่อสร้างมุมมองและ
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างนิสิตใหม่
คณาจารย์ และหลักสูตร
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทางด้านวิชาชีพครู
4. เพื่อปลูกฝังให้นิสิต
นักศึกษามีคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์
5. เพื่อสร้างกิจกรรมให้
นิสิตมีความสนุกสนาน
ตลอดจนฝึกจิตใจให้
พร้อมกับปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ และ
เข้าใช้งานระบบ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้วย
ตนเอง
เชิงคุณภาพ
2. ผู้เข้าร่วมมี
ความพึงพอใจที่ได้
เข้าร่วมในระดับ
มาก โดยเฉลี่ยไม่
ต่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5

ค่า
เป้าหมาย
80

3.51
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กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
1. English Camp for English
Education Students
2. The 5th Year B.Ed. English
Students CAR Presentation
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
4. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย

ระยะเวลาการ
งบประมาณ ดาเนินงาน
กิจกรรม
54,000
ไตรมาส 3

ผู้รับผิดชอบ
ภาษาอังกฤษ

20,000

ไตรมาส 2

ภาษาอังกฤษ

30,000

ไตรมาส 2

สาขาวิทย์ฯ
Inter

40,000

ไตรมาส 2

ปฐมวัย

รวม
144,000
บาท

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ 3.
พัฒนาเอกลักษณ์
นักศึกษาและลูก
เจ้าฟ้าอาสาช่วย
สังคม

1. เพื่อจัดกิจกรรม
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
นักศึกษาให้เป็นที่รับรู้
ของสังคม
2. เพื่อให้นักศึกษามี
ความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ
รัก ผูกพัน ต่อ คณาจารย์
คณะครุศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้นักศึกษาเห็น
คุณค่าและทางาน
อาสาสมัครเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมให้
มากขึ้น

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะครบ
ตามเกณฑ์ระบบ
ทรานสคริป
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความ
พึงพอใจ 3.51
ขึ้นไป
(เกณฑ์ 5 ระดับ)

ค่า
เป้าหมาย
80

ดี
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กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
1. พัฒนาอัตลักษณ์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย-อลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. กิจกรรมรับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่
ประจาปีการศึกษา 2559
3. แข่งขันกีฬาน้องใหม่ “ครุศาสตร์
สัมพันธ์ สายใยต้านยาเสพติด”
4. ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง
5. พัฒนาศิษย์เก่า เล่าประสบการณ์
สานสายใย รวมใจครุศาสตร์
6. การแข่งขันกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์”
ครั้งที่ 11
7. การจัดซุ้มบัณฑิต
8. อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดู
งานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับการศึกษาและจิตอาสาเพื่อพัฒนา
ผู้นา สาหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู (รุ่นที่ 1) ปีการศึกษา 2558

ระยะเวลาการ
งบประมาณ ดาเนินงาน
กิจกรรม
60,000
ไตรมาส 1

ผู้รับผิดชอบ
กิจการนศ.

40,000

ไตรมาส 4

กิจการนศ.

30,000

ไตรมาส 4

กิจการนศ.

5,000
50,000

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2

กิจการนศ.
กิจการนศ.

50,000

ไตรมาส 2

กิจการนศ.

15,000
74,660

ไตรมาส 4
ไตรมาส 1

กิจการนศ.
ป.บัณฑิต

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
9. อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดู
งานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับการศึกษาและจิตอาสาเพื่อพัฒนา
ผู้นาสาหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู (รุ่นที่ 2) ปีการศึกษา 2558
10. อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดู
งานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับการศึกษาและจิตอาสาเพื่อพัฒนา
ผู้นา สาหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู (รุ่นที่ 3) ปีการศึกษา 2558
11. พัฒนาเอกลักษณ์นักศึกษาครู
ปฐมวัยผ่านการเรียนรู้ด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญ
12. ครูวิทย์เพื่อพ่อและพอเพียง
ครั้งที่ 1
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ระยะเวลาการ
งบประมาณ ดาเนินงาน
กิจกรรม
72,620
ไตรมาส 2

ผู้รับผิดชอบ
ป.บัณฑิต

77,380

ไตรมาส 3

ป.บัณฑิต

20,000

ไตรมาส 4

ปฐมวัย

15,000
รวม
509,660
บาท

ไตรมาส 1

วิทย์/เคมี/ชีวฯ

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ 7.
พัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้แบบ
ผสมผสานเพื่อ
สร้างทักษะ
สาหรับศตวรรษ
ที่ 21

1. เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. เพื่อเน้นการปฏิบัติจริง
การร่วมแก้ไขปัญหา และ
การเรียนรู้กับชุมชน สถาน
ประกอบการ
3. เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อสร้างทักษะ
สาหรับศตวรรษที่ 21
4. เพื่อให้นักศึกษาครู ได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตรง
ความต้องการของสังคม
ท้องถิ่น และทักษะสาหรับ
ศตวรรษที่ 21
5. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้
นักศึกษาครูและศิษย์เก่ามี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนวิชา
6. เพื่อส่งเสริมและสร้าง
ศักยภาพด้านความรู้
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน

เชิงปริมาณ
1.ร้อยละของหลักสูตร
ที่จัดให้นักศึกษามี
ประสบการณ์ร่วม
เรียนรู้ แก้ไขปัญหา
ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น
สถานประกอบการ
2.จานวนรายวิชาใน
หลักสูตรที่จัดให้
นักศึกษามี
ประสบการณ์ร่วม
เรียนรู้ หรือสร้างทักษะ
สาหรับศตวรรษที่ 21
เชิงคุณภาพ
1.ร้อยละจานวน
นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมครบตามเกณฑ์
ที่กาหนด
2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและ
อาจารย์ผู้สอนในการ
จัดการเรียนการสอน

ค่า
เป้าหมาย
80

10

80

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 3
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กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
1. อบรมการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางคณิตศาสตร์
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อ
สร้างทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21

ระยะเวลาการ
งบประมาณ ดาเนินงาน
กิจกรรม
20,000
ไตรมาส 3
77,600
รวม
97,600
บาท

ไตรมาส 1 - 2

ผู้รับผิดชอบ
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
หลักสูตรเคมี
และ
วิทยาศาสตร์
ทั่วไปและ
หลักสูตร
ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
แผนงาน ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โครงการหลัก
โครงการ 9.
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพ

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของ
หลักสูตรที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ์ สกอ.เป็นไป
ตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย
2. จานวนร้อยละของ
รายวิชาในหลักสูตร
ที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2558
ซึ่งมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์
3. ผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร

ค่า
เป้าหมาย
80

25

2–3
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กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

1. การตรวจประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอก "อบรมเชิง
ปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ
ประจาปีการศึกษา 2558 "
2. ตรวจประกันคุณภาพหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ประจาปี 2558
3. ประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตรเพื่อบริหารจัดการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา
2558
4. พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพ (ระดับหลักสูตร)

55,000

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ไตรมาส 4
งานบริหาร

9,600

ไตรมาส 4

ป.บัณฑิต

11,600

ไตรมาส 4

ป.บัณฑิต

30,000

ไตรมาส 4

ภาษาจีน

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
1. ระดับคะแนนผล
การประเมินคุณภาพ
ระดับหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย ของ
สกอ. สมศ. ไม่น้อย
กว่า ระดับดี

ค่า
เป้าหมาย
ดี
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กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

5. พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพ (ระดับหลักสูตร)
6. ประกันคุณภาพภายใน
หลักสูตร
7. Coaching and Mentoring
อาจารย์ใหม่ภายในหลักสูตร ***
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพ
9. ประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร
10. การประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร
11. การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร

30,000

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
กิจกรรม
ไตรมาส 4

40,000

ไตรมาส 3

ภาษาอังกฤษ

-

ไตรมาส 2

ภาษาอังกฤษ

10,900

ไตรมาส 4

วิทย์ฯInter

12,000

ไตรมาส 4

คณิตศาสตร์

9,000

ไตรมาส 4

คณิตฯInter

28,500

ไตรมาส 1 - 4

ปฐมวัย

ผู้รับผิดชอบ
ภาษาไทย

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

12. ทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2558

6,000

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
กิจกรรม
ไตรมาส 3

13. ประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร

30,000

ไตรมาส 4

14. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ประจาปีการศึกษา
2558

6,000

ไตรมาส 3

รวม
278,600
บาท
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ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเคมี
วิทยาศาสตร์
ทั่วไปและ
หลักสูตร
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป
หลักสูตรเคมี
วิทยาศาสตร์
ทั่วไปและ
หลักสูตร
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป
หลักสูตรเคมี
วิทยาศาสตร์
ทั่วไปและ
หลักสูตร
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนงาน ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ 10.
จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากร
สนับสนุน
การศึกษา การ
วิจัย การบริการ
วิชาการ

1. เพื่อจัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา
2. เพื่อจัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุนการวิจัย
3. เพื่อจัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุนการ
บริการวิชาการ
4. เพื่อพัฒนาห้องสื่อการ
เรียนการสอนให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ อาทิ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
รวมถึงความเหมาะสมของ
ห้องสื่อการเรียนการสอน เพื่อ
รองรับความต้องการของ
นักศึกษาในการเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักศึกษาครู
คณะครุศาสตร์ก่อนออกไป
ประกอบอาชีพครูใน
สถานศึกษาจริง

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของ
ทรัพยากรที่จัดหาได้
ทันเวลาตามแผนงาน
ที่กาหนด
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความ
พึงพอใจของนักศึกษา
อาจารย์ต่อทรัพยากร
สนับสนุนการเรียน
การสอนคุณภาพการ
บริการและการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ค่า
เป้าหมาย
80

80
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กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

1. การบริหารจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารสานักงาน
คณะครุศาสตร์ (ค่าวัสดุและ
ครุภัณฑ์)
2. การบริหารจัดการวัสดุการ
เรียนการสอน สาหรับนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา
2558
3. การจัดหาทรัพยากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
4. จัดหาสื่อและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
5. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ใน
โครงการคณิตศาสตร์

4,342,200

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
กิจกรรม
ไตรมาส 1 – 4

100,000

ไตรมาส 1 -3

ป.บัณฑิต

16,600

ไตรมาส 2

ภาษาอังกฤษ

24,000

ไตรมาส 2

วิทย์ฯ Inter

19,000

ไตรมาส 2

คณิตศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

5. เพื่อพัฒนา
กระบวนการใช้สื่อ ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
ความรู้ สาขาวิชา ตามที่
คุรุสภากาหนด
6. เพื่อพัฒนาระบบงาน
ให้บริการหน่วยงานกลาง
7. เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับการให้บริการเข้า
สู่ การบริการเหนือความ
คาดหมาย
8. เพื่อสร้างงานวิจัย
พัฒนาระบบงาน
ให้บริการของหน่วยงาน
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6. จัดหาสื่อและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
7. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ห้องปฏิบัติการศตวรรษที่ 21
8. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ
เรียนแลพัฒนาห้องสื่อการสอน
วิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักศึกษาครู ค.บ.5 ปี
สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
และวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขา
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะ
ครุศาสตร์ก่อนออกไปประกอบ
อาชีพครูในสถานศึกษาจริง

13,200

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
กิจกรรม
ไตรมาส 1

14,000

ไตรมาส 2

ปฐมวัย

50,000

ไตรมาส 3

สาขา
วิทยาศาสตร์
สาขาชีววิทยา
และ
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป และสาขา
เคมีและ
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

รวม
4,579,000
บาท

ผู้รับผิดชอบ
คณิตฯInter

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ 12.
ชุมชนนักปฏิบัติ
เพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนา
มหาวิทยาลัย

1. เพื่อพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ CoP
เพื่อการพัฒนางานตามภารกิจ
นวัตกรรม
2. เพื่อการส่งเสริมให้บุคลากรผู้มี
ความสามารถได้แสดงความสามารถ
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบ
การณและปัญหาในการทางานใน
หน่วยงาน
4. เพื่อให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน และ
กับเครือข่ายการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ในการพัฒนางาน
knowledge sharing
5. เพือ่ รวบรวมแนวปฏิบตั ิที่ดี (Best
Practice) ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน
6. เพื่อนาความรู้และแนวปฏิบตั ิที่ดี
ที่ได้รับจากการแบ่งปันแลกเปลีย่ น
เรียนรูไ้ ปใช้ในการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน และขับเคลื่อนองค์กรสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ compiled
knowledge being Implemented

เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่ม CoP
ที่ปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาการทางาน
ร่วมกันอย่างประสบ
ผลสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความ
พึงพอใจการทางาน
ร่วมกัน
2. ร้อยละความ พึง
พอใจหน่วยงานที่มี
การกาหนดประเด็น
การจัดการความรู้ให้
สอดคล้องกับ
พันธกิจของ
คณะครุศาสตร์

ค่า
เป้าหมา
ย

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
1. การจัดการเรียนรู้ KM

งบประมาณ
4,000

80

80
80

รวม
4,000
บาท
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ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
กิจกรรม
ไตรมาส 3

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

โครงการ 13.
พัฒนาอาจารย์
และบุคลากรมือ
อาชีพสู่
ประชาคม
อาเซียน

1. จัดตั้งศูนย์และเร่งพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรมืออาชีพเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะของอาจารย์และ
บุคลากรในระบบ IDP
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ
3. เพื่อนาประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การศึกษาดูงานมาปรับปรุงพัฒนา
และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้มีระบบและคุณภาพ
4. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการ และนวัตกรรมการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมา
ย

เชิงปริมาณ
1. จานวนอาจารย์ของ
5
แต่ละสาขาที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นมืออาชีพ
2. ร้อยละของอาจารย์
80
บุคลากรที่ร่วมกิจกรรม
การพัฒนาครบถ้วนตาม
ข้อตกลง
3. ร้อยละบุคลากรที่
80
ได้รับการพัฒนาครบ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
4. ร้อยละของอาจารย์ที่
80
ได้รับการประเมินการ
สอนในเกณฑ์ดี
มีค่าเฉลี่ย
เชิงคุณภาพ
ของ
1. อาจารย์ที่เข้าร่วม
คะแนน
โครงการมีความพึง
ไม่น้อย
พอใจต่อโครงการศึกษา กว่า 3.00
ดูงานและประชุม
จาก
วิชาการ
ระบบ 5
คะแนน
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1. ศึกษาดูงานและประชุมทาง
วิชาการ
2. จัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้
วิชาชีพครู

25,000

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
กิจกรรม
ไตรมาส 2

90,000

ไตรมาส 3

รวม
115,000
บาท

ผู้รับผิดชอบ
คณิตศาสตร์
งานวิชาการ

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 วิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ์ ส่งเสริม
แผนงาน วิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุง ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น งาน ส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการ
โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ 17.
การส่งเสริมการ
ผลิตผลงาน
วิชาการสาหรับ
อาจารย์

1. สนับสนุนทุน พัฒนา
กลไก ระบบสนั บ สนุ น
ให้อาจารย์ผลิต ผลงาน
วิ ช าการได้ ต ามเกณฑ์
มาตรฐาน
2. พัฒนา เพิ่มกิจกรรม
พั ฒ นาการเรี ย นการ
ส อ น ก า ร พั ฒ น า
นั ก ศึ ก ษ า ก ารวิ จั ย
และการบริการวิชาการ
ตามข้ อ ตกลงร่ ว มกั บ
เครื อ ข่ า ยทั้ งในและ
ต่างประเทศ

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของผลงาน
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์
2. ร้อยละจานวนอาจารย์
ที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
3. จานวนงานวิจัยที่
นาเสนอ
เชิงคุณภาพ
1. ความสามารถในการ
สร้างบทความหรือ
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร
ศึกษาและบูรณาการกับ
การเรียนการสอน

ค่า
เป้าหมาย
60

60
2
3
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1. พัฒนาบุคลากรด้านแหล่ง
ทรัพยากรการวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ศึกษาหลักสูตรเคมี
และวิทยาศาสตร์ทั่วไปและ
หลักสูตรชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

25,000

รวม
25,000
บาท

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
กิจกรรม
ไตรมาส 1-4

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเคมี
และ
วิทยาศาสตร์
ทั่วไปและ
หลักสูตร
ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ 18.
ทานุบารุง
เผยแพร่ สืบ
สาน
ศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น
และของชาติ

1. สร้างผลงานเชิงประจักษ์
ที่แสดงความเป็นเลิศเฉพาะ
ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู
ให้เป็นที่รับรู้ของสังคม
รวมทั้งประชาคมอาเซียน
2. เพื่อให้ครูในโรงเรียน
เครือข่ายมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี
3. เสริมสร้างการยอมรับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตในด้านคุณธรรม
ความรู้ และทักษะวิชาชีพ
ของบัณฑิตและนักศึกษา
4. พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ติดต่อสื่อสาร และความโดด
เด่นด้านทักษะวิชาชีพและ
ทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษา

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของจานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80
ขึ้นไป
2. ระดับความพึงพอใจ
3.51 ขึ้นไป (เกณฑ์ 5
ระดับ)
3. ร้อยละนักศึกษาเห็น
ความสาคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย

ค่า
เป้าหมาย
80
80
80

ดี
80
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1. ICT and Media Litercy for
English Teachers
(ภาษาอังกฤษ) ***(งบสสร.)***
2. จัดทาฐานกิจกรรม
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการเรียนรู้ของนักเรียน
(วิทย์ฯ Inter) ***(งบสสร.)***
3. อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต
สารที่ใช้ในชีวิตประจาวัน (สาขา
เคมีชีววิทย์ฯ) ***(งบสสร.)***
4. ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของ
ผู้เรียน (สาขาคณิตศาสตร์) ***
(งบสสร.)***
5. บริการวิชาการความรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย-ภาษาจีน
(สาขาภาษาไทย+ภาษาจีน) ***
(งบสสร.)***

53,000

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ภาษาอังกฤษ

33,000

ไตรมาส 3

วิทย์ฯ Inter

66,000

ไตรมาส 1-3

เคมีชีววิทย์ฯ

33,000

ไตรมาส 1

คณิตศาสตร์

46,000

ไตรมาส 2

ภาษาไทย+
ภาษาจีน

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

5. เพื่อจัดค่ายการเรียนรู้
สาหรับครูและนักเรียน
(กลุ่มสาระต่างๆ) สาหรับครู
และนักเรียนโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน
6. เพื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ให้เป็นที่รู้จัก
ของครู และนักเรียน
7. เพื่อพัฒนาครูคณะครุ
ศาสตร์ ให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นกระบวนการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา
ในการจัดค่าย
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6. พัฒนาความรู้คณิตศาสตร์สู่
อาเซียน (คณิตภาษาอังกฤษ) ***
(งบสสร.)***
7. พัฒนาภาษาอังกฤษสู่ชุมชน
สาหรับเด็กปฐมวัย (สาขาปฐมวัย)
***(งบสสร.)***
8. ให้บริการวิชาการโรงเรียน
ตชด. (งานวิชาการ)
9. ค่ายคณิตศาสตร์สู่ชุมชน
(สาขาคณิตศาสตร์)
10. พัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะในการ
แก้ปัญหาสาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21
โดยใช้กระบวนการ เรียน เล่น
ฝึกฝน" (สาขาคณิตศาสตร์)
11. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
(งานวิชาการ)

36,000

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
กิจกรรม
ไตรมาส 2

33,000

ไตรมาส 2

สาขาปฐมวัย

50,000

ไตรมาส 2-4

งานวิชาการ

ไตรมาส 4

คณิตศาสตร์

23,640
6,660

30,000

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ผู้รับผิดชอบ
คณิต
ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

งานวิชาการ

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

8. เพื่อพัฒนาครู ให้มี
ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่นักเรียนใน
โรงเรียนของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
9. เพื่อพัฒนา เพิ่มกิจกรรม
พัฒนาเรียนการสอน การ
พัฒนานักศึกษา การวิจัย
และการบริการวิชาการตาม
ข้อตกลงร่วมกับเครือข่ายทั้ง
ในและต่างประเทศ
10. เพื่อให้นักศึกษารู้และ
เข้าใจถึงประเพณีอันดีงาม
ของไทย เป็นประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ของชาวไทย
11. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้
นักศึกษา บุคลากร และชุมชน
ในการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และอนุรักษ์
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
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กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

12. นิทรรศการวันเจ้าฟ้า (งาน
วิชาการ)
13. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
“วันกตัญญูครูในดวงใจ”
14. สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
ไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 3
***(งบศิลปวัฒนธรรม)***
15. วันไหว้ครู คณะครุศาสตร์
ปีการศึกษา 2558
16. การแสดงมุทิตาจิตแด่
อาจารย์เกษียณอายุราชการ
17. การสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี “ลอยกระทง”
18. ครุศาสตร์รวมใจสืบทอด
ประเพณีไทย รดน้าขอพรผู้ใหญ่
สานสายใยสัมพันธ์ครั้งที่ 5
19. ศิลปะสร้างสรรค์จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้วยโปรแกรม
GSP สาหรับครูคณิตศาสตร์

30,000

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
กิจกรรม
ไตรมาส 3

35,000

ไตรมาส 2

30,000

ไตรมาส 2

5,000

ไตรมาส 4

10,000

ไตรมาส 4

10,000

ไตรมาส 1

15,000

ไตรมาส 3

14,000

ไตรมาส 2

ผู้รับผิดชอบ
งานวิชาการ
กิจการ
นักศึกษา
กิจการ
นักศึกษา
กิจการ
นักศึกษา
กิจการ
นักศึกษา
กิจการ
นักศึกษา
กิจการ
นักศึกษา
คณิตศาสตร์

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

20. สร้างจิตสานึก นาฏศิลป์จิต
อาสาสู่ท้องถิ่น
21. ส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของไทยสู่ชุมชน
ครั้งที่ 1

20,000

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
กิจกรรม
ไตรมาส 2-3

14,000

ไตรมาส 1

รวม
593,300
บาท
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ผู้รับผิดชอบ
ปฐมวัย
หลักสูตรเคมี
และ
วิทยาศาสตร์
และหลักสูตร
ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 บริหารและพัฒนาสถาบัน
แผนงาน บริหารและพัฒนาสถาบัน
โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ 19.
บริหาร
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย
จัดการ
งบประมาณมุ่ง
ผลสาเร็จ

1 เพื่ อ บริ ห ารจั ด การ
งบประมาณประจ าปี
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตอบสนองนโยบายและ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย
2. เป็ นหน่ วยงานกลาง
ใน ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ป ระส าน งาน แ ล ะ
สนั บ สนุ น ภารกิ จ ของ
คณะ และมหาวิทยาลั ย
ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ
เป้ า ห ม า ย แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของการ
เบิกใช้งบประมาณ
ไปตามแผน
นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของการ
เบิกใช้งบประมาณ
ไปตามแผน
นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

ค่า
เป้าหมาย
80

80

50

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

1. บริหารจัดการเรียนการสอนและ
บริหารงานสานักงานค่าตอบแทนเหมา
จ่าย ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาค่าตอบแทน
ดาเนินงานต่างๆค่าเบี้ยประชุมต่างๆค่า
ใช้สอยต่างๆซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
ค่าซ่อมแซมและบารุงต่างๆรวมถึงการ
จัดหาวัสดุการเรียนการสอนและวัสดุ
สานักงานคณะครุศาสตร์และอื่นๆ
2. จัดสวัสดิการแก่อาจารย์บุคลากรและ
นักศึกษา
3. วัสดุเชื้อเพลิง
4. ค่าสาธารณูปโภค

455,040

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
กิจกรรม
ไตรมาส 1-4

25,000

ไตรมาส 1-4

งานบริหาร

25,000
25,000
รวม
530,040
บาท

ไตรมาส 1-4
ไตรมาส 1-4

งานบริหาร
งานบริหาร

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ 20.
พัฒนา
สิ่งแวดล้อมและ
มหาวิทยาลัย
แห่งความ
พอเพียง

1 เพื่ อพั ฒ นาเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย สี
เขี ย งอย่ า งยั่ งยื น ที่ มี ก ารพั ฒ นา
จั ด หาทรั พ ยากร สนั บ สนุ น การ
ทางานตามพันธกิจอย่างพอเพียง
2. ประโยชน์ ทางการศึ กษา เป็ นที่
พั กผ่ อน อ่ านหนั งสื อ รอเข้ าเรี ยน
สาหรับนักศึกษา
3. สนั บสนุ นการท ากิ จกรรมของ
นั กศึ กษา ส่ งเสริมความสามั คคี กา
รมสี่วนร่วมของสังคม
4. ส่งเสริมแนวทาง มหาวิทยาลัยสี
เขี ย ว (Green University) ต า ม
นโยบายของมหาวิทยาลัย
5. เพื่ อ จั ด สภาพแวดล้ อ มให้ เป็ น
แหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
6. เพื่ อ ให้ ส ภาพแวดล้ อ มภายใน
คณะครุ ศ าสตร์ แ ลมหาวิ ท ยาลั ย
ปลอดภัย น่าอยู่ และสวยงาม
7. เพื่ อให้ สถานศึ กษามี ทรั พยากร
ทางสิ่ งแวดล้ อ มศึ ก ษาเพิ่ ม และ
หลากหลายขึ้น.
8. เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในเรื่อง สิ่งแวดล้อม

เชิงปริมาณ
1. จานวนโครงการ
พัฒนาตามแนวทาง
มหาวิทยาลัยสีเขียว
ที่ดาเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กาหนด
2. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา บุคลากร
และประชาชนต่อ
สิ่งอานวย
ความสะดวก
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของการ
เบิกใช้งบประมาณ
ไปตามแผน
นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
1. จัดทาสวนหย่อม เพิ่มจานวนต้นไม้
พื้นที่สีเขียวในพื้นที่ต่างๆ

1

งบประมาณ
5,000

80

80

รวม
5,000
บาท
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ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
กิจกรรม
ไตรมาส 1

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ 21.
ปรับปรุง
ระบบงาน
และการบริการ
สู่ความเป็นเลิศ
และธรรมาภิบาล

1. พั ฒนา มาตรฐาน ยกระดั บ
คุณภาพงานบริการทั้งหมดให้เป็นที่
เชื่อมั่นยอมรับของผู้มาติดต่อ
2. เพื่อพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร
ของคณะครุศาสตร์
3. เพื่อให้บุคลากรของคณะครุศาสร์
มี ความรู้ ความเข้ าใจในสาระของ
ธรรมาภิ บ าลในมหาวิ ทยาลั ยราช
ภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เป็ นแนวเดี ยวกัน และ
ตระหนั กถึ งคุ ณประโยชน์ ของการ
ปฏิ บั ติ ตามหลั กธรรมาภิ บาลและ
พร้อมที่จะผลักดันไปสู่การปฏิบัติ
4. ทาให้หลักธรรมาภิบาลในคณะครุ
ศาสตร์ และมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
วไล ย อ ล งก ร ณ์ ใน พ ระ บ ร ม
ราชู ป ถั มภ์ ที่ มี อยู่ นั้ น ไม่ ได้ เป็ น
เพี ยงความคิ ดที่ เป็ นแค่ ลายลักษณ์
อักษรเท่านั้น แต่มหาวิทยาลัยต้อง
น ามาใช้ ในการด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง และมีการ
ป ฏิ บั ติ ใ น ทุ ก ร ะ ดั บ คื อ
ทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายปฏิบัติการทั้งสาย

เชิงปริมาณ
1. จานวน
กระบวนงานที่
พัฒนามาตรฐาน
และดาเนินงานได้
ตามมาตรฐาน
2. คณาจารย์ และ
บุคลากร ของคณะ
ครุศาสตร์ เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
3. คณาจารย์ และ
บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในสาระ
การจัดทาแผนกล
ยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
งบประมาณ การ
ดาเนินงานของคณะ
เป็นไปตามกรอบ

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
1. พัฒนาระบบงานการวางแผนและ
งบประมาณ อบรมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนจัดทาแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
2559
2. พัฒนาบุคลากร"สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและศึกษา
ดูงาน คณะครุศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ 2559

2

80

10,000

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
กิจกรรม
ไตรมาส 4

50,000

ไตรมาส 3

งบประมาณ

80
รวม
60,000
บาท
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ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร

งานบริหาร

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์
วิชาการและสายสนับสนุน โดยใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กาหนด
หลักเกณฑ์การประเมินผล
ธรรมาภิบาล ในการพัฒนาบุคลากร
ต่างๆ ด้วย
5. ส่งเสริมให้บุคลากรของคณะครุ
ศาสตร์ทุกประเภทและทุก
สายงาน มีการปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาล ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ อย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง เกิดความร่วมมือในการ
พัฒนาแนวทางดาเนินงานที่
เหมาะสมสอดคล้อง โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยเป็น
เป้าหมายของผลสัมฤทธิ์

ตัวชี้วัด
และทิศทางการ
ดาเนินงาน
ที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยอัน
นาไปสูม่ าตรฐาน
การจัดการศึกษา
และการประกัน
คุณภาพการศึกษา
บรรลุเป้าหมายที่
กาหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
เชิงคุณภาพ
1.ผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร
คณะครุศาสตร์ มี
ความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

ค่า
เป้าหมาย

80
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กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

6. เพื่ อให้ ค ณะครุ ศาสตร์ มี กรอบ
แนวทางในการบริหารจัดการองค์กร
ที่ สอดคล้ องกั บการปฏิ บั ติ ราชการ
ของมหาวิทยาลัย
7. เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง การวางแผน
และงบประมาณ ตลอดจนงาน
การเงินและบัญชี มีความแข็งแกร่ง
และมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน

54

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ 22.
ประชาสัมพันธ์
สื่อสาร องค์การ
และแผนการ
ตลาดเชิงรุก

1 . เ พื่ อ พั ฒ น า ง า น ก า ร
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ
ให้มีผลงานให้เชิงรุก
2. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการ
เรียนการสอนในระดั บปริ ญญาตรี
(หลักสูตร 5 ปี) ของคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. เพื่อเพิ่มจานวนนักศึกษาเข้าใหม่
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ
ความสาเร็จของ
โครงการกิจกรรม
รณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์การตาม
แผนประชาสัมพันธ์
ที่กาหนด
2. จานวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับการรับรู้
ของคณาจารย์
บุคลากร นักศึกษา
ต่อข้อมูลข่าวสารที่
เผยแพร่
2. ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ค่า
เป้าหมาย
80

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

1. แผนการรับนักศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์แผนการตลาดเชิงรุก
(งานวิชาการ)
2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตร์
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชา
ภาษาจีน

20,000

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
กิจกรรม
ไตรมาส 1-4

48,000

ไตรมาส 1-2

80
รวม
68,000
บาท
ดี

80
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ผู้รับผิดชอบ
งานวิชาการ
ภาษาจีน+
ภาษาไทย

ส่วนที่ 2
แผนดาเนินโครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

67
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กนผ. 01
แบบฟอร์มเสนอโครงการขอตั้งงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1. ชื่อโครงการหลัก เสริมสร้าง พัฒนา คุณธรรม ความรู้ ทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา
2. หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
3. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ หลักสูตร/สาขาวิชา/งานกิจการนักศึกษา/งานวิชาการ/ป.บัณฑิต
4. หลักการและเหตุผล
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตระหนักถึงการเสริมสร้าง
พัฒนา คุณธรรม ความรู้ ทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา นาความรู้ทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพไปประกอบอาชีพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้ว ยเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ดั งกล่ าว คณะครุศ าสตร์ ม หาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชู ป ถัม ภ์ จึ งได้ จั ดท าโครงการเสริ มสร้ าง พั ฒ นา คุ ณ ธรรม ความรู้ ทั ก ษะวิช าชี พ ให้ แก่ นั กศึ ก ษา เพื่ อพั ฒ นา
นักศึกษา เสริมสร้างพฤติกรรมด้านคุณธรรม ความรู้ ทักษะวิชาชีพ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ปัจฉิมนิเทศ สัมมนา
กลางภาค จัดทาคู่มือการปฏิบัติการสอน รวมถึงการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
5. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง
1. เสริมสร้างการยอมรับ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณธรรม ความรู้ และทักษะวิชาชีพของ
บัณฑิตและนักศึกษา
2. ระบบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)  คัดลอก  มีส่วนร่วม
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่มีผลสาเร็จของการดาเนินการตามเกณฑ์ที่
กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
หมายเหตุ 1. คัดลอก = คัดมาจากวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 2. มีส่วนร่วม = คัดลอก+ปรับปรุง
3. กาหนดใหม่ = ได้กาหนดขึ้นมาใหม่ทั้งหมด

7. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
1. นักศึกษา คณะครุศาสตร์
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 กาหนดใหม่
หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ

80

ร้อยละ

80
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8. งบประมาณโครงการ
ประเภทงบ/รายการค่าใช้จ่าย
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน (รายจ่ายอื่น,งบอุดหนุน)
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
รวม
รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบแผ่นดิน
งบรายได้
60,000
33,600
11,000
15,400

1,082,100
99,200
267,060
715,840

60,000

1,082,100
1,142,100

9. กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ
ลาดับ

กิจกรรมย่อย

1
2
3
4

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรคระครุศาสตร์
ผลิตผู้นาด้วยวิธีประชาธิปไตย
ให้ความรู้นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ
พัฒนาระบบและกลไกการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาของอาจารย์
ที่ปรึกษา
ไหว้ครู สาหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558 *ไม่ใช้งบประมาณ*
ไหว้ครู สาหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559 *ไม่ใช้งบประมาณ*
พัฒนาจิตสาหรับครู สาหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 2 ปีการศึกษา 2557
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง สาหรับ
นักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 2+
รุ่น 3 ปีการศึกษา 2557
ปัจฉิมนิเทศสาหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู รุ่น 2 ปีการศึกษา 2557
ปัจฉิมนิเทศสาหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขา
วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: เทคโนโลยีที่ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน สาหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 1)

5
6
7
8
9
10
11
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วัน/เดือน/ปี
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 3

งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา

ไตรมาส 1

ป.บัณฑิต

ไตรมาส 4

ป.บัณฑิต

ไตรมาส 1

ป.บัณฑิต

ไตรมาส 1

ป.บัณฑิต

ไตรมาส 1

ป.บัณฑิต

ไตรมาส 3

ป.บัณฑิต

ไตรมาส 3

ป.บัณฑิต
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วัน/เดือน/ปี
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 2

ภาษาจีน

13
14
15
16
17

เสริมทักษะทางภาษาให้แก่นักศึกษา พัฒนาศักยภาพด้านภาษา
วัฒนธรรมจีน
พัฒนาการเขียนเชิงวิชาการ
อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการสอนที่เน้นการแก้ปัญหา
ส่งเสริมทักษะการสอนเพื่อความเป็นครูในศตวรรษที่ 21
อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการสอนที่เน้นการแก้ปัญหา
การเตรียมความพร้อมทางการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่

ไตรมาส 2
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
ไตรมาส 1
ไตรมาส 4

18

การเตรียมความพร้อมของบัณฑิตสู่วิชาชีพ

ไตรมาส 2

19

การจัดฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่
นักศึกษา

ไตรมาส 2

20

ปฐมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบตั ิวชิ าชีพครู 1
(ก้าวสู่ครูมืออาชีพ)
สัมมนากลางภาคนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ภาษาและ
วัฒนธรรมสาหรับครู)
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบตั ิวิชาชีพครู 1 (แอพพลิเคชัน
สาหรับ การจัดการเรียนรู้ Applications for Classroom)
ปฐมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบตั ิวชิ าชีพครู 2 (การวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล)
สัมมนากลางภาคนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
(การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง)
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบตั ิวิชาชีพครู 2 (การพูดเชิง
สร้างสรรค์ในชั้นเรียน)
ปฐมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
(การจัดการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษที่ 21)
สัมมนากลางภาคนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1(จิตวิทยาสาหรับครู)
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปี 5
รุ่น 54 (การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษ
ที่ 21)
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 1 ปี
4 รุ่น 55 (การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สาหรับครู
ในศตวรรษที่ 21 )
ปฐมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
(การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอน)

ไตรมาส 3

ภาษาไทย+ภาษาจีน
คณิตศาสตร์
คณิตฯInter
คณิตฯInter
หลักสูตรเคมีและวิทยาศาสตร์
ทั่วไปและชีววิทยาและหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
หลักสูตรเคมีและวิทยาศาสตร์
ทั่วไปและชีววิทยาและหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
หลักสูตรเคมีและวิทยาศาสตร์
ทั่วไปและชีววิทยาและหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
งานวิชาการ

ไตรมาส 4

งานวิชาการ

ไตรมาส 4

งานวิชาการ

ไตรมาส 1

งานวิชาการ

ไตรมาส 1

งานวิชาการ

ไตรมาส 2

งานวิชาการ

ไตรมาส 3

งานวิชาการ

ไตรมาส 4

งานวิชาการ

ไตรมาส 1

งานวิชาการ

ไตรมาส 4

งานวิชาการ

ไตรมาส 1

งานวิชาการ

ลาดับ

กิจกรรมย่อย

12

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

70
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ลาดับ
31
32
33
34
35
36

กิจกรรมย่อย
สัมมนากลางภาคนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
(การขอใบประกอบวิชาชีพครู)
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
(เปิดโลกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยสู่สถานศึกษา)
การปรับปรุงคู่มือการฝึกปฏิบตั ิวิชาชีพครู 1
การปรับปรุงคู่มือการฝึกปฏิบตั ิวิชาชีพครู 2
ปรับปรุงคู่มือการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 1
ปรับปรุงคู่มือการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 2

วัน/เดือน/ปี
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 1

งานวิชาการ

ไตรมาส 2

งานวิชาการ

ไตรมาส 1-4
ไตรมาส 1-4
ไตรมาส 1-4
ไตรมาส 1-4

งานวิชาการ
งานวิชาการ
งานวิชาการ
งานวิชาการ

หมายเหตุ ระบุรายละเอียดเวลาการใช้งบประมาณและผู้เข้าร่วมในข้อ (12)
10. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บัณฑิตและนักศึกษาเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต
2. บัณฑิตมีคุณธรรม ความรู้ ทักษะวิชาชีพของบัณฑิตและนักศึกษา
3. มีระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
วิธีการ
รายงานผลการดาเนินงาน
แจกแบบประเมิน
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เครื่องมือ

72

13. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ
เป้าหมาย
กิจกรรมย่อย

หน่วย
นับ

งบประมาณ
รวม
(บาท)

จานวน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.58)

(ม.ค. – มี.ค.59)

(เม.ย.-มิ.ย.59)

(ก.ค.-ก.ย.59)

เป้าหมาย งบประมาณ
(จานวน)
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้
(จานวน)
ที่ใช้

โครงการหลัก เสริมสร้าง พัฒนา คุณธรรม ความรู้ ทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
คระครุศาสตร์
ผลิตผู้นาด้วยวิธีประชาธิปไตย

ร้อยละ

80

100,000

80

100,000

ร้อยละ

80

5,000

ให้ความรู้นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ

ร้อยละ

80

10,000

80

10,000

พัฒนาระบบและกลไกการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ไหว้ครู สาหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558 * ไม่ใช้
งบประมาณ*
ไหว้ครู สาหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559 *ไม่ใช้งบประมาณ*
พัฒนาจิตสาหรับครู สาหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 2
ปีการศึกษา 2557
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการคิดขั้น
สูง สาหรับนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู รุ่น 2+ รุ่น 3 ปีการศึกษา 2557
ปัจฉิมนิเทศสาหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 2 ปีการศึกษา 2557

ร้อยละ

80

24,000

80

24,000

ร้อยละ

80

-

80

-

ร้อยละ

80

-

80

-

ร้อยละ

80

8,740

80

8,740

ร้อยละ

80

29,950

80

29,950

ร้อยละ

80

21,420

80

21,420

80
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5,000

73

เป้าหมาย
กิจกรรมย่อย

งบประมาณ
รวม
(บาท)

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.58)

(ม.ค. – มี.ค.59)

(เม.ย.-มิ.ย.59)

(ก.ค.-ก.ย.59)

หน่วย
นับ
ร้อยละ

จานวน
80

58,480

เป้าหมาย
(จานวน)
80

ร้อยละ

80

29,950

80

ร้อยละ

80

6,800

80

6,800

คน

94

25,000

94

25,000

อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการสอนที่เน้นการแก้ปัญหา
ส่งเสริมทักษะการสอนเพื่อความเป็นครูในศตวรรษ
ที่ 21
อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการสอนที่เน้นการแก้ปัญหา

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

15,000
17,000

80

15,000

80

17,000

ร้อยละ

80

28,000

80

28,000

การเตรียมความพร้อมทางการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่

คน

70

15,000

การเตรียมความพร้อมของบัณฑิตสู่วิชาชีพ

ร้อยละ

80

25,000

80

25,000

การจัดฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาชีพให้แก่นักศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบตั ิวชิ าชีพครู 1
(ก้าวสู่ครูมืออาชีพ)

ร้อยละ

85

15,000

85

15,000

ร้อยละ

80

30,000

ปัจฉิมนิเทศสาหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21:
เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สาหรับ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 1)
เสริมทักษะทางภาษาให้แก่นักศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาวัฒนธรรมจีน
พัฒนาการเขียนเชิงวิชาการ

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้
(จานวน)
ที่ใช้
58,480
29,950

70

80
73

30,000

15,000

74

งบประมาณ
รวม
(บาท)

เป้าหมาย
กิจกรรมย่อย

สัมมนากลางภาคนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
1 (ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู)
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
(แอพพลิเคชันสาหรับ การจัดการเรียนรู้
Applications for Classroom)
ปฐมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
(การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล)
สัมมนากลางภาคนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
2 (การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง)
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
(การพูดเชิงสร้างสรรค์ในชั้นเรียน)
ปฐมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 (การจัดการเรียนรู้สาหรับครูใน
ศตวรรษที่ 21)
สัมมนากลางภาคนักศึกษาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1(จิตวิทยาสาหรับครู)
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 ปี 5 รุ่น 54 (การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษ ที่ 21)
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 ปี 4 รุ่น 55 (การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้สาหรับครู ในศตวรรษที่ 21 )

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.58)

(ม.ค. – มี.ค.59)

(เม.ย.-มิ.ย.59)

(ก.ค.-ก.ย.59)

หน่วยนับ

จานวน

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

ร้อยละ

80

12,640

80

ร้อยละ

80

30,000

80

30,000

ร้อยละ

80

40,000

80

40,000

ร้อยละ

80

15,900

80

15,900

ร้อยละ

80

40,000

ร้อยละ

80

40,000

ร้อยละ

80

15,900

80

15,900

ร้อยละ

80

50,000

ร้อยละ

80

40,000

80

40,000

80

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

74

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้
12,640

40,000
80

80

งบประมาณ
ที่ใช้

40,000

50,000

75

งบประมาณ
รวม
(บาท)

เป้าหมาย
กิจกรรมย่อย

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.58)

(ม.ค. – มี.ค.59)

(เม.ย.-มิ.ย.59)

(ก.ค.-ก.ย.59)

หน่วยนับ

จานวน

เป้าหมาย
(จานวน)

ปฐมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 (การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน)
สัมมนากลางภาคนักศึกษาการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 2
(การขอใบประกอบวิชาชีพครู)
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัตกิ ารสอนใน
สถานศึกษา 2 (เปิดโลกประสบการณ์จาก
มหาวิทยาลัยสู่สถานศึกษา)
การปรับปรุงคู่มือการฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพครู 1

ร้อยละ

80

50,000

80

งบประมา
ณ
ที่ใช้
50,000

ร้อยละ

80

18,720

80

18,720

ร้อยละ

80

111,000

เล่ม

460

46,000

115

การปรับปรุงคู่มือการฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพครู 2

เล่ม

520

52,000

ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2

เล่ม

520

เล่ม

636

เป้าหมาย งบประมาณ
(จานวน)
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมา เป้าหมา งบประมา
ณ
ย
ณ
ที่ใช้
(จานวน)
ที่ใช้

80

111,000

11,500

115

11,500

115

11,500

115

11,500

130

13,000

130

13,000

130

13,000

130

13,000

52,000

130

13,000

130

13,000

130

13,000

130

13,000

63,600

159

15,900

159

15,900

159

15,900

159

15,900

75
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ความสอดคล้อง
ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2556-2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ความสอดคล้องแผนงาน

 1. แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
 2. แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 3. แผนงานบริการวิชาการ ทานุบารุง ศิลปะวัฒนธรรมฯ
 4. แผนงานบริหารและพัฒนาสถาบัน

งาน เสริมสร้างพัฒนาคุณธรรมความรู้ทักษะวิชาชีพ
งาน ..........................................................
งาน ........................................................... .
งาน .........................................................

6. ผลผลิต










1. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
4. ผลงานการให้บริการวิชาการ
5. ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
8. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
9. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แบบฟอร์มเสนอโครงการขอตั้งงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1. ชื่อโครงการหลัก พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
2. หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
3. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ หลักสูตร/สาขาวิชา
4. หลักการและเหตุผล
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตระหนักถึงทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา ได้มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและเรียนรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติ
ตนในสังคมสถานศึกษาภายใต้บริบทภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งคณาจารย์คณะครุศาสตร์ได้สรรหากิจกรรม
สร้ างสรรค์ มาอบรมเพื่ อเตรี ย มความพร้ อมนัก ศึก ษา เสริม สร้างมุม มองและความสั ม พั น ธ์ที่ ดีระหว่างนัก ศึก ษา
คณาจารย์ ตลอดจนฝึกจิตใจให้พร้อมกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งด้านการเรียน การทางานร่วมกับผู้อื่น และ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ด้ว ยเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ดั งกล่ าว คณะครุศ าสตร์ ม หาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาเพื่อวางมาตรการจัดกิจกรรมที่มีผล
ต่อการเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เช่น จัดค่ายภาษาอังกฤษ เป็นต้น
5. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง
1. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร
2. เพื่อสร้างมุมมองและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตใหม่ คณาจารย์ และหลักสูตร
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานทางด้านวิชาชีพครู
4. เพื่อปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์
5. เพื่อสร้างกิจกรรมให้นิสิตมีความสนุกสนาน ตลอดจนฝึกจิตใจให้พร้อมกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)  คัดลอก  มีส่วนร่วม  กาหนดใหม่
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
และเข้าใช้งานระบบพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมในระดับมาก โดยเฉลี่ยไม่ต่า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
หมายเหตุ 1. คัดลอก = คัดมาจากวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 2. มีส่วนร่วม = คัดลอก+ปรับปรุง
3. กาหนดใหม่ = ได้กาหนดขึ้นมาใหม่ทั้งหมด

7. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
1. นักศึกษา คณะครุศาสตร์
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

80

ระดับ

3.51
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8. งบประมาณโครงการ
ประเภทงบ/รายการค่าใช้จ่าย
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน (รายจ่ายอื่น ,
งบอุดหนุน)
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
รวม
รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบแผ่นดิน
งบรายได้
124,000

20,000

58,000
54,000
12,000

9,600
5,000
5,400

124,000

20,000
144,000

9. กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ
ลาดับ

กิจกรรมย่อย

1
2

English Camp for English Education Students
The 5th Year B.Ed. English Students CAR
Presentation
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษา
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย

3
4

วัน/เดือน/ปี
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 3
ไตรมาส 2

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ไตรมาส 2

สาขาวิทย์ฯ Inter

ไตรมาส 2

ปฐมวัย

หมายเหตุ ระบุรายละเอียดเวลาการใช้งบประมาณและผู้เข้าร่วมในข้อ (12)
10. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร
2. นักศึกษาได้มีการศึกษาเรียนรู้และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
3. นักศึกษามีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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4. นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์
5. นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานทางด้านวิชาชีพครู
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
วิธีการ
รายงานผลการดาเนินงาน
แจกแบบประเมิน

79

เครื่องมือ
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13. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ
งบประมาณ
รวม
(บาท)

เป้าหมาย
กิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

จานวน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.58)

(ม.ค. – มี.ค.59)

(เม.ย.-มิ.ย.59)

(ก.ค.-ก.ย.59)

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

80

54,000

โครงการหลัก พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
1. English Camp for
English Education
Students
2. The 5th Year B.Ed.
English Students CAR
Presentation
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษา
4. พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ สาหรับ
นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย

ร้อยละ

80

54,000

ร้อยละ

80

20,000

80

20,000

ร้อยละ

80

30,000

80

30,000

คน

53

40,000

53

40,000

80

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้
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ความสอดคล้อง
ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2556-2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ความสอดคล้องแผนงาน

 1. แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
 2. แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 3. แผนงานบริการวิชาการ ทานุบารุง ศิลปะวัฒนธรรมฯ
 4. แผนงานบริหารและพัฒนาสถาบัน

งาน พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
งาน ..........................................................
งาน ........................................................... .
งาน .........................................................

6. ผลผลิต










1. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
4. ผลงานการให้บริการวิชาการ
5. ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
8. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
9. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กนผ. 01
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แบบฟอร์มเสนอโครงการขอตั้งงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1. ชื่อโครงการหลัก พัฒนาเอกลักษณ์นักศึกษาและลูกเจ้าฟ้าอาสาช่วยสังคม
2. หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
3. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ หลักสูตร/สาขาวิชา/งานกิจการนักศึกษา/ป.บัณฑิต
4. หลักการและเหตุผล
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ ได้ตระหนัก ถึงเอกลั ก ษณ์
นักศึกษาและลูกเจ้าฟ้าอาสาช่วยสังคม เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณะของนักศึกษาให้เป็นที่รับรู้ของสังคม และมีความ
พึงพอใจ ภาคภูมิใจ รัก ผู กพัน ต่อคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัย กาหนดมาตรการ จัดทาเกณฑ์
กิจกรรมพัฒ นานักศึกษาภาคบังคับ รวมถึงกระตุ้น จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ นักศึกษาทากิจกรรมตามเกณฑ์รวมทั้ง
การจั ด กิ จ กรรมศิ ษ ย์ เก่ า สั ม พั น ธ์ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น ลู ก เจ้ า ฟ้ า ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ด้ว ยเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ดั งกล่ าว คณะครุศ าสตร์ ม หาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาเอกลักษณ์นักศึกษาและลูกเจ้าฟ้าอาสาช่วยสังคม เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์
ของนักศึกษาเป็นที่รับรู้ของสังคมและมีความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ รัก ผู กพัน ต่อ คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง
1. เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของนักศึกษาให้เป็นที่รับรู้ของสังคม
2. เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ รัก ผูกพัน ต่อ คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าและทางานอาสาสมัครเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมให้มากขึ้น
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)  คัดลอก  มีส่วนร่วม
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะครบตาม
เกณฑ์ระบบทรานสคริปกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ระดับความพึงพอใจ 3.51 ขึ้นไป (เกณฑ์ 5 ระดับ)
หมายเหตุ 1. คัดลอก = คัดมาจากวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 2. มีส่วนร่วม = คัดลอก+ปรับปรุง
3. กาหนดใหม่ = ได้กาหนดขึ้นมาใหม่ทั้งหมด

7. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
1. นักศึกษา คณะครุศาสตร์
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 กาหนดใหม่
หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ

80

ระดับ

ดี
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8. งบประมาณโครงการ
ประเภทงบ/รายการค่าใช้จ่าย
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน (รายจ่ายอื่น ,
งบอุดหนุน)
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
รวม
รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบแผ่นดิน
งบรายได้
15,000

494,660

15,000

76,000
322,260
96,400

15,000

494,660
509,660

9. กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กิจกรรมย่อย
พัฒนาอัตลักษณ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
กิจกรรมรับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559
แข่งขันกีฬาน้องใหม่ “ครุศาสตร์สมั พันธ์ สายใยต้านยาเสพติด”
ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง
พัฒนาศิษย์เก่า เล่าประสบการณ์ สานสายใย รวมใจครุศาสตร์
การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์”ครั้งที่ 11
การจัดซุม้ บัณฑิต
อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การศึกษาและจิตอาสาเพื่อพัฒนาผู้นา สาหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (รุ่นที่ 1) ปีการศึกษา 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การศึกษาและจิตอาสาเพื่อพัฒนาผู้นา สาหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (รุ่นที่ 2) ปีการศึกษา 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การศึกษาและจิตอาสาเพื่อพัฒนาผู้นา สาหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (รุ่นที่ 3) ปีการศึกษา 2558
พัฒนาเอกลักษณ์นักศึกษาครูปฐมวัยผ่านการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
ครูวิทย์เพื่อพ่อและพอเพียง ครั้งที่ 1

หมายเหตุ ระบุรายละเอียดเวลาการใช้งบประมาณและผู้เข้าร่วมในข้อ (12)
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วัน/เดือน/ปี
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 1

งานกิจการนักศึกษา

ไตรมาส 4
ไตรมาส 4
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 2
ไตรมาส 4
ไตรมาส 1

งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
ป.บัณฑิต

ไตรมาส 2

ป.บัณฑิต

ไตรมาส 3

ป.บัณฑิต

ไตรมาส 4
ไตรมาส 1

ปฐมวัย
วิทย์/เคมี/ชีวฯ
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10. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษามีเอกลักษณ์เป็นที่รับรู้ของสังคม
2. นักศึกษามีความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ รัก ผูกพัน ต่อ คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษาเห็นคุณค่าและทางานอาสาสมัครเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมให้มากขึ้น
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
วิธีการ
รายงานผลการดาเนินงาน
แจกแบบประเมิน

84

เครื่องมือ

85
13. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ
งบประมาณ
รวม
(บาท)

เป้าหมาย
กิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

จานวน

โครงการหลัก พัฒนาเอกลักษณ์นักศึกษาและลูกเจ้าฟ้าอาสาช่วยสังคม
พัฒนาอัตลักษณ์คณะ
ร้อยละ
80
60,000
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
กิจกรรมรับขวัญราชพฤกษ์ช่อ ร้อยละ
80
40,000
ใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559
แข่งขันกีฬาน้องใหม่
ร้อยละ
80
30,000
“ครุศาสตร์สัมพันธ์ สายใย
ต้านยาเสพติด”
ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง
ร้อยละ
80
5,000
พัฒนาศิษย์เก่า เล่า
ประสบการณ์ สานสายใย รวม
ใจครุศาสตร์
การแข่งขันกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์”
ครั้งที่ 11
การจัดซุม้ บัณฑิต

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.58)

(ม.ค. – มี.ค.59)

(เม.ย.-มิ.ย.59)

(ก.ค.-ก.ย.59)

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

80

60,000

80

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

80

40,000

80

30,000

80

15,000

5,000

ร้อยละ

80

50,000

80

50,000

ร้อยละ

80

50,000

80

50,000

ร้อยละ

80

15,000
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งบประมาณ
รวม
(บาท)

เป้าหมาย
กิจกรรมย่อย

อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การศึกษาและจิตอาสาเพื่อพัฒนาผู้นา
สาหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู (รุ่นที่ 1) ปีการศึกษา 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การศึกษาและจิตอาสาเพื่อพัฒนาผู้นา
สาหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู (รุ่นที่ 2) ปีการศึกษา 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การศึกษาและจิตอาสาเพื่อพัฒนาผู้นา
สาหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู (รุ่นที่ 3) ปีการศึกษา 2558
พัฒนาเอกลักษณ์นักศึกษาครูปฐมวัย
ผ่านการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
ครูวิทย์เพื่อพ่อและพอเพียง
ครั้งที่ 1

หน่วยนับ

จานวน

ร้อยละ

80

74,660

ร้อยละ

80

72,620

ร้อยละ

80

77,380

ร้อยละ

80

20,000

ร้อยละ

80

15,000

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.58)

(ม.ค. – มี.ค.59)

(เม.ย.-มิ.ย.59)

(ก.ค.-ก.ย.59)

เป้าหมาย
(จานวน)
80

80

งบประมาณ
ที่ใช้
74,660

15,000
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เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

80

72,620

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

80

77,380

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

80

20,000
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ความสอดคล้อง
ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์พ.ศ.2556-2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ความสอดคล้องแผนงาน
 1. แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

งาน พัฒนาเอกลักษณ์นักศึกษาและลูกเจ้าฟ้า
ช่วยสังคม
 2. แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งาน ..........................................................
 3. แผนงานบริการวิชาการ ทานุบารุง ศิลปะวัฒนธรรมฯ งาน ........................................................... .
 4. แผนงานบริหารและพัฒนาสถาบัน
งาน .........................................................
6. ผลผลิต










1. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
4. ผลงานการให้บริการวิชาการ
5. ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
8. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
9. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แบบฟอร์มเสนอโครงการขอตั้งงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1. ชื่อโครงการหลัก พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสร้างทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
2. หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
3. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ หลักสูตร/สาขาวิชา
4. หลักการและเหตุผล
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตระหนักถึงการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานเพื่อสร้างทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษโดยการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสร้างทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเน้นการปฏิบัติจริง การร่วมแก้ไขปัญหา และเรียนรู้กับชุมชน สถานประกอบการ การใช้
เทคโนโลยีอย่างครบวงจรในการพัฒนาสมรรถนะสาหรับทักษะในศตวรรษที่ 21 ความรู้สาหรับเนื้อหาหลักเป็นสิ่งที่มี
ความสาคัญ ซึ่งการใช้เทคโนโลยีอย่างครบวงจรในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้แนวใหม่
เพื่อให้ทันต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ งส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้และโอกาสในการประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะในลักษณะที่มีความหมาย (meaningful) ดังนั้นต้องใช้เทคโนโลยีอย่างครบวงจรในการสนับสนุนการเรียนรู้
และการเรียนการสอนแนวใหม่อย่างเป็นรูปธรรม แนวทางการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน การใช้เทคโนโลยี
อย่างครบวงจรในการสนับสนุนระบบการศึกษาที่เข้มแข็ง
ด้วยเหตุผ ลและความจ าเป็ น ดังกล่ าว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูป ถัมภ์ จึงได้จัดทาโครงการพัฒ นานวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสร้างทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
พัฒนาแผนการสอนและจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 และสามารถเรียนรู้ แก้ไขปัญหาร่วมกับ
ชุมชน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างครบวงจรในการสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง
1. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. เพื่อเน้นการปฏิบัติจริง การร่วมแก้ไขปัญหา และการเรียนรู้กับชุมชน สถานประกอบการ
3. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
4. เพื่อให้นักศึกษาครู ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตรงความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และทักษะสาหรับ
ศตวรรษที่ 21
5. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาครูและศิษย์เก่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชา
6. เพื่อส่งเสริมและสร้างศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

88

89
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)  คัดลอก  มีส่วนร่วม  กาหนดใหม่
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ร้อยละของหลักสูตรที่จัดให้นักศึกษามีประสบการณ์ร่วมเรียนรู้
แก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ
จานวนรายวิชาในหลักสูตรที่จัดให้นักศึกษามีประสบการณ์ร่วม
เรียนรู้ หรือสร้างทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนในการจัดการ
เรียนการสอน

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

80

วิชา

10

ร้อยละ
5 ระดับ

80
ไม่น้อยว่าระดับ
3

หมายเหตุ 1. คัดลอก = คัดมาจากวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 2. มีส่วนร่วม = คัดลอก+ปรับปรุง
3. กาหนดใหม่ = ได้กาหนดขึ้นมาใหม่ทั้งหมด

7. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
1. นักศึกษา คณะครุศาสตร์
8. งบประมาณโครงการ
ประเภทงบ/รายการค่าใช้จ่าย
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน (รายจ่ายอื่น ,
งบอุดหนุน)
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
รวม
รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบแผ่นดิน
งบรายได้
97,600
23,200
45,400
29,000

97,600
97,600

9. กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ
ลาดับ

กิจกรรมย่อย

วัน/เดือน/ปี
ดาเนินการ

1
2

อบรมการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคณิตศาสตร์
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21

ไตรมาส 3
ไตรมาส 1-2

หมายเหตุ ระบุรายละเอียดเวลาการใช้งบประมาณและผู้เข้าร่วมในข้อ (12)
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ผู้รับผิดชอบ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไปและ
หลักสูตรชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
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10. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาได้มีการศึกษาเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเน้นการปฏิบัติจริง
2. นักศึกษามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
3. นักศึกษาได้มีการเรียนรู้กับชุมชน สถานประกอบการ
4. นักศึกษาได้จัดการเรียนรู้สร้างทักษะในศตวรรษที่ 21
5. นักศึกษาครู ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตรงความต้องการของสังคม ท้องถิ่น
และทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
วิธีการ
รายงานผลการดาเนินงาน
แจกแบบประเมิน
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เครื่องมือ
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13. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ
งบประมาณ
รวม
(บาท)

เป้าหมาย
กิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

จานวน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.58)

(ม.ค. – มี.ค.59)

(เม.ย.-มิ.ย.59)

(ก.ค.-ก.ย.59)

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

80

20,000

โครงการหลัก พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสร้างทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
อบรมการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางคณิตศาสตร์
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อ
สร้างทักษะสาหรับศตวรรษ
ที่ 21

ร้อยละ

80

20,000

วิชา

5

77,600

2

12,000
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3

65,600

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้
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ความสอดคล้อง
ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2556-2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ความสอดคล้องแผนงาน

 1. แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

งาน พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน
เพื่อสร้างทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
 2. แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งาน ..........................................................
 3. แผนงานบริการวิชาการ ทานุบารุง ศิลปะวัฒนธรรมฯ งาน ........................................................... .
 4. แผนงานบริหารและพัฒนาสถาบัน
งาน .........................................................
6. ผลผลิต
 1. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 3. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 4. ผลงานการให้บริการวิชาการ
 5. ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 6. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
 7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
 8. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 9. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กนผ. 01
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แบบฟอร์มเสนอโครงการขอตั้งงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1. ชื่อโครงการหลัก พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
2. หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
3. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ หลักสูตร/สาขาวิชา/ป.บัณฑิต/งานบริหาร
4. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ได้กาหนดจุดมุ่งหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยกาหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อใช้เป็นกลไก
ในการผดุ งรักษาคุณภาพ มหาวิทยาลั ยเป็ นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้ รับจั ดสรรงบประมาณจากรัฐบาล
ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์ ได้ ตระหนั กถึ งการพั ฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ คณะครุศาสตร์ได้ดาเนินงานจัดการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ และคุณธรรม พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนที่จะส่งผลให้ ครูมีความรู้
ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และ
เส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้า เป็นผู้นาทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในการดาเนินงานดังกล่าวจาเป็นที่จะต้องมีการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับการศึกษาจะมีคุณลักษณะตามที่ตั้งไว้ ดังที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 ได้กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
จัดทาระบบ หลักเกณฑ์และดาเนินกิจกรรมเชิงพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์และมาตรฐาน EdPex
ด้วยเหตุผ ลและความจ าเป็ น ดั งกล่ าว คณะครุศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับ
คณะและหลักสูตรเพื่อให้สามารถดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
5. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)  คัดลอก  มีส่วนร่วม  กาหนดใหม่
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ.เป็นไปตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย
จานวนร้อยละของรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ระดับคะแนนผลการประเมินคุณภาพระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัย ของ สกอ. สมศ. ไม่น้อยกว่า
ระดับดี
หมายเหตุ 1. คัดลอก = คัดมาจากวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 2. มีส่วนร่วม = คัดลอก+ปรับปรุง
3. กาหนดใหม่ = ได้กาหนดขึ้นมาใหม่ทั้งหมด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

80

ร้อยละ
คะแนน

25
2-3

ระดับ

ดี
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7. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
1. คณะครุศาสตร์ หลักสูตร/สาขาวิชา/ป.บัณฑิต/งานบริหาร
8. งบประมาณโครงการ
ประเภทงบ/รายการค่าใช้จ่าย
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน (รายจ่ายอื่น ,
งบอุดหนุน)
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
รวม
รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบแผ่นดิน
งบรายได้
99,000

179,600

31,000
17,000
51,000

80,200
32,340
67,060

99,000

179,600
278,600

9. กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ
ลาดับ

กิจกรรมย่อย

1

การตรวจประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก "อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2558 "
ตรวจประกันคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจาปี 2558
ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพือ่ บริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ (ระดับหลักสูตร)
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ (ระดับหลักสูตร)
ประกันคุณภาพภายในหลักสูตร
Coaching and Mentoring อาจารย์ใหม่ภายในหลักสูตร ***ไม่ใช้งบประมาณ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพ
ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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วัน/เดือน/ปี
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 4

งานบริหาร

ไตรมาส 4
ไตรมาส 4

ป.บัณฑิต
ป.บัณฑิต

ไตรมาส 4
ไตรมาส 4
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 4

ภาษาจีน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
วิทย์ฯ Inter

ไตรมาส 4
ไตรมาส 4
ไตรมาส 1- 4
ไตรมาส 3

สาขาคณิตศาสตร์
คณิตฯInter
ปฐมวัย
หลักสูตรเคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไปและ
หลักสูตรชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

95
ลาดับ

วัน/เดือน/ปี
ดาเนินการ

กิจกรรมย่อย

13

ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

ไตรมาส 4

14

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558

ไตรมาส 3

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไปและ
หลักสูตรชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หลักสูตรเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไปและ
หลักสูตรชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

หมายเหตุ ระบุรายละเอียดเวลาการใช้งบประมาณและผู้เข้าร่วมในข้อ (12)
10. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
วิธีการ
รายงานผลการดาเนินงาน
แจกแบบประเมิน
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เครื่องมือ
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13. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ
งบประมาณ
รวม
(บาท)

เป้าหมาย
กิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

จานวน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.58)

(ม.ค. – มี.ค.59)

(เม.ย.-มิ.ย.59)

(ก.ค.-ก.ย.59)

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

โครงการหลัก พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
การตรวจประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอก "อบรมเชิงปฏิบัติการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2558 "
ตรวจประกันคุณภาพหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู ประจาปี 2558
ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อ
บริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา
2558
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพ (ระดับหลักสูตร)
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพ (ระดับหลักสูตร)

ร้อยละ

80

55,000

80

55,000

ร้อยละ

80

9,600

80

9,600

ร้อยละ

80

11,600

80

11,600

คน

6/8

30,000

6/8

30,000

คน

6/8

30,000

6/8

30,000
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งบประมาณ
รวม
(บาท)

เป้าหมาย
กิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

จานวน

ประกันคุณภาพภายในหลักสูตร

ร้อยละ

100

40,000

Coaching and Mentoring
อาจารย์ใหม่ภายในหลักสูตร ***
ไม่ใช้งบประมาณ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร
การประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

ร้อยละ

100

-

คะแนน

2

คะแนน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.58)

(ม.ค. – มี.ค.59)

(เม.ย.-มิ.ย.59)

(ก.ค.-ก.ย.59)

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

10,900

2

10,900

3

12,000

3

12,000

คะแนน

2.50

9,000

2.50

9,000

คน

25

28,500

25

7,125

ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

ร้อยละ

25

6,000

คน

10

30,000

10

30,000

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2558

ร้อยละ

25

6,000

100

25

7,125

25

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

100

40,000

-

7,125

25

7,125

25

6,000

25
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ความสอดคล้อง
ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2556-2560 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ความสอดคล้องแผนงาน

 1. แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
งาน ..........................................................
 2. แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
 3. แผนงานบริการวิชาการ ทานุบารุง ศิลปะวัฒนธรรมฯ งาน ........................................................... .
 4. แผนงานบริหารและพัฒนาสถาบัน
งาน .........................................................
6. ผลผลิต
 1. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 3. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 4. ผลงานการให้บริการวิชาการ
 5. ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 6. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
 7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
 8. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 9. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กนผ. 01
แบบฟอร์มเสนอโครงการขอตั้งงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1. ชื่อโครงการหลัก จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ
2. หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
3. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ หลักสูตร/สาขาวิชา/ป.บัณฑิต/งานบริหาร
4. หลักการและเหตุผล
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตระหนักถึงจัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ เพื่อการเตรียมการสอน นับเป็นหัวใจสาคัญของการจัด
กระบวนการเรีย นรู้ให้แก่ผู้เรีย น ตามพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 4 แนวทาง
จัดการศึกษา มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังข้อที่
5 ที่ว่า “ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวก
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้
ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ”
สานักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ และหลักสูตร/สาวิชา/ป.บัณฑิต/งานบริหาร เป็นหน่วยงานกลางในการ
ให้ บ ริ การ ประสานงานและสนั บ สนุ น ภารกิจของมหาวิทยาลั ย ให้ เป็น ไปตามวัตถุป ระสงค์และเป้าหมาย และ
มีประสิทธิภาพ แบ่งหน่ วยงานออกตามภาระหน้าที่รับผิดชอบในการทาข้อมูลและประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงจาเป็นต้องพัฒ นาบุคลากรในหน่วยงานให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
รวมถึงการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งบุคลากรภายใน
และภายนอกที่มาติดต่อราชการ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการบริการถือว่าเป็นหัวใจสาคัญ ซึ่งผลตอบรับใน
ด้านการให้บริการที่ดีไม่เพียงแค่การได้รับคาชื่นชมในการให้บริการของหน่วยงานผู้ให้บริการเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีของคณะครุศาสตร์และมหาวิท ยาลัยด้วย และที่สาคัญการให้บริการนั้นนอกจากการให้บริการด้วย
หัวใจอย่างเดียวคงไม่เพียงพอในยุคของการแข่งขันทางด้านการศึกษา การให้บริการคงต้องพัฒนาไปถึงการให้บริการ
ที่เหนือความคาดหมายที่จะสร้างความชื่นชม และความประทับตรึงใจผู้รับบริการจนประสงค์จะกลับมาใช้บริการอีก
ในอนาคต
การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เบื้องต้นและวัสดุสาหรับเตรียมสื่อการสอน รวมทั้งการพัฒนาห้องการสอน จัดเป็น
ส่วนหนึ่งของการกาหนดกิจกรรมต่างๆ เป็นการวางแผนและเตรียมการล่วงหน้า เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น
บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้
โครงการจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ เป็นการอานวยความ
สะดวกในการพัฒนาการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ก่อนออกไปประกอบอาชีพครู
ในสถานศึกษาจริงเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ของครูในฐานะผู้อานวยความสะดวก
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ที่มีทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู สามารถจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้
ใหม่และผลงานได้ด้วยตนเอง นับว่าเป็นการสร้างประสบการณ์การสอนให้แก่นักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ เพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนออกไปประกอบอาชีพครูในสถานศึกษาจริงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
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ด้ว ยเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ดั งกล่ าว คณะครุศ าสตร์ ม หาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูป ถัมภ์ จึงได้จัดโครงการจัดหาและพัฒ นาทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการเพื่อให้
สามารถดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
5. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง
1. เพื่อจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา
2. เพื่อจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการวิจัย
3. เพื่อจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการบริการวิชาการ
4. เพื่อพัฒนาห้องสื่อการเรียนการสอนให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อาทิ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ รวมถึงความ
เหมาะสมของห้องสื่อการเรียนการสอน เพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาครู
คณะครุศาสตร์ก่อนออกไปประกอบอาชีพครูในสถานศึกษาจริง
5. เพื่อพัฒนากระบวนการใช้สื่อ ให้เป็นไปตามมาตรฐานความรู้ สาขาวิชา ตามที่คุรุสภากาหนด
6. เพื่อพัฒนาระบบงานให้บริการหน่วยงานกลาง
7. เพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการเข้าสู่ การบริการเหนือความคาดหมาย
8. เพื่อสร้างงานวิจัยพัฒนาระบบงานให้บริการของหน่วยงาน
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)  คัดลอก  มีส่วนร่วม
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ร้อยละของทรัพยากรที่จัดหาได้ทันเวลาตามแผนงานที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ต่อทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอนคุณภาพการบริการและการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ 1. คัดลอก = คัดมาจากวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 2. มีส่วนร่วม = คัดลอก+ปรับปรุง
3. กาหนดใหม่ = ได้กาหนดขึ้นมาใหม่ทั้งหมด

7. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
1. คณะครุศาสตร์
2. หลักสูตร/สาขาวิชา/ป.บัณฑิต/งานบริหาร
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 กาหนดใหม่
หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ

80

ร้อยละ

80
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8. งบประมาณโครงการ
ประเภทงบ/รายการค่าใช้จ่าย
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน (รายจ่ายอื่น ,
งบอุดหนุน)
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
รวม
รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบแผ่นดิน
งบรายได้
1,092,200

129,800

1,092,200

129,800

3,357,000
3,357,000
4,449,200

129,800
4,579,000

9. กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ
ลาดับ

กิจกรรมย่อย

1

การบริหารจัดการเรียนการสอนและการบริหารสานักงานคณะครุศาสตร์
(ค่าวัสดุและครุภณ
ั ฑ์)
การบริหารจัดการวัสดุการเรียนการสอน สาหรับนักศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558
การจัดหาทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
จัดหาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการคณิตศาสตร์
จัดหาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการศตวรรษที่ 21
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนแลพัฒนาห้องสื่อการสอนวิทยาศาสตร์
เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาครู ค.บ.5 ปี สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์ก่อนออกไปประกอบอาชีพครูในสถานศึกษาจริง

2
3
4
5
6
7
8

วัน/เดือน/ปี
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 - 4

งานบริหาร

ไตรมาส 1 - 3

ป.บัณฑิต

ไตรมาส 2

ภาษาอังกฤษ

ไตรมาส 2
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

วิทย์ฯ Inter
สาขาคณิตศาสตร์
คณิตฯInter
ปฐมวัย
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป และ
สาขาเคมีและวิทยาศาสตร์
ทั่วไป

หมายเหตุ ระบุรายละเอียดเวลาการใช้งบประมาณและผู้เข้าร่วมในข้อ (12)
10. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษามีความเพียงพอต่อการบริหารจัดการเรียนการสอนและบริหาร
จัดการสานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ สนับสนุนการวิจัย และสนับสนุนการบริการวิชาการ
2. จ านวนห้ องสื่ อการเรี ยนการสอนให้ มี สิ่ งสนับสนุ นการเรียนรู้ อาทิ วัสดุ อุ ปกรณ์ ครุภั ณฑ์ รวมถึง ความ
เหมาะสมของห้องสื่อการเรียนการสอน เพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาครู
คณะครุศาสตร์ก่อนออกไปประกอบอาชีพครูในสถานศึกษาจริง มีเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา
3. กระบวนการใช้สื่อ ให้เป็นไปตามมาตรฐานความรู้ สาขาวิชา ตามที่คุรุสภากาหนด
4. ระบบงานให้บริการหน่วยงานกลาง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. การบริการเหนือความคาดหมาย
6. ระบบงานวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
วิธีการ
รายงานผลการดาเนินงาน
แจกแบบประเมิน
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เครื่องมือ
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13. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ
เป้าหมาย
กิจกรรมย่อย

หน่วย
นับ

งบประมาณ
รวม
(บาท)

จานวน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.58)

(ม.ค. – มี.ค.59)

(เม.ย.-มิ.ย.59)

(ก.ค.-ก.ย.59)

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

5

217,100

โครงการหลัก จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ
การบริหารจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารสานักงานคณะครุศาสตร์
(ค่าวัสดุและครุภัณฑ์)
การบริหารจัดการวัสดุการเรียนการ
สอน สาหรับนักศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558
การจัดหาทรัพยากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
จัดหาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ร้อยละ

80

4,342,200

83

3,603,300

6

275,500

6

246,300

ร้อยละ

80

100,000

40

40,000

30

30,000

30

30,000

ร้อยละ

80

16,600

80

16,600

ร้อยละ

80

24,000

80

24,000

จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ
คณิตศาสตร์
จัดหาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ร้อยละ

90

19,000

90

19,000

ร้อยละ

80

13,200

พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ห้องปฏิบัติการศตวรรษที่ 21

ร้อยละ

80

14,000

80

14,000

80

13,200
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เป้าหมาย
กิจกรรมย่อย

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียน
แลพัฒนาห้องสื่อการสอน
วิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักศึกษาครู ค.บ.5 ปี
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์
ทั่วไป และสาขาเคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
ก่อนออกไปประกอบอาชีพครู
ในสถานศึกษาจริง

หน่วย
นับ

จานวน

ร้อยละ

100

งบประมาณ
รวม
(บาท)

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.58)

(ม.ค. – มี.ค.59)

(เม.ย.-มิ.ย.59)

(ก.ค.-ก.ย.59)

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

50,000
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เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

100

50,000

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้
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ความสอดคล้อง
ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2556-2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ความสอดคล้องแผนงาน

 1. แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
งาน ..........................................................
 2.แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งาน จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุน
การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ
 3. แผนงานบริการวิชาการ ทานุบารุง ศิลปะวัฒนธรรมฯ งาน ........................................................... .
 4. แผนงานบริหารและพัฒนาสถาบัน
งาน .........................................................
6. ผลผลิต
 1. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 3. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 4. ผลงานการให้บริการวิชาการ
 5. ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 6. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
 7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
 8. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 9. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กนผ. 01
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แบบฟอร์มเสนอโครงการขอตั้งงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1. ชื่อโครงการหลัก ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัย
2. หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
3. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ งานบริหาร
4. หลักการและเหตุผล
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตระหนักถึงชุมชนนักปฏิบัติ
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัย ในการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือสาคัญในการรวบรวมความรู้ทั้งที่เป็นความรู้
ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้
ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒ นาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งนา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริม สร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความสามารถในการ
แข่งขันระดับสูง
คณะครุศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะที่
จาเป็นในการพัฒ นาสู่ความเป็นมืออาชีพในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าววิธีการหนึ่งที่ สานักงาน
อธิ ก ารบดี ใ ช้ คื อ การพั ฒ นาผ่ า นการจั ด การความรู้ (Knowledge Management) โดยเป็ น การน าจุ ด แข็ ง
(Strengths) ด้านบุ คลากร และการมีเครือข่ายการปฏิบัติงานส านักงานอธิการบดี มาเสริมสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรเหล่านี้และกับเครือข่ายการปฏิบัติงาน จะทาให้เกิดการ
สร้างความรู้ อันจะนาไปสู่การมีนวัตกรรม (Innovation) การพัฒ นาขีดความสามารถ (Competency) และการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ (Efficiency) ด้านการปฏิบัติงานของคณะครุศาสตร์
ด้ว ยเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ดั งกล่ าว คณะครุศ าสตร์ ม หาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จึงได้จัดโครงการชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัย กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างทักษะให้บุคลากรสร้างนวัตกรรม แก้ไขปัญหาการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
5. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง
1. เพื่อพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ CoP เพื่อการพัฒนางานตามภารกิจนวัตกรรม
2. เพื่อการส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีความสามารถได้แสดงความสามารถ
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณและปัญหาในการทางานในหน่วยงาน
4. เพื่อให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน และกับเครือข่ายการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ในการพัฒนางาน knowledge sharing
5. เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
6. เพื่อนาความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้รับจากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน และขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ compiled knowledge being
Implemented
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6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)  คัดลอก  มีส่วนร่วม  กาหนดใหม่
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จานวนกลุ่ม CoP ที่ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการทางานร่วมกันอย่าง
ประสบผลสาเร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละความพึงพอใจการทางานร่วมกัน
ร้อยละความพึงพอใจหน่วยงานที่มีการกาหนดประเด็นการจัดการ
ความรู้ให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะครุศาสตร์

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

80

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

หมายเหตุ 1. คัดลอก = คัดมาจากวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 2. มีส่วนร่วม = คัดลอก+ปรับปรุง
3. กาหนดใหม่ = ได้กาหนดขึ้นมาใหม่ทั้งหมด

7. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
1. คณะครุศาสตร์
2. หลักสูตร/สาขาวิชา/งานบริหาร/ป.บัณฑิต
8. งบประมาณโครงการ
ประเภทงบ/รายการค่าใช้จ่าย

รายละเอียดงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบแผ่นดิน
งบรายได้

1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน (รายจ่ายอื่น ,
งบอุดหนุน)
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
รวม
รวมทั้งสิ้น

4,000

4,000

4,000
4,000

9. กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ
ลาดับ
1

กิจกรรมย่อย
การจัดการเรียนรู้ KM

หมายเหตุ ระบุรายละเอียดเวลาการใช้งบประมาณและผู้เข้าร่วมในข้อ (12)
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วัน/เดือน/ปี
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 3

งานบริหาร
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10. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานได้
2. มีเครือข่ายการปฏิบัติงาน ทาให้เกิดความรู้ใหม่ในการพัฒนางาน knowledge sharing
3. หน่วยงานมีความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และขับเคลื่อนองค์กรสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ compiled knowledge being implemented
4. ป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา ในกรณีที่บุคคลากรเกษียณอายุ ลาออก หรือเสียชีวิต
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
วิธีการ
รายงานผลการดาเนินงาน
แจกแบบประเมิน

108

เครื่องมือ

109
13. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ
งบประมาณ
รวม
(บาท)

เป้าหมาย
กิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

จานวน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.58)

(ม.ค. – มี.ค.59)

(เม.ย.-มิ.ย.59)

(ก.ค.-ก.ย.59)

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

80

4,000

โครงการหลัก ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัย
1. การจัดการเรียนรู้ KM

ร้อยละ

80

4,000
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เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

110
ความสอดคล้อง
ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2556-2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ความสอดคล้องแผนงาน

 1. แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
 2. แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งาน ..........................................................
งาน ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนามหาวิทยาลัย
 3. แผนงานบริการวิชาการ ทานุบารุง ศิลปะวัฒนธรรมฯ งาน ........................................................... .
 4. แผนงานบริหารและพัฒนาสถาบัน
งาน .........................................................
6. ผลผลิต










1. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
4. ผลงานการให้บริการวิชาการ
5. ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
8. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
9. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

110

กนผ. 01
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แบบฟอร์มเสนอโครงการขอตั้งงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1. ชื่อโครงการหลัก พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพสู่ประชาคมอาเซียน
2. หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
3. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ หลักสูตร/สาขาวิชา/งานวิชาการ
4. หลักการและเหตุผล
คณะครุศาสตร์ หลั กสู ตร สาขาวิชา งานวิชาการ ได้ตระหนั กถึงความจาเป็ นในการพั ฒนาคุณภาพคณาจารย์
เพื่อการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้พัฒนาศักยภาพคณาจารย์
ให้ เป็ นผู้ มีความสามารถในการจั ดการเรียนการสอน มีศักยภาพในการพัฒนางานในหน้าที่ และให้ มีความก้าวหน้ าและ
เป็นผู้นาทางวิชาการ มีทักษะการสอนที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งมีส่วนสาคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตที่จบออกไป รวมถึงการส่งเสริมให้เข้าร่วมในการประชุมงานวิจัย เพื่อเรียนรู้ทิศทางการวิจัย
และทางวิชาการของการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับนานาชาติจะเป็นการเปิด โลกทัศน์
การเปิดโลกทัศน์ด้วยการศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น จึงเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ การเรียนการสอน
การวิจัย การบริหารและการบริการวิชาการให้มีมาตรฐานเทียบเคียง กับสถาบันต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน รวมไปถึงการนาองค์
ความรู้ที่ได้มาประยุกต์และพัฒนาการดาเนินงานของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ด้วยเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จึ งได้จั ดโครงการพั ฒนาอาจารย์ และบุ คลากรมื ออาชี พสู่ ประชาคมอาเซียน เพื่ อพั ฒนาศั กยภาพคณาจารย์ ให้ เป็ นผู้ มี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีศักยภาพในการพัฒนางานในหน้าที่ และให้มีความก้าวหน้าและเป็นผู้นาทาง
วิชาการ มี ทั กษะการสอนที่ ตอบสนองต่ อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ เน้ นการเรียนรู้ เชิ งรุกได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล
5. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง
1. จัดตั้งศูนย์และเร่งพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพเพื่อเพิ่มสมรรถนะของอาจารย์และบุคลากรในระบบ IDP
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
3. เพื่อนาประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีระบบ
และคุณภาพ
4. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ และนวัตกรรมการศึกษาในศตวรรษที่ 21
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)  คัดลอก  มีส่วนร่วม  กาหนดใหม่
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จานวนอาจารย์ของแต่ละสาขาที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นมืออาชีพ
ร้อยละของอาจารย์ บุคลากรที่ร่วมกิจกรรมการพัฒนาครบถ้วนตามข้อตกลง
ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการประเมินการสอนในเกณฑ์ดี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการศึกษาดูงานและประชุมวิชาการ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

5
80
80
80

ระดับคะแนน

มีค่าเฉลี่ยของคะแนน ไม่น้อยกว่า
3.00 จาก ระบบ 5 คะแนน

หมายเหตุ 1. คัดลอก = คัดมาจากวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 2. มีส่วนร่วม = คัดลอก+ปรับปรุง
3. กาหนดใหม่ = ได้กาหนดขึ้นมาใหม่ทั้งหมด
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7. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
1. อาจารย์ คณะครุศาสตร์
8. งบประมาณโครงการ
ประเภทงบ/รายการค่าใช้จ่าย

รายละเอียดงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบแผ่นดิน
งบรายได้

1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน (รายจ่ายอื่น ,
งบอุดหนุน)
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
รวม
รวมทั้งสิ้น

115,000
5,400
12,600
97,000

115,000
115,000

9. กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ
ลาดับ

กิจกรรมย่อย

วัน/เดือน/ปี
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

ศึกษาดูงานและประชุมทางวิชาการ

ไตรมาส 2

สาขาคณิตศาสตร์

2

จัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู

ไตรมาส 3

งานวิชาการ

หมายเหตุ ระบุรายละเอียดเวลาการใช้งบประมาณและผู้เข้าร่วมในข้อ (12)
10. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาจารย์และบุคลากรได้มีการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ในระบบ IDP
2. อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ
3. อาจารย์สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนานักศึกษา
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12. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
วิธีการ
1) รายงานผลการดาเนินงาน
แจกแบบประเมิน
2) การนาเสนอบทความวิจัย
บทความวิจัย

113

เครื่องมือ
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13. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ
งบประมาณ
รวม
(บาท)

เป้าหมาย
กิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

จานวน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.58)

(ม.ค. – มี.ค.59)

(เม.ย.-มิ.ย.59)

(ก.ค.-ก.ย.59)

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ทีใ่ ช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

5

25,000

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

80

90,000

โครงการ พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพสู่ประชาคมอาเซียน
ศึกษาดูงานและประชุมทาง
วิชาการ
จัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้
วิชาชีพครู

คน

5

25,000

ร้อยละ

80

90,000
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เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

115
ความสอดคล้อง
ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2556-2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ความสอดคล้องแผนงาน

 1. แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
 2. แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งาน ..........................................................
งาน พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 3. แผนงานบริการวิชาการ ทานุบารุง ศิลปะวัฒนธรรมฯ งาน ........................................................... .
 4. แผนงานบริหารและพัฒนาสถาบัน
งาน .........................................................
6. ผลผลิต










1. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
4. ผลงานการให้บริการวิชาการ
5. ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
8. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
9. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แบบฟอร์มเสนอโครงการขอตั้งงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1. ชื่อโครงการหลัก การส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการสาหรับอาจารย์
2. หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
3. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ หลักสูตร/สาขาวิชา
4. หลักการและเหตุผล
คณะครุศาสตร์ ตระหนักถึงความสาคัญในการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการสาหรับอาจารย์ ได้มีการวางมาตรการ
จัดทาเกณฑ์ สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การนาเสนอผลงานวิชาการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเป็นการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน โดยใช้การวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ศาสตร์วิธีสอน การพัฒนาหลักสูตร และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ผู้เรียน ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 จึงมีความสาคัญสาหรับผู้สอนที่จะต้อง
รู้เท่าทันและก้าวตามการเปลี่ยนแปลงโดยใช้การวิจัยเพื่อสร้างความรู้และต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ดังนั้ น คณะครุศาสตร์ ได้จั ดท าโครงการการส่ งเสริมการผลิ ตผลงานวิชาการส าหรับอาจารย์ เพื่อพั ฒนา เพิ่ ม
ศั ก ยภาพ และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรขององค์ ก รให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ในสถาบันการศึกษาให้ยิ่งขึ้นไป
5. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง
1. สนับสนุนทุน พัฒนากลไก ระบบสนับสนุนให้อาจารย์ผลิต ผลงานวิชาการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. พัฒนา เพิ่มกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการตาม
ข้อตกลงร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)  คัดลอก  มีส่วนร่วม  กาหนดใหม่
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์
ร้อยละจานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
จานวนงานวิจัยที่นาเสนอ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ความสามารถในการสร้างบทความหรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษาและ
บูรณาการกับการเรียนการสอน

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ
ร้อยละ
เรื่อง

60
60
2

ระดับ

3

หมายเหตุ 1. คัดลอก = คัดมาจากวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 2. มีส่วนร่วม = คัดลอก+ปรับปรุง
3. กาหนดใหม่ = ได้กาหนดขึ้นมาใหม่ทั้งหมด

7. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
1.อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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8. งบประมาณโครงการ
ประเภทงบ/รายการค่าใช้จ่าย

รายละเอียดงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบแผ่นดิน
งบรายได้

1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน (รายจ่ายอื่น ,
งบอุดหนุน)
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
รวม
รวมทั้งสิ้น

25,000

25,000

25,000
25,000

9. กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี
ดาเนินการ

ลาดับ

กิจกรรมย่อย

1

พัฒนาบุคลากรด้านแหล่งทรัพยากรการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาหลักสูตรเคมี
และวิทยาศาสตร์ทั่วไปและหลักสูตรชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ไตรมาส 1-4

หมายเหตุ ระบุรายละเอียดเวลาการใช้งบประมาณและผู้เข้าร่วมในข้อ (12)
10. สถานทีด่ าเนินงาน
1. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. เวทีการประชุมระดับชาติ
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาจารย์สร้างงานวิจัยและได้เรียนรู้จากผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
2. อาจารย์วิเคราะห์งานวิจัยและนาไปบูรณาการกับการเรียนการสอน
117

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
และหลักสูตร
ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

118
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
วิธีการ
1) การประเมินจากผลงาน
เกณฑ์การประเมิน

118

เครื่องมือ

119
13. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ
งบประมาณ
รวม
(บาท)

เป้าหมาย
กิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

จานวน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.58)

(ม.ค. – มี.ค.59)

(เม.ย.-มิ.ย.59)

(ก.ค.-ก.ย.59)

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

94

23,500

2

500

2

500

2

500

โครงการ การส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการสาหรับอาจารย์
พัฒนาบุคลากรด้านแหล่ง
ทรัพยากรการวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
หลักสูตรเคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไปและ
หลักสูตรชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ร้อยละ

80

25,000
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120
ความสอดคล้อง
ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2556-2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ์ ส่งเสริม
ความสอดคล้องแผนงาน

 1. แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
งาน ..........................................................
 2. แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งาน ...........................................................
 3. แผนงานวิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุง ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น งาน ส่งเสริมการผลิตผลงาน
วิชาการ
งาน .........................................................

 4. แผนงานบริหารและพัฒนาสถาบัน
6. ผลผลิต

 1. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 3. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 4. ผลงานการให้บริการวิชาการ
 5. ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 6. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
 7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
 8. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 9. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แบบฟอร์มเสนอโครงการขอตั้งงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1. ชื่อโครงการหลัก ทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
2. หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
3. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ หลักสูตร/สาขาวิชา/งานวิชาการ/งานกิจการนักศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
การที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นี้จะส่งผลต่อประเทศไทยในหลายๆด้าน
ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาที่ต้องพัฒนากาลังคนให้มีมาตรฐานเที ยบกับ
ประเทศอื่นในอาเซียนหรือนานาชาติ ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้แก่ประชากรวัยเรียนให้มีทักษะการดารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งหมายความว่า เรียนรู้เพื่อให้ได้วิชาแกนและแนวคิดสาคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องให้ได้ทั้งสาระ
วิชา และได้ทักษะ 3 ด้าน คือทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี เพื่อความสาเร็จด้านการทางานและการดาเนินชีวิต การเรียนการสอนเป็นการศึกษาเกี่ยวการเปลี่ยน
ตามธรรมชาติของสิ่งต่าง ๆ ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตพร้อมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งต้องใช้กระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ซึ่งวิธีหนึ่งคือการเรียนรู้จากทาค่าย ซึ่งจะ
มีการวางระบบเป็ น ฐานการให้ ความรู้ด้านต่างๆ ที่จะฝึกผู้ เรียนให้ มีบุคลิกของนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นสิ่งที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21 การจัดทาค่ายเป็ น การบริการวิช าการแก่โรงเรียนเพื่ อพัฒ นานักเรียนให้ รู้และพัฒ นานักศึกษา
ได้ปฏิบัติกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพร่วมกัน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ทักษะกระบวนการ ส่งเสริมการ
ทางานร่วมกันเป็นทีม ปลูกฝังเจตคติและค่านิยมที่ดีของการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังเป็นการฝึกและพัฒ นาทักษะ
การสอนด้านกระบวนการ และเพิ่มประสบการณ์ในการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ให้มาก
ขึ้น อีกด้วย ในการพัฒ นานักศึกษาให้มีทักษะความเป็นครูที่สามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผล
จะต้องมีการพัฒ นาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนสอนในโรงเรียน นอกจากการศึกษา
เรียนรู้ตามแผนการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรแล้ว ยังต้องมีการจัดให้มีการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น เช่น
การจัดค่ายพัฒนาศักยภาพสาหรับนักเรียน เป็นต้น การที่นักศึกษาได้มีโอกาสออกค่ายพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
จะทาให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมเชิงวิชาการ ซึ่งเป็นวิชาชีพของตนเอง
ทาให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษางานเน้นวิชาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรที่ทางานในโรงเรียน อันจะนาไปสู่
การพัฒนาวิชาชีพของนักศึกษาต่อไปในอนาคต รวมถึงคณะครุศาสตร์ได้ตระหนึกถึงงานทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาบุคลากร และชุมชนในการพัฒ นาภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และอนุ รั ก ษ์ ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเผยแพร่ เสริ ม สร้ า งจิ ต ส า นึ ก
ด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา บุคลากร คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยที่มีหน้าที่หลักในจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต
ออกไปเป็นประกอบวิชาชีพครู จาเป็นต้องสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษาทุกคนถึงความสาคัญของทานุบารุง
เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัด
กิ จ กรรมนั น ทนาการและกิ จ กรรมเชิ ง วิ ช าการ และเล็ ง เห็ น ความส าคั ญ การท านุ บ ารุ ง เผยแพร่ สื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ อันจะนาไปสู่การฟื้นฟูประเพณีที่มีมาช้านานสืบไป คณะครุศาสตร์ จึงได้จัด
โครงการทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
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5. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง
1. สร้างผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงความเป็นเลิศเฉพาะด้านการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นที่รับรู้ของสังคม
รวมทัง้ ประชาคมอาเซียน
2. เพื่อให้ครูในโรงเรียนเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
3. เสริมสร้างการยอมรับ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณ ฑิตในด้านคุณ ธรรม ความรู้ และทักษะวิชาชีพของ
บัณฑิตและนักศึกษา
4. พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร และความโดดเด่นด้านทักษะวิชาชีพและทักษะ
ชีวิตให้แก่นักศึกษา
5. เพื่อจัดค่ายการเรียนรู้สาหรับครูและนักเรียน (กลุ่มสาระต่างๆ) สาหรับครูและนักเรียนโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน
6. เพื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักของ
ครู และนักเรียน
7. เพื่อพัฒนาครูคณะครุศาสตร์ ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการคิด วิเคราะห์และการแก้ปัญหา ในการจัดค่าย
8. เพื่อพัฒนาครู ให้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
9. เพื่อพัฒนา เพิ่มกิจกรรมพัฒนาเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการตาม
ข้อตกลงร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
10. เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจถึงประเพณีอันดีงามของไทย เป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย
11. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)  คัดลอก  มีส่วนร่วม  กาหนดใหม่
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
นักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 ขึ้นไป
ระดับความพึงพอใจ 3.51 ขึ้นไป (เกณฑ์ 5 ระดับ)
ร้อยละนักศึกษาเห็นความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

ร้อยละ
ดี
ร้อยละ

80
ดี
80

หมายเหตุ 1. คัดลอก = คัดมาจากวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 2. มีส่วนร่วม = คัดลอก+ปรับปรุง
3. กาหนดใหม่ = ได้กาหนดขึ้นมาใหม่ทั้งหมด

7. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
1. ครูโรงเรียนเครือข่ายในเขตให้บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม -ราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี อาจารย์ในสาขา และอาจารย์นอกสาขาที่สนใจ
2. ครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
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3. นักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
4. ครูอัตราจ้าง/ครูผู้ช่วยจากโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี
5. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
6. คณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์
7. ชุมชน
8. งบประมาณโครงการ
ประเภทงบ/รายการค่าใช้จ่าย

รายละเอียดงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบแผ่นดิน
งบรายได้

1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
4) งบอุดหนุน
5) งบรายจ่ายอื่น
รวม
รวมทั้งสิ้น

14,000

249,300
44,800
30,740
173,760

2,000
12,000

330,000
344,000

249,300
593,300

9. กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ
ลาดับ

กิจกรรมย่อย

วัน/เดือน/ปี
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

ICT and Media Litercy for English Teachers (ภาษาอังกฤษ)
***(งบสสร.)***

ไตรมาส 1

สาขาภาษาอังกฤษ

2

จัดทาฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพือ่ ส่งเสริมการสอน และการเรียนรูข้ อง
นักเรียน (วิทย์ฯ Inter) ***(งบสสร.)***

ไตรมาส 3

วิทย์ฯ Inter

3

อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสารทีใ่ ช้ในชีวิตประจาวัน (สาขาเคมีชีววิทย์ฯ) ***
(งบสสร.)***

ไตรมาส 1-3

สาขาเคมีชีววิทย์ฯ

4

ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของผูเ้ รียน
(สาขาคณิตศาสตร์) ***(งบสสร.)***

ไตรมาส 1

สาขาคณิตศาสตร์

5

บริการวิชาการความรู้พื้นฐานภาษาไทย-ภาษาจีน
(สาขาภาษาไทย+ภาษาจีน) ***(งบสสร.)***

ไตรมาส 2

สาขาภาษาไทย+
ภาษาจีน

6

พัฒนาความรู้คณิตศาสตร์สู่อาเซียน (คณิตภาษาอังกฤษ) ***(งบสสร.)***

ไตรมาส 2

คณิตภาษาอังกฤษ
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สาขาปฐมวัย

8

พัฒนาภาษาอังกฤษสู่ชุมชน สาหรับเด็กปฐมวัย (สาขาปฐมวัย)
***(งบสสร.)***
ให้บริการวิชาการโรงเรียน ตชด. (งานวิชาการ)

วัน/เดือน/ปี
ดาเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 2-4

งานวิชาการ

9

ค่ายคณิตศาสตร์สู่ชุมชน (สาขาคณิตศาสตร์)

ไตรมาส 4

สาขาคณิตศาสตร์

10

ไตรมาส 2

11

พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปญ
ั หาสาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21โดยใช้กระบวนการ เรียน เล่น
ฝึกฝน" (สาขาคณิตศาสตร์)
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (งานวิชาการ)

ไตรมาส 3

งานวิชาการ

12

นิทรรศการวันเจ้าฟ้า (งานวิชาการ)

ไตรมาส 3

งานวิชาการ

13

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย “วันกตัญญูครูในดวงใจ”

ไตรมาส 2

งานกิจการนักศึกษา

14

ไตรมาส 2

งานกิจการนักศึกษา

15

สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 3
***(งบศิลปวัฒนธรรม)***
วันไหว้ครู คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

ไตรมาส 4

งานกิจการนักศึกษา

16

การแสดงมุทติ าจิตแด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ

ไตรมาส 4

งานกิจการนักศึกษา

17

การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ลอยกระทง”

ไตรมาส 1

งานกิจการนักศึกษา

18

ไตรมาส 3

งานกิจการนักศึกษา

ไตรมาส 2

คณิตศาสตร์

20

ครุศาสตร์รวมใจสืบทอดประเพณีไทย รดน้าขอพรผู้ใหญ่ สานสายใยสัมพันธ์
ครั้งที่ 5
ศิลปะสร้างสรรค์จากภูมปิ ัญญาท้องถิ่นด้วยโปรแกรม GSP
สาหรับครูคณิตศาสตร์
สร้างจิตสานึก นาฏศิลป์จติ อาสาสูท่ ้องถิ่น

ไตรมาส 2-3

ปฐมวัย

21

ส่งเสริมและเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมของไทยสู่ชุมชน ครั้งที่ 1

ไตรมาส 1

หลักสูตรเคมีและ
วิทยาศาสตร์และหลักสูตร
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์
ทั่วไป

ลาดับ
7

19

กิจกรรมย่อย

ผู้รับผิดชอบ

สาขาคณิตศาสตร์

หมายเหตุ ระบุรายละเอียดเวลาการใช้งบประมาณและผู้เข้าร่วมในข้อ (12)
10. สถานที่ดาเนินงาน
1. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. เครือ ข่ายในเขตให้ บ ริ การการศึ กษาของมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์ จั งหวัด
ปทุมธานี
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
3. นักศึกษามีความสามารถในการวางแผนและเตรียมการในการจัดค่าย
4. จัดค่ายการเรียนรู้สาหรับครูและนักเรียน (กลุ่มสาระต่างๆ) สาหรับครูและนักเรียนโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการจัดค่ายการเรียนรู้มีความพึงพอใจในระดับที่ดี
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา นาความรู้ที่ได้รับจากการจัดค่ายไปใช้ในการเรียนการ
สอนและการดาเนินชีวิตประจาวันในโอกาสต่อไป
7. ครูที่เข้าร่วมโครงการมีแนวทางในการสอนวิชาเพิ่มขึ้น
8. ครูสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
9. นักเรียนในโรงเรียนของครูผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น
10. นักศึกษารู้และเข้าใจถึงประเพณีอันดีงามของไทย เป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย
11. นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ได้ปลูกฝังค่านิยมให้ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
วิธีการ
รายงานผลการดาเนินงาน
แจกแบบประเมิน
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เครื่องมือ
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13. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ
งบประมาณ
รวม
(บาท)

เป้าหมาย
กิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

จานวน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.58)

(ม.ค. – มี.ค.59)

(เม.ย.-มิ.ย.59)

(ก.ค.-ก.ย.59)

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

50

53,000

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

100

33,000

100

22,000

โครงการ ทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
ICT and Media Litercy for
English Teachers
(ภาษาอังกฤษ) ***(งบสสร.)***
จัดทาฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมการสอน และการ
เรียนรู้ของนักเรียน (วิทย์ฯ
Inter) ***(งบสสร.)***
อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต
สาร ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
(สาขาเคมีชีววิทย์ฯ)
***(งบสสร.)***
ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางคณิตศาสตร์
ของผู้เรียน (สาขาคณิตศาสตร์)
***(งบสสร.)***

คน

50

53,000

คน

100

33,000

คน

100

66,000

100

22,000

คน

60

33,000

60

33,000
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100

22,000

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้
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งบประมาณ
รวม
(บาท)

เป้าหมาย
กิจกรรมย่อย

บริการวิชาการความรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย-ภาษาจีน
(สาขาภาษาไทย+ภาษาจีน)
***(งบสสร.)***
พัฒนาความรู้คณิตศาสตร์สู่
อาเซียน (คณิตภาษาอังกฤษ)
***(งบสรร.)***
พัฒนาภาษาอังกฤษสู่ชุมชน
สาหรับเด็กปฐมวัย (สาขา
ปฐมวัย)
***(งบสรร.)***
ให้บริการวิชาการโรงเรียน ตชด.
(งานวิชาการ)
ค่ายคณิตศาสตร์สู่ชุมชน
(สาขาคณิตศาสตร์)

หน่วยนับ

จานวน

คน

80

คน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.58)

(ม.ค. – มี.ค.59)

(เม.ย.-มิ.ย.59)

(ก.ค.-ก.ย.59)

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

46,000

80

46,000

50

36,000

50

36,000

คน

30

33,000

30

33,000

ร้อยละ

80

50,000

80

17,000

คน

50

23,640
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เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

80

17,000

80

16,000

50

23,640
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งบประมาณ
รวม
(บาท)

เป้าหมาย
กิจกรรมย่อย

พัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะในการ
แก้ปัญหาสาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21
โดยใช้กระบวนการ เรียน เล่น
ฝึกฝน" (สาขาคณิตศาสตร์)
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
(งานวิชาการ)
นิทรรศการวันเจ้าฟ้า
(งานวิชาการ)
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
“วันกตัญญูครูในดวงใจ”
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย
สู่อาเซียน ครั้งที่ 3
***(งบศิลปวัฒนธรรม)***

หน่วยนับ

จานวน

คน

90

6,660

ครั้ง

1

ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.58)

(ม.ค. – มี.ค.59)

(เม.ย.-มิ.ย.59)

(ก.ค.-ก.ย.59)

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

30,000

1

30,000

1

30,000

1

30,000

ร้อยละ

80

35,000

80

35,000

ร้อยละ

80

30,000

80

30,000
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เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

90

6,660

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้
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งบประมาณ
รวม
(บาท)

เป้าหมาย
กิจกรรมย่อย

วันไหว้ครู คณะครุศาสตร์
ปีการศึกษา 2558
การแสดงมุทติ าจิตแด่อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
“ลอยกระทง”
ครุศาสตร์รวมใจสืบทอด
ประเพณีไทย รดน้าขอพรผู้ใหญ่
สานสายใยสัมพันธ์ครั้งที่ 5
ศิลปะสร้างสรรค์จากภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นด้วยโปรแกรม GSP
สาหรับครูคณิตศาสตร์
สร้างจิตสานึก นาฏศิลป์จติ
อาสาสู่ท้องถิ่น
ส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของไทยสู่ชุมชน
ครั้งที่ 1

หน่วยนับ

จานวน

ร้อยละ

80

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.58)

(ม.ค. – มี.ค.59)

(เม.ย.-มิ.ย.59)

(ก.ค.-ก.ย.59)

เป้าหมาย
(จานวน)

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

5,000

80

5,000

80

10,000

80

10,000

ร้อยละ

80

10,000

ร้อยละ

80

15,000

คน

18

14,000

18

14,000

คน

81

20,000

81

10,000

คน

100

14,000

80

100

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

10,000

14,000
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80

15,000

81

10,000
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ความสอดคล้อง
ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2556-2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ์ ส่งเสริม
ความสอดคล้องแผนงาน
 1. แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
งาน ..........................................................
 2. แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งาน ...........................................................
 3. แผนงานวิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุง ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น งาน ทานุบารุง เผยแพร่
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและของชาติ
 4. แผนงานบริหารและพัฒนาสถาบัน
งาน .........................................................
6. ผลผลิต










1. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
4. ผลงานการให้บริการวิชาการ
5. ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
8. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
9. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แบบฟอร์มเสนอโครงการขอตั้งงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1. ชื่อโครงการหลัก บริหารยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยจัดการงบประมาณมุ่งผลสาเร็จ
2. หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
3. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ งานบริหาร
4. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการ ประสานงานและสนับสนุนภารกิจของคณะ
และมหาวิทยาลั ย ให้ เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ และเป้ าหมาย และมี ประสิ ทธิภาพ แบ่ งหน่ วยงานออกตามภาระหน้ าที่
รับผิดชอบในการทาข้อมูลและประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ทาหน้าที่
เกี่ ยวกั บงานบริหารทั่ วไป งานบริหารงานบุ คคล งานการเงิน งานพั สดุ งานวิชาการ งานประชาสั มพั นธ์ การวางแผน
งานประกันคุณภาพ และงานพัฒนานักศึกษา จึงจาเป็นต้องพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
รวมถึงการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ให้ มีความรวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งบุคลากรภายใน และ
ภายนอกที่มาติดต่อราชการ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการบริการถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของคณะครุศาสตร์ ซึ่งผลตอบ
รับในด้านการให้บริการที่ดีไม่เพียงแค่การได้รับคาชื่นชมในการให้บริการของหน่วยงานผู้ให้บริการเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีของคณะครุศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยด้วย และที่สาคัญการให้บริการนั้นนอกจากการให้บริการด้วยหัวใจ
อย่างเดียวคงไม่เพียงพอในยุคของการแข่งขันทางด้านการศึกษา การให้บริการคงต้องพัฒนาไปถึงการให้บริการที่เหนือความ
คาดหมายที่จะสร้างความชื่นชม และความประทับตรึงใจผู้รับบริการจนประสงค์จะกลับมาใช้บริการอีก ในอนาคต
สานั กงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้พัฒนาระบบการวางแผนการงบประมาณและระบบควบคุม กากับ ติดตาม
การด าเนิ นงานด้ านงบประมาณ เพื่ อให้ การด าเนิ นการเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ และบริหารจั ดการได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง
1 เพื่อบริหารจัดการงบประมาณประจาปีอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
2. เป็ น หน่ วยงานกลางในการให้ บริการ ประสานงานและสนับ สนุนภารกิจของคณะ และมหาวิทยาลั ย
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)  คัดลอก  มีส่วนร่วม  กาหนดใหม่
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณไปตามแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณไปตามแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ 1. คัดลอก = คัดมาจากวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 2. มีส่วนร่วม = คัดลอก+ปรับปรุง
3. กาหนดใหม่ = ได้กาหนดขึ้นมาใหม่ทั้งหมด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80
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7. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะครุสาสตร์
8. งบประมาณโครงการ
ประเภทงบ/รายการค่าใช้จ่าย

รายละเอียดงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบแผ่นดิน
งบรายได้

1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน (รายจ่ายอื่น ,งบอุดหนุน)
- ตอบแทน
(ค่าตอบแทนเหมาจ่าย ค่าปฏิบตั ิงาน
ล่วงเวลาค่าตอบแทนดาเนินงานต่างๆ
ค่าเบี้ยประชุมต่างๆ)
- ใช้สอย
(ค่าใช้สอยต่างๆซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
ค่าซ่อมแซมและบารุงต่างๆ)
- วัสดุ
(การจัดหาวัสดุการเรียนการสอนและวัสดุ
สานักงานคณะครุศาสตร์และอื่นๆ วัสดุ
เชื้อเพลิง และวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุ
ประเภทกาแฟ เครื่องดื่มจัดสวัสดิการต่างๆ
- สาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์,ค่าส่ง
เอกสาร และอื่นๆ)
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
รวม
รวมทั้งสิ้น

530,040
200,000

90,000
215,040

25,000

530,040
530,040

9. กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ
ลาดับ

กิจกรรมย่อย

1

2

บริหารจัดการเรียนการสอนและบริหารงานสานักงานค่าตอบแทนเหมาจ่าย ค่า
ปฏิบัติงานล่วงเวลาค่าตอบแทนดาเนินงานต่างๆค่าเบี้ยประชุมต่างๆค่าใช้สอย
ต่างๆซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศค่าซ่อมแซมและบารุงต่างๆรวมถึงการจัดหา
วัสดุการเรียนการสอนและวัสดุสานักงานคณะครุศาสตร์และอื่นๆ
จัดสวัสดิการแก่อาจารย์บคุ ลากรและนักศึกษา

3
4

วัน/เดือน/ปี
ดาเนินการ
ไตรมาส 1-4

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร

ไตรมาส 1-4

งานบริหาร

วัสดุเชื้อเพลิง

ไตรมาส 1-4

งานบริหาร

ค่าสาธารณูปโภค

ไตรมาส 1-4

งานบริหาร

หมายเหตุ ระบุรายละเอียดเวลาการใช้งบประมาณและผู้เข้าร่วมในข้อ (12)
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10. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ระบบงานให้บริการหน่วยงานกลาง ภายใต้สังกัด คณะครุศาสตร์ได้รับการพัฒนาปรับปรุง
2. คณะครุศาสตร์มีระบบงานให้บริการหน่วยงานกลางที่ให้บริการเหนือความคาดหมาย
3. มีงานวิจัยการพัฒนาระบบงานให้บริการของหน่วยงานกลางที่นามาใช้ปรับปรุงการให้บริการ
4. ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและความประทับใจต่อการให้บริการ
5 การบริ ห ารจั ดการงบประมาณประจ าปี อย่ างมี ประสิ ท ธิ ภ าพ ตอบสนองนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัย
6. หน่วยงานกลางในการให้บริการ ประสานงานและสนับสนุนภารกิจของคณะ และมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
วิธีการ
รายงานผลการดาเนินงาน

เครื่องมือ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
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13. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ
งบประมาณ
รวม
(บาท)

เป้าหมาย
กิจกรรมย่อย

หน่วยนับ จานวน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.58)

(ม.ค. – มี.ค.59)

(เม.ย.-มิ.ย.59)

(ก.ค.-ก.ย.59)

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

โครงการ บริหารยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยจัดการงบประมาณมุ่งผลสาเร็จ
บริหารจัดการเรียนการสอนและ ร้อยละ
บริหารงานสานักงาน
ค่าตอบแทนเหมาจ่าย
ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา
ค่าตอบแทนดาเนินงานต่างๆ
ค่าเบี้ยประชุมต่างๆค่าใช้สอย
ต่างๆซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
ค่าซ่อมแซมและบารุงต่างๆ
รวมถึงการจัดหาวัสดุการเรียน
การสอนและวัสดุสานักงาน
คณะครุศาสตร์และอื่นๆ
จัดสวัสดิการแก่อาจารย์บคุ ลากร ร้อยละ
และนักศึกษา
วัสดุเชื้อเพลิง
ร้อยละ

80

455,040

25

113,760

25

113,760

25

113,760

25

113,760

80

25,000

25

6,250

25

6,250

25

6,250

25

6,250

80

25,000

25

6,250

25

6,250

25

6,250

25

6,250

ค่าสาธารณูปโภค

80

25,000

25

6,250

25

6,250

25

6,250

25

6,250

ร้อยละ
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ความสอดคล้อง
ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2556-2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารและพัฒนาสถาบัน
ความสอดคล้องแผนงาน
 1. แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
งาน ..........................................................
 2. แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งาน ...........................................................
 3. แผนงานวิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุง ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น งาน...................................
 4. แผนงานบริหารและพัฒนาสถาบัน
งาน บริหารยุทธศาสตร์
6. ผลผลิต










1. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
4. ผลงานการให้บริการวิชาการ
5. ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
8. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
9. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กนผ. 01
แบบฟอร์มเสนอโครงการขอตั้งงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1. ชื่อโครงการหลัก พัฒนาสิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง
2. หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
3. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ งานบริหาร
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมรอบอาคารเรียนในมหาวิทยาลัยฯ มีภูมิทัศน์ไม่ร่มรื่นสวยงาม
รวมทั้งสภาพแวดล้อมบางพื้นที่ไม่เอื้อต่อการเรียนการสอน เป็นเรื่องจาเป็นที่จะต้องมีการจัดตกแต่งปรับปรุงให้
สวยงาม เพราะว่าสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์นั้นก่อให้เกิดความสวยงาม ความร่มเย็นร่มรื่น ให้กับผู้ที่อยู่และผู้มาเยี่ยม
เยือน เป็นสิ่วที่เมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัยฯ แล้วมองเห็นเป็นประการแรก สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์นั้นยังใช้เป็นแห่ง
การเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนชุมชนโดยรอบของมหาวิทยาฯ จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
คณะครุศาสตร์ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาด้านอาคารสถานที่และจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน การดาเนินชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัยที่ไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทฺธิผลต่อการเรียนการสอนรวมถึงการปฏิบัติงาน ด้วยความต้องการใช้พื้นที่ของคณะครุศาสตร์ที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์ สูงสุ ด และพื้นที่ด้านหลังอาคารเรียน 6 และอาคารเรียน 7 รวมถึงบริเวณอาคารเรียนคณะครุศาสตร์
เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งซึ่งสามารถใช้เป็นที่พักผ่อน รอเข้าเรียน อ่านหนังสือและทากิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาได้เป็น
อย่ างดี เพราะเป็ น พื้น ที่ ซึ่งมีความร่ มรื่ น มี ต้นไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งมีการจัดท าศาลาและปรับ ปรุงพื้ นที่ แล้ ว บางส่ ว น
แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เนื่องจากบริเวณโดยรอบยังมีวัชพืชปกคลุมจานวนมาก และขาดการปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้สวยงาม หากมีการดาเนินการโครงการปรับปรุงแล้ว พื้นที่ส่วนนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ
มากขึ้นทั้งยังเพิ่มประโยชน์ของพื้นที่มีความร่มรื่นสวยงาม สนับสนุนแนวทางมหาวิทยาลัยเขียวสะอาดอีกทางหนึ่งจึง
จัดทาโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง
1 เพื่อพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียงอย่างยั่งยืน ที่มีการพัฒนา จัดหาทรัพยากร สนับสนุนการทางานตาม
พันธกิจอย่างพอเพียง
2. ประโยชน์ทางการศึกษา เป็นที่พักผ่อน อ่านหนังสือ รอเข้าเรียน สาหรับนักศึกษา
3. สนับสนุนการทากิจกรรมของนักศึกษา ส่งเสริมความสามัคคีการมสี่วนร่วมของสังคม
4. ส่งเสริมแนวทาง มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
5. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
6. เพื่อให้สภาพแวดล้อมภายในคณะครุศาสตร์แลมหาวิทยาลัย ปลอดภัย น่าอยู่ และสวยงาม
7. เพื่อให้สถานศึกษามีทรัพยากรทางสิ่งแวดล้อมศึกษาเพิ่มและหลากหลายขึ้น.
8. เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่อง สิ่งแวดล้อม
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6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)  คัดลอก  มีส่วนร่วม  กาหนดใหม่
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จานวนโครงการพัฒนาตามแนวทางมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ดาเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนด
ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนต่อสิ่งอานวย
ความสะดวก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณไปตามแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

จานวน

1

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

หมายเหตุ 1. คัดลอก = คัดมาจากวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 2. มีส่วนร่วม = คัดลอก+ปรับปรุง
3. กาหนดใหม่ = ได้กาหนดขึ้นมาใหม่ทั้งหมด

7. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
คณาจารย์ บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ และผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของคณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
8. งบประมาณโครงการ
ประเภทงบ/รายการค่าใช้จ่าย

รายละเอียดงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบแผ่นดิน
งบรายได้

1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน (รายจ่ายอื่น ,งบอุดหนุน)
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
รวม
รวมทั้งสิ้น

5,000
5,000

5,000
5,000

9. กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ
ลาดับ
1

กิจกรรมย่อย
จัดทาสวนหย่อม เพิ่มจานวนต้นไม้ พื้นที่สีเขียวในพื้นที่ต่างๆ

หมายเหตุ ระบุรายละเอียดเวลาการใช้งบประมาณและผู้เข้าร่วมในข้อ (12)
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วัน/เดือน/ปี
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 1

งานบริหาร
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10. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียนต่างๆและบริเวณข้างเคียง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะครุศาสตร์ได้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ มีทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ
2. คณะครุศาสตร์มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และบรรยากาศในคณะครุศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัย ดูดีมีสถานที่นั่งพัก ที่สะอาดและปลอดภัย อาคารเรียน อาคารประกอบ อยู่ในสภาพที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
และสามารถดาเนินกรใช้งานอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่
3 คณะครุศาสตร์ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนรวมถึงมีสถานที่นั่งพัก ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร ตลอดจนผู้มาติดต่อ เพื่อขึ้น
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
วิธีการ
รายงานผลการดาเนินงาน ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัด
ความสาเร็จของโครงการ
บารุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากรและนักศึกษา เช่น การปรับปรุง
สวนสุขภาพสวนหย่อม และสวนสาธารณะต่างๆ เป็นต้น
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เครื่องมือ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
จานวนกิจกรรม 1 กิจกรรม
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
สถานที่ร่มรื่นสวยงาม
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13. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ
เป้าหมาย
กิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

จานวน

งบประมาณ
รวม
(บาท)

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.58)

(ม.ค. – มี.ค.59)

(เม.ย.-มิ.ย.59)

(ก.ค.-ก.ย.59)

เป้าหมาย
(จานวน)

โครงการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง
จัดทาสวนหย่อม
ร้อยละ
80
5,000
80
เพิ่มจานวนต้นไม้
พื้นที่สีเขียวในพื้นที่
ต่างๆ

ไตรมาสที่ 1

งบประมาณ
ที่ใช้

5,000
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เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้
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ความสอดคล้อง
ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2556-2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารและพัฒนาสถาบัน
ความสอดคล้องแผนงาน
 1. แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
งาน ..........................................................
 2. แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งาน ...........................................................
 3. แผนงานวิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุง ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น งาน...................................
 4. แผนงานบริหารและพัฒนาสถาบัน
งาน พัฒนาสิ่งแวดล้อม
6. ผลผลิต










1. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
4. ผลงานการให้บริการวิชาการ
5. ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
8. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
9. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กนผ. 01
แบบฟอร์มเสนอโครงการขอตั้งงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1. ชื่อโครงการหลัก ปรับปรุงระบบงานและการบริการสู่ความเป็นเลิศและธรรมาภิบาล
2. หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
3. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ งานบริหาร
4. หลักการและเหตุผล
ธรรมาภิบาล ( Good Governance ) หมายถึง การบริหารจัดการที่ดี เมื่อนามาใช้ในการดาเนินกิจการ
ใดย่อมก่อให้เกิดความเข้มแข็ง มั่งคง และเจริญก้าวหน้าในกิจการนั้น ทาให้เกิด “ความเชื่อถือ” จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกิจการนั้น ซึ่งองค์ประกอบของธรรมาภิบาล (ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542) ประกอบด้วย 6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลั กความโปร่งใส หลั กการมี ส่ วนร่วม หลักความรับผิ ดชอบ และหลั กความคุ้มค่า มหาวิทยาลั ราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มีภาระหน้าที่
ในการปฏิ บั ติ งาน ตามที่ ก าหนดในพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 เพื่ อ ให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภ าพสูงสุด จึงต้องมีการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้ การดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด
การกากับ ดูแลกิจ การที่ ดีในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์
จึงเป็นการกากับดูแลผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ต่าง ๆ จัดกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่าและโดยประหยัด เป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถดาเนินงาน
ประสบความสาเร็จบรรลุวัตถุป ระสงค์ ส่งผลให้มหาวิทยาลัย เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับจากทุกฝ่า ยที่เกี่ยวข้อง
หลักสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หรือธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย คือ ความเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ดังนั้น การส่งเสริมธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเป็นสิ่ งจาเป็น
เพื่อให้มหาวิทยาลัยจัดกระบวนการบริหารจัดการเพื่อการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
คุ้มค่าโดยประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรอย่างเป็นธรรม
กระบวนการวางแผนเป็ น การก าหนดทิ ศ ทางหรือ แนวทางการด าเนิ น งานในอนาคตขององค์ ก รเน้ น
กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การ
บริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหาร
ภาครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้
เพื่ อ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานมี แ นวทางและทิ ศ ทางที่ ชั ด เจนสามารถตรวจสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานได้ และในแต่ ล ะ
ปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องนาแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ เพื่อเป็นการกาหนดทางเลือกแนวปฏิบัติในการดาเนิน รวมทั้งการกาหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการนากล
ยุ ท ธ์ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ต ามแผนงาน/โครงการที่ ว างไว้ และน าไปสู่ เป้ า หมายเดี ย วกั น คื อ ความส าเร็ จ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีพันธกิจ ระบบการบริหาร
จั ด การ การบริ ห ารวิช าการ การบริ ห ารงานบุ คคล การบริห ารงบประมาณ และทรัพ ย์ สิ น มี ระบบการก ากั บ
ตรวจสอบโดยกลไกภายในคณะครุ ศาสตร์ เช่น เดียวกับ สถาบัน อุดมศึกษาทั่ว ๆ ไป จะเห็ นว่า คณะครุศาสตร์
เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักการของธรรมาภิบาล ในการพัฒนาระบบการควบคุม
ภายใน และการบริ ห ารความเสี่ ย ง การพั ฒ นาระบบงานการเงิน และบั ญ ชี และโปรแกรมบั ญ ชี ส ามมิติ พั ฒ นา
ระบบงานการวางแผนและงบประมาณ ติดตามผลประเมินการบริหารคณะครุศาสตร์ จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
การพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร เป็นกระบวนการหรือการดาเนินงานด้วยวิธีการต่างๆ ที่เป็นการช่วยให้
อาจารย์ และบุคลากร ได้มีโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ เทคนิควิธีการต่างๆ
ในด้ านการปฏิ บั ติ งาน และการสอนให้ ทั น ต่ อ เหตุ การณ์ ซึ่ งเป็ น การเสริม สร้างประสิ ท ธิภ าพและศั ก ยภาพของ
คณาจารย์ ให้ดาเนิ นภาระหน้ าที่และบทบาทของอาจารย์ที่จะส่ งผลให้ การดาเนินงานของสถาบันบรรลุผ ลตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ นโยบาย เป้ า หมาย และปณิ ธ านของสถาบั น การศึ ก ษา การพั ฒ นาอาจารย์ และบุ ค ลากร เป็ น
กระบวนการ ที่มุ่งการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและวิธีการทางาน ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น จึงจะสามารถดาเนิ นการไปโดย
บรรลุเป้าหมายได้ กิจกรรมใดที่มีส่วนทาให้การเรียนการสอนดีขึ้น และช่วยบรรลุวัตถุประสงค์ ถือว่าเป็นการพัฒนา
ด้านการเรียนการสอนทั้งสิ้น เช่น การเพิ่มความรู้ และประสบการณ์ เป็นครั้งคราว การเข้าร่วมประชุม การพัฒนา
เทคนิคการสอน การพัฒนาความรู้ของนักเรียนนักศึกษา การได้รับตาแหน่งทางวิชาการ การประเมินผลการเรียนการ
สอน การแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา การเขียนตารา การวิจัย การทางานด้านการ
บริหารการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ การได้รับการพิจารณาความดีความชอบ การจัดมาตรฐานของโรงเรียน
หรือสถาบันการศึกษา มักถือเกณฑ์ว่า ถ้ามีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งปริมาณและคุณภาพ ก็เป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือ
ได้ว่า มาตรฐานทางการศึกษาจะต้องดีตามไปด้วย
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จึงได้จัดโครงการปรับปรุงระบบงานและการบริการสู่ความเป็นเลิศและธรรมาภิบาล การทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ
แนวปฏิบัติด้านการให้ริการตามระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งสร้างมาตรฐานและจิตสานึกการให้บริการให้แก่บุคลากร
ผู้ให้บริการเพื่อให้การดาเนินงานของคณะครุศาสตร์ เป็นไปตามกรอบและทิศทางการดาเนินงานที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย อันนาไปสู่มาตรฐานการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
5. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง
1. พัฒนา มาตรฐาน ยกระดับ คุณภาพงานบริการทั้งหมดให้เป็นที่เชื่อมั่นยอมรับของผู้มาติดต่อ
2. เพื่อพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร ของคณะครุศาสตร์
3. เพื่ อให้ บุ คลากรของคณะครุศ าสร์ มีความรู้ ความเข้ าใจในสาระของธรรมาภิ บ าลในมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นแนวเดียวกัน และตระหนัก ถึงคุณประโยชน์ของการปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลและพร้อมที่จะผลักดันไปสู่การปฏิบัติ
4. ทาให้หลักธรรมาภิบาลในคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่มีอยู่นั้น ไม่ได้เป็นเพียงความคิดที่เป็น แค่ลายลักษณ์อักษรเท่านั้น แต่มหาวิทยาลัยต้องนามาใช้ในการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง และมีการปฏิบัติในทุกระดับ คือ ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน โดยในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล
ธรรมาภิบาล ในการพัฒนาบุคลากรต่างๆ ด้วย
5. ส่งเสริมให้บุคลากรของคณะครุศาสตร์ ทุกประเภทและทุกสายงาน มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เกิดความร่วมมือในการ
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พั ฒ นาแนวทางด าเนิ น งานที่ เหมาะสมสอดคล้ อ ง โดยใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลใน มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น เป้ า หมายของ
ผลสัมฤทธิ์
6. เพื่อให้คณะครุศาสตร์มีกรอบแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรที่สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย
7. เพื่อให้ ร ะบบการควบคุมภายใน การบริห ารความเสี่ ยง การวางแผนและงบประมาณ ตลอดจนงาน
การเงินและบัญชี มีความแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)  คัดลอก  มีส่วนร่วม  กาหนดใหม่
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จานวนกระบวนงานที่พัฒนามาตรฐานและดาเนินงานได้ตามมาตรฐาน
คณาจารย์ และบุคลากร ของคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
คณาจารย์ และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในสาระการจัดทาแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ การดาเนินงานของคณะเป็นไปตามกรอบ
และทิศทางการดาเนินงาน ที่สอดคล้องกับการปฏิบตั ิราชการของมหาวิทยาลัย อัน
นาไปสูม่ าตรฐานการจัดการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ

2
80
80

ร้อยละ

80

หมายเหตุ 1. คัดลอก = คัดมาจากวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 2. มีส่วนร่วม = คัดลอก+ปรับปรุง
3. กาหนดใหม่ = ได้กาหนดขึ้นมาใหม่ทั้งหมด

7. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
คณาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
8. งบประมาณโครงการ
ประเภทงบ/รายการค่าใช้จ่าย

รายละเอียดงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบแผ่นดิน
งบรายได้

1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน (รายจ่ายอื่น ,งบอุดหนุน)
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
รวม
รวมทั้งสิ้น

60,000
55,600
4,400

60,000
60,000
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9. กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ
ลาดับ

กิจกรรมย่อย

1

พัฒนาระบบงานการวางแผนและงบประมาณ อบรมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
2559
2 พัฒนาบุคลากร"สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน
คณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2559
หมายเหตุ ระบุรายละเอียดเวลาการใช้งบประมาณและผู้เข้าร่วมในข้อ (12)

วัน/เดือน/ปี
ดาเนินการ
ไตรมาส 4
ไตรมาส 3

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร
งานบริหาร

10. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาจารย์ และบุ ค ลากร ได้ เพิ่ ม พู นความรู้ ค วามสามารถ แนวคิ ด ใหม่ ทั ศนคติ ที่ ดี ต่ อการท างาน และ
ประสบการณ์ในการทางานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
2. อาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ มีความรักสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยให้ มี
ความก้าวหน้า
3. คณาจารย์และบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจในสาระของธรรมาภิบาล และตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและพร้อมที่จะผลักดันไปสู่การปฏิบัติ
4. มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลจริงจัง และมีการปฏิบัติในทุกระดับ คือ ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
5. มี ผลสั มฤทธิ์ ของงานการพั ฒ นาบุ คลากร ที่ สอดคล้ องกับ หลั กธรรมาภิ บาลในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
6. บุ คลากรทุ กระดั บ ชั้ นมี ผลงานและมี แนวทางการปฏิ บั ติ งานร่ วมกั น สามารถน าไปพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
7. คณะครุ ศาสตร์ มี ระบบงานตามหลั กธรรมาภิ บาล ที่ ใช้ เป็ นกรอบในการบริ ห ารจั ด การองค์ กรอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
8. คณะครุศาสตร์มีแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ที่นาไปสู่มาตรฐานการจัดการศึกษาและการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
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12. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
วิธีการ
เล่มแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2559
รายงานผลการดาเนินงาน

เครื่องมือ
เล่มแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2559
ประเมินความพึงพอใจโดยการตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจ
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13. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ
งบประมาณ
รวม
(บาท)

เป้าหมาย
กิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

จานวน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.58)

(ม.ค. – มี.ค.59)

(เม.ย.-มิ.ย.59)

(ก.ค.-ก.ย.59)

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

โครงการ ปรับปรุงระบบงานและการบริการสู่ความเป็นเลิศและธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบงานการวางแผน
ร้อยละ
80
10,000
และงบประมาณ อบรมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนจัดทาแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีงบประมาณ 2559
พัฒนาบุคลากร"สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
และศึกษาดูงาน
คณะครุศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ 2559

ร้อยละ

80

50,000

80
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50,000

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

80

10,000
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ความสอดคล้อง
ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2556-2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารและพัฒนาสถาบัน
ความสอดคล้องแผนงาน
 1. แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
งาน ..........................................................
 2. แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งาน ...........................................................
 3. แผนงานวิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุง ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น งาน...................................
 4. แผนงานบริหารและพัฒนาสถาบัน
งาน ปรับปรุงระบบงาน
6. ผลผลิต










1. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
4. ผลงานการให้บริการวิชาการ
5. ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
8. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
9. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แบบฟอร์มเสนอโครงการขอตั้งงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1. ชื่อโครงการหลัก ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร องค์การและแผนการตลาดเชิงรุก
2. หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
3. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ งานวิชาการ/หลักสูตร/สาขาวิชา
4. หลักการและเหตุผล
จัดทาแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกและผลกดันสนับสนุนให้มีการสื่อสารภายนอกแลการประชาสัมพนธ์ที่มี
มาตรฐานมีประสิทธิภาพเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ครบถ้วน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างมองหา
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอน เทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย ทั้งนี้
รวมถึงศักยภาพของอาจารย์ ผู้สอนเพื่อสร้างจุดเด่นให้ กับทางมหาวิทยาลัยและเป็นการดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย คือ
นักเรียน และผู้ต้องการพัฒนาวุฒิการศึกษาให้เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลั ย การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการ
แนะแนวการศึกษาต่อเป็นอีกกลวิธีของการรับนักศึกษาใหม่ โดยการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน
ให้ กับ ผู้ บ ริห ารสถานศึ กษา อาจารย์ ฝ่ ายแนะแนว และรวมไปถึงนั กเรียนที่ กาลั งศึกษาในชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 6
โดยเฉพาะในพื้นที่เครือข่ายของมหาวิทยาลัยหรือจังหวัดใกล้เคียงให้ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยและการรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้ามาศึกษาต่อ
คณะครุ ศ าสตร์ มี ห ลั ก สู ตรหลากหลายหลั ก สู ต รครุศาสตรบั ณ ฑิ ต มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จัง หวัดปทุ มธานี ในแต่ล ะปีการศึกษาได้ท าการเปิดรับนักศึกษา เพื่ อเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ปัจจุบั นมีสถาบัน การศึกษาเกิดขึ้นมากมาย ในขณะเดียวกัน สาขาวิช าก็เปิดกว้างมากขึ้นตามไปด้วย
ทาให้ผู้สนใจศึกษาต่อมีโอกาสและมีทางเลือกอย่างกว้างขวาง แต่เนื่องจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ข้อมูลข่าวสาร
รายละเอียดเกี่ยวหลักสูตรจึงยังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไม่ทั่วถึง
ดังนั้นคณะครุศาสตร์ เห็นความสาคัญที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
จึงได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร องค์การและแผนการตลาดเชิ งรุกขึ้น เพื่อเพิ่มยอดการสมัครเข้าศึกษาต่อ
ในสาขาวิ ช าต่ า งๆ และเตรี ย มเปิ ด รั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาใหม่ ในทุ ก ๆ ปี ก ารศึ ก ษา จึ ง ให้ แ ต่ ล ะหลั ก สู ต รเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดทาวีซีดี จัดทาป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดทา
เอกสารแผ่นพับ และส่งบุคลากรออกไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาต่อ ตามโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่
ใกล้เคียง รวมถึงการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับงานวิชาและสาขาวิชาต่างๆ ให้มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของกลุ่มเป้าหมาย
5. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง
1. เพื่อพัฒนางานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การให้มีผลงานให้เชิงรุก
2. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ของคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. เพื่อเพิ่มจานวนนักศึกษาเข้าใหม่ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)  คัดลอก  มีส่วนร่วม  กาหนดใหม่
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ระดับ
ร้อยละ

ดี
80

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ร้อยละความสาเร็จของโครงการกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์การตามแผนประชาสัมพันธ์ทกี่ าหนด
จานวนกลุ่มเป้าหมายทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ระดับการรับรู้ของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ต่อข้อมูลข่าวสารทีเ่ ผยแพร่
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
หมายเหตุ 1. คัดลอก = คัดมาจากวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 2. มีส่วนร่วม = คัดลอก+ปรับปรุง
3. กาหนดใหม่ = ได้กาหนดขึ้นมาใหม่ทั้งหมด

7. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
นักศึกษา พื้นที่ต่างๆ
8. งบประมาณโครงการ
ประเภทงบ/รายการค่าใช้จ่าย

รายละเอียดงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบแผ่นดิน
งบรายได้

1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน (รายจ่ายอื่น ,งบอุดหนุน)
- ตอบแทน
- ใช้สอย
- วัสดุ
- สาธารณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
รวม
รวมทั้งสิ้น

48,000

20,000

24,000
24,000

20,000

48,000

20,000
68,000

9. กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ
ลาดับ

กิจกรรมย่อย

วัน/เดือน/ปี
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

แผนการรับนักศึกษาและประชาสัมพันธ์แผนการตลาดเชิงรุก (งานวิชาการ)

ไตรมาส 1-4

งานวิชาการ

2

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชา
ภาษาจีน

ไตรมาส 1-2

ภาษาจีน+ภาษาไทย

หมายเหตุ ระบุรายละเอียดเวลาการใช้งบประมาณและผู้เข้าร่วมในข้อ (12)
10. สถานที่ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นั กเรี ยนจากสถานศึ กษาต่ างๆ และบุ คคลทั่ วไป ทราบหลั กสู ตรการเรี ยนการสอนในระดั บปริ ญ ญาตรี
(หลักสูตร 5 ปี) ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพิ่มมากขึ้น
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพิ่มขึ้น
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)
วิธีการ
รายงานผลการดาเนินงานแบบประเมินผลโครงการ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

เครื่องมือ
แบบประเมินผลโครงการ
แบบประเมินความพึงพอใจ

150
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13. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ
งบประมาณ
รวม
(บาท)

เป้าหมาย
กิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

จานวน

โครงการ ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร องค์การและแผนการตลาดเชิงรุก
แผนการรับนักศึกษาและ
ร้อยละ
80
20,000
ประชาสัมพันธ์แผนการตลาด
เชิงรุก (งานวิชาการ)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตร์
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย
และสาขาวิชาภาษาจีน

ร้อยละ

80

48,000

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.58)

(ม.ค. – มี.ค.59)

(เม.ย.-มิ.ย.59)

(ก.ค.-ก.ย.59)

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เป้าหมาย
(จานวน)

งบประมาณ
ที่ใช้

25

5,000

25

5,000

25

5,000

25

5,000

45

21,520

55

26,480
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ความสอดคล้อง
ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2556-2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารและพัฒนาสถาบัน
ความสอดคล้องแผนงาน
 1. แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
งาน ..........................................................
 2. แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งาน ...........................................................
 3. แผนงานวิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุง ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น งาน...................................
 4. แผนงานบริหารและพัฒนาสถาบัน
งาน ประชาสัมพันธ์
6. ผลผลิต










1. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
4. ผลงานการให้บริการวิชาการ
5. ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
8. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
9. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ภาคผนวก
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวน และจัดทาแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2559 คณะครุศาสตร์
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ
4. รูปภาพกิจกรรม
5. หลักเกณฑ์แนวทางการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้แก่หลักสูตร
หน่วยงาน
6. วิเคราะห์สถานการณ์ SWOR MATRIX
7. การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ ตารางสรุปการวิเคราห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทั้งภายในและภายนอก
8. TOWS MATRX

153
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154
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155
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กนผ.02
แบบฟอร์มเสนอโครงการเดี่ยว/ย่อย

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการเดี่ยว/โครงการย่อย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
คณะ/หน่วยงาน...คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี...
ข้อมูลโครงการหลัก ชื่อ ..อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ......รหัส ……15-08-01-001.....
1. ชื่อโครงการย่อย/โครงการเดี่ยว...อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปีงบประมาณ......รหัส ……15-08-01-001.....
2. สถานภาพของโครงการ : [ ] โครงการใหม่
[ ] โครงการต่อเนื่อง…….ระบุชื่อโครงการเดิม…………
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ …อาจารย์ ดร. ศศิธร จันทมฤก……………..
4. แผนงานและผลผลิต








แผนงาน
1. แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
งาน ........................................................
2. แผนงานผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
งาน ..........................................................
3. แผนงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น
ชุมชน สถานประกอบการ
งาน ............................................................
4. แผนงานทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
งาน .........................................................
5. แผนงานการบริหารจัดการ
งาน งานแผนงาน งบประมาณ การเงินและพัสดุ
6. แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
งาน .........................................................
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ผลผลิต
1. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
3. ผลงานการให้บริการวิชาการ
4. ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
6. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
15 ปี
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5. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา
1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน (มหาวิทยาลัย)
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์/ข้อ
ยุทธศาสตร์
[ ] ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ ………….. [ ] ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาและการ
บัณฑิตให้ตรงความต้องการของสังคมฯ
………….. พัฒนาสถาบัน
[ ] ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงาน ………….. [ ] ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพ
สร้างสรรค์ทมี่ ีคุณภาพฯ
………….. และมาตรฐานศึกษา
[ ] ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่
สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
[ ] ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุง เผยแพร่
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
2) สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้/
องค์ประกอบ
ข้อ
[ ] องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธานฯ
................ [ ] องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะฯ
[ ] องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
................ [ ] องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
[ ] องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานักศึกษา ................ [ ] องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
[ ] องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
................ [ ] องค์ประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพ
[ ] องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ ................ [ ] องค์ประกอบที่ 10 3 ดี
3) สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.)
ด้าน
ตัวบ่งชี้/ข้อ
ด้าน
[ ] ด้านคุณภาพบัณฑิต
……………. [ ] ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
[ ] ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
……………. [ ] ด้านการประกันคุณภาพภายใน
[ ] ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
……………. [ ] ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
[ ] ด้านการทานุบารุงศิลปะฯ
……………. [ ] ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

กลยุทธ์/ข้อ
…………..
…………..
…………..

ตัวบ่งชี้/ข้อ
................
................
................
................
................

4) การบูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ระบุ
[ ] การปรับปรุงรายวิชา ................................................ หลักสูตร....................................
[ ] การเปิดรายวิชาใหม่ .................................................. หลักสูตร....................................
[ ] การต่อยอดสู่หนังสือตารา ......................................... หลักสูตร....................................
[ ] อื่นๆ ..........................................................................

[ ] การวิจัย ระบุโครงการวิจยั ..........................................................................................
[ ] การปฏิบัติงาน (กรณีทไี่ ม่ได้รับผิดชอบสอน/วิจยั ) .......................................................
[ ] อื่นๆ ระบุ .....................................................................................................................
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ตัวบ่งชี้/ข้อ
…………….
…………….
…………….
…………….
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5) อื่นๆ
5.1) นโยบายจาก ..............................................................
5.2) ความร่วมมือกับ...........(กรณีเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกวิททยาลัย)
5.3) อื่นๆ ..................................................................

6. หลักการและเหตุผล
กระบวนการวางแผนเป็นการกาหนดทิศทางหรือแนวทางการดาเนินงานในอนาคตขององค์กรเน้น
กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตาม
แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงานได้ และในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องนาแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่
การปฏิบัติ โดยการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ เพื่อเป็นการกาหนดทางเลือกแนวปฏิบัติ
ในการดาเนิน รวมทั้งการกาหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการนากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ
ที่วางไว้ และนาไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีพันธกิจ ระบบการ
บริหารจัดการ การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และทรัพย์สิน มีระบบ
การกากับตรวจสอบโดยกลไกภายในคณะครุศาสตร์ เช่นเดียวกับ สถาบันอุดมศึกษาทั่ว ๆ ไป จะเห็นว่า
คณะครุศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักการของธรรมาภิบาล ในการ
พัฒ นาระบบการควบคุมภายใน และการบริห ารความเสี่ยง การพัฒ นาระบบงานการเงินและบัญชีและ
โปรแกรมบัญชีสามมิติ พัฒนาระบบงานการวางแผนและงบประมาณ ติดตามผลประเมินการบริหารคณะครุ
ศาสตร์ จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของคณะครุศาสตร์ เป็นไปตามกรอบและทิศทางการดาเนินงานที่
สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย อันนาไปสู่ มาตรฐานการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และ การประกันคุณภาพการศึกษาที่บรรลุเป้าหมายที่กาหนด คณะครุศาสตร์จึงได้จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการขึ้น
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณะครุศาสตร์จัดทาการทบทวนแผน จัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ
2. เพื่อให้คณะครุศาสตร์มีกรอบแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรที่สอดคล้องกับการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การวางแผนและงบประมาณ ตลอดจน
งานการเงินและบัญชี มีความแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน
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4. เพื่อให้ระบบการเงิน และงบประมาณ มีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ และเอื้อประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคณะครุศาสตร์
5. เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้อง ทันสมัย น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ
6. เพื่อให้มีการยอมรับในการนาเสนอนโยบายด้านการบริหารคณะครุศาสตร์
7. เพื่อให้คณะครุศาสตร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
8. เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ/ ค่าเป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
1. คณาจารย์ และบุคลากร ของคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2 คณาจารย์ และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในสาระการจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ การดาเนินงานของคณะเป็นไปตามกรอบและทิศทางการดาเนินงาน ที่
สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย อันนาไปสู่มาตรฐานการจัดการศึกษา และการประกัน
คุณภาพการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
2. คณาจารย์ และบุคลากร ทุกประเภททุกสายงาน มีการปฏิบัติงานและมีความร่วมมือในการ
พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. คณะครุ ศาสตร์ มี กรอบแนวทางในการบริห ารจัดการองค์กรที่ ส อดคล้ องกั บการปฏิ บั ติ
ราชการของมหาวิทยาลัย
4. มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การวางแผนและงบประมาณ ตลอดจน
งานการเงินและบัญชี มีความแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน
5. มีระบบการเงิน และงบประมาณ มีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ และเอื้อประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคณะครุศาสตร์
6. ระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้อง ทันสมัย น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ
7. นโยบายด้านการบริหารคณะครุศาสตร์เป็นที่ยอมรับ
8. ระบบการบริหารจัดการที่ดีเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
9. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
คณาจารย์และบุคลากร จานวน 45 คน
10. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
วันเริ่มต้นโครงการ .3 สิงหาคม 2558. วันสิ้นสุดโครงการ .4 สิงหาคม 2558..
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11. แผนการดาเนินงาน
ที่

ขั้นตอน/กิจกรรมในการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลา
เดือน กรกฏาคม – สิงหาคม 2558
กรกฏาคม 2558

1
2
3

หมายเหตุ

สิงหาคม58

เขียนโครงการ
ดาเนินโครงการ
สรุปผลโครงการ

12. สถานที่ดาเนินงานโครงการ
ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 2 อาคารสมเด็จเจ้าฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
13. งบประมาณ
งบประมาณ
 งบประมาณแผ่นดิน
 งบสิทธิประโยชน์

 งบประมาณรายได้ ( ) บ.กศ. ( ) กศ.ปช.
 งบกองทุน.....................  งบอื่น ๆ ………………………

งบประมาณ........30,000........บาท
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประเภทงบ/หมวด
ค่าใช้สอย

รายการ
ค่าอาหารกลางวัน (45 คนๆละ 150 บาท จานวน 2 วัน)
ค่าอาหารว่าง (45 คนๆละ 25 บาท จานวน 4 มื้อ)
ค่าวัสดุ
วัสดุของที่ระลึก(กระเช้าสาหรับวิทยากร)
วัสดุโครงการอืน่ ๆ
รวม
* หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ
13,500
4,500
1,500
10,500
30,000

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะครุศาสตร์ มีการดาเนินงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. บุคลากรมีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงขึ้น
3. บุคลากรทุกระดับชั้นมีผลงานและมีแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน สามารถนาไปพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
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4. คณะครุศาสตร์มีระบบงานตามหลักธรรมาภิบาล ที่ใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. คณะครุ ศาสตร์ มีแ ผนกลยุ ท ธ์ และแผนปฏิ บั ติ ราชการประจาปี ที่ น าไปสู่ มาตรฐานการจั ด
การศึกษาและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
15. การประเมินผลโครงการ
1. เล่มแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2559
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ
16. การติดตามผลโครงการ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และได้แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2559
2. ความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ
17. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
1) ข้อมูลเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะกิจ
2) ปัญหาในการดาเนินโครงการ

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
1) เตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ
2) ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
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รูปภาพกิจกรรม
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หลักเกณฑ์แนวทางการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ให้แก่หลักสูตร หน่วยงาน
ในการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงาน เพื่อดาเนินโครงการ กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีภายใต้ความรับผิดชอบจะดาเนิ นการโดยพิจารณาจากหน้าที่
ความรับผิดชอบของหลักสูตร คณะหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คณะ จะได้รับงบประมาณเพื่อดาเนินงานตามภารกิจในการจัดการศึกษา
และภารกิจด้านอื่นๆ (ตัวชี้วัด)ไม่น้อยกว่า 50% ประกอบด้วย
- ค่าตอบแทนใช้สอนและวัสดุการศึกษา สาหรับหลักสูตร
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
- 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.ป ช. ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ทั้ งหมด 50 % และ
ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ามันเชื้อเพลิง พิจารณาจัดสรรเท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
4. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามภารกิจอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
บุคลากร เงินทุนสนับสนุนการวิจัย ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ พิจารณาจั ดสรร
ให้แก่คณะตามเกณฑ์การจัดสรรและตามจานวนบุคลากรสายวิชาการ
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วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT MATRIX)
จุดแข็ง (S-Strengths)

จุดอ่อน (W-Weakness)

S1 มีหลักสูตรที่แตกต่าง วิทย์-คณิต(inter), จีน

W1 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะ IT ทักษะวิจัยทักษะเทคโนโลยี
ทักษะชีวิติ
S2 บัณฑิตส่วนใหญ่มีคุณภาพตรงตามเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของ
W2 นักศึกษาใหม่ขาดการเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนไม่สามารถ
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ
ปรับตัวเข้ากับสถานศึกษาได้
S3 มีโรงเรียนสาธิตที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ครบถ้วนทุกระดับชั้น W3 คุณภาพการสอนยังไม่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
S4 มีศูนย์ครู มีสถานที่ฝึกอบรมบุคลากรสาหรับพัฒนาครู
W4 อาจารย์ผลิตผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการได้น้อย
S5 ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีงานทา 100%
W5 ขาดกระบวนการพัฒนาภาษาอังกฤษให้นักศึกษา/บุคลากร
S6 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต
W6 ขาดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายต่างประเทศ
S7 ค่านิยมของผู้ปกครองที่มีต่อวิชาชีพครู
W7 สภาพห้องเรียนไม่เอื้อต่อการเรียนการสอน
S8 ระดับปริญญาตรีมีกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตครบถ้วน W8 จานวนบุคลากรฝ่ายสายสนับสนุนมีจานวนน้อยไม่เพียงพอกับภาระงาน
ที่เพิ่มขึ้น
ปรากฏในทรานสคริปกิจกรรม
W9 ภารหน้าที่ที่รับผิดชอบมากจนไม่มเี วลาในการพัฒนาตนเอง
S9 มีวัฒนธรรมรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง
W10 แนวโน้มอาจารย์ไม่เพียงพอเนื่องจากเกษียณอายุราชการ
S10 มีระบบการนิเทศอาจารย์ใหม่และอาจารย์เก่า
W11 ตาแหน่งวิชาการและวุฒปิ ริญญาเอก มีอัตราน้อยลงเนื่องจากอาจารย์
S11 มีระบบการประเมินอาจารย์ที่ชัดเจน

เกษียณอายุราชการ
W12 ได้งบประมาณได้รบั จัดสรรน้อยไม่เพียงพอต่อการดาเนินการจัดการเรียน
การสอน
W13 การใช้งบประมาณไม่ตรงตามแผนปฏิบตั ิการ

S12 มีระบบการรับนักศึกษาที่เหมาะสม
S13 อาจารย์มคี ุณวุฒิตรงตามสาขาที่เปิดสอน
S14 มีอาจารย์กาลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกตรงตามสาขา
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จุดแข็ง (S-Strengths)

จุดอ่อน (W-Weakness)

S15 อาจารย์และบุคลากรมีความสามัคคี มีความมุ่งมั่นในการทางาน
เป็นทีม มีความเสียสละ
S16 การใช้ทรัพยากรคุ้มค่า
S17 มีระบบการควบคุมการเบิกจาก 3 มิติ
S18 การสนับสนุนระหว่างโครงการ (กรณีโครงการเร่งด่วนไม่ได้ตงั้ ไว้
ในแผนปฏิบัตกิ าร คณะมีการ Support งบประมาณในการบริหาร
จัดการ)
โอกาส (O-Opportunities)

ภัยคุกคาม (T-Threats)

O1 ข้อกาหนดของคุรุสภาในการรับนักศึกษา
O2 ทาเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม
O3 ผู้ใช้บัณฑิตมีความเชื่อมั่นในการใช้บัณฑิต
O4 หลักสูตรเอกคู่มีโอกาสสอบบรรจุได้มากกว่าช่องทางมากกว่า 2
ช่องทาง
O5 มีเครือข่ายในการพัฒนางานด้านวิชาการ และวิชาชีพครู
O6 มีโอกาสในการคัดเลือกนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
O7 มีทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก
O8 ได้รับงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาลระหว่างปีงบประมาณ
(กรณีเฉพาะกิจเร่งด่วน)

T1 ข้อกาหนดของคุรุสภา, TQF
T2 คู่แข่งด้านหลักสูตรในลักษณะใกล้เคียงกัน
T3 อัตราการเปิดสอบบรรจุข้าราชการน้อย
T4 ค่านิยมของนักศึกษาที่ไปเลือกคู่แข่งมากกว่ารวมถึงผู้ใช้บัณฑิตก็ไปเลือกคู่แข่ง
มากกว่า
T5 หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการตลาด
T6 ขาดการร่วมมือระหว่างคณะและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม
T7 นโยบายทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการเมือง
T8 ระบบการประกันคุณภาพมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
T9 การได้รับจัดสรรงบประมาณแนวโน้มลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
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การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายใน (Internal Strategic Factors Summary : IFAS)
Internal Factors

Weight
(0.0-1.0)

Rating
(1-5)

Weighted Comments
Score

0.05
0.04
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.05

4
4
4
4
4
4
4
4

0.2
0.16
0.2
0.2
0.16
0.16
0.16
0.2

0.04
0.05
0.05
0.04
0.05
0.04

4
4
4
4
4
4

0.16
0.2
0.2
0.16
0.2
0.16

จุดแข็ง (S-Strengths)

S1 มีหลักสูตรที่แตกต่าง วิทย์-คณิต(inter), จีน
S2 บัณฑิตส่วนใหญ่มีคุณภาพตรงตามเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ
S3 มีโรงเรียนสาธิตที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ครบถ้วนทุกระดับชั้น
S4 มีศูนย์ครู มีสถานที่ฝึกอบรมบุคลากรสาหรับพัฒนาครู
S5 ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีงานทา 100%
S6 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต
S7 ค่านิยมของผู้ปกครองที่มีต่อวิชาชีพครู
S8 ระดับปริญญาตรีมีกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตครบถ้วนปรากฏในทรานสคริป
กิจกรรม
S9 มีวัฒนธรรมรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง
S10 มีระบบการนิเทศอาจารย์ใหม่และอาจารย์เก่า
S11 มีระบบการประเมินอาจารย์ที่ชัดเจน
S12 มีระบบการรับนักศึกษาที่เหมาะสม
S13 อาจารย์มคี ุณวุฒิตรงตามสาขาที่เปิดสอน
S14 มีอาจารย์กาลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกตรงตามสาขา
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Internal Factors

S15 อาจารย์และบุคลากรมีความสามัคคี มีความมุ่งมั่นในการทางานเป็นทีม มีความเสียสละ
S16 การใช้ทรัพยากรคุ้มค่า
S17 มีระบบการควบคุมการเบิกจาก 3 มิติ
S18 การสนับสนุนระหว่างโครงการ (กรณีโครงการเร่งด่วนไม่ได้ตงั้ ไว้ในแผนปฏิบัตกิ าร คณะมีการ
Support งบประมาณในการบริหารจัดการ)
รวม

Weight
(0.0-1.0)
0.04
0.04
0.05
0.04
0.80

168

Rating
(1-5)
4
4
4
4

Weighted Comments
Score
0.16
0.16
0.2
0.2
3.24
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Internal Factors

Weight
(0.0-1.0)

Rating
(1-5)

Weighted Comments
Score

0.020

3

0.06

0.015

3

0.045

0.018
0.017
0.010
0.015
0.010
0.015

3
3
3

0.054
0.051
0.03
0.045
0.03
0.045

0.015
0.015
0.020
0.015
0.015
0.20

3
3
3
3
3

จุดอ่อน (W-Weakness)

W1 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะ IT ทักษะวิจัยทักษะเทคโนโลยี
ทักษะชีวิติ
W2 นักศึกษาใหม่ขาดการเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนไม่สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานศึกษาได้
W3 คุณภาพการสอนยังไม่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
W4 อาจารย์ผลิตผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการได้น้อย
W5 ขาดกระบวนการพัฒนาภาษาอังกฤษให้นักศึกษา/บุคลากร
W6 ขาดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายต่างประเทศ
W7 สภาพห้องเรียนไม่เอื้อต่อการเรียนการสอน
W8 จานวนบุคลากรฝ่ายสายสนับสนุนมีจานวนน้อยไม่เพียงพอกับภาระงาน
ที่เพิ่มขึ้น
W9 ภารหน้าที่ที่รับผิดชอบมากจนไม่มเี วลาในการพัฒนาตนเอง
W10 แนวโน้มอาจารย์ไม่เพียงพอเนื่องจากเกษียณอายุราชการ
W11 ตาแหน่งวิชาการและวุฒปิ ริญญาเอก มีอัตราน้อยลงเนื่องจากอาจารย์เกษียณอายุราชการ
W12 ได้งบประมาณได้รบั จัดสรรน้อยไม่เพียงพอต่อการดาเนินการจัดการเรียนการสอน
W13 การใช้งบประมาณไม่ตรงตามแผนปฏิบตั ิการ
รวม
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3
3

0.045
0.045
0.06
0.045
0.045
0.60
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หมายเหตุ Rating
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้มากที่สุด
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้มาก
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้ปานกลาง
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้น้อย
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้น้อยที่สุด

เท่ากับ 5
เท่ากับ 4
เท่ากับ 3
เท่ากับ 2
เท่ากับ 1
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การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายนอก (External Strategic Factors Summary : EFAS)
External Factors

Weight
(0.0-1.0)

Rating
(1-5)

Weighted Comments
Score

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.80

4
4
4
4
4
4
4
4

0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
3.20

0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02

3
3
3
3
2
2

0.09
0.09
0.09
0.09
0.04
0.04

โอกาส (O-Opportunities)

O1 ข้อกาหนดของคุรุสภาในการรับนักศึกษา
O2 ทาเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม
O3 ผู้ใช้บัณฑิตมีความเชื่อมั่นในการใช้บัณฑิต
O4 หลักสูตรเอกคู่มีโอกาสสอบบรรจุได้มากกว่าช่องทางมากกว่า 2 ช่องทาง
O5 มีเครือข่ายในการพัฒนางานด้านวิชาการ และวิชาชีพครู
O6 มีโอกาสในการคัดเลือกนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
O7 มีทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก
O8 ได้รับงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาลระหว่างปีงบประมาณ (กรณีเฉพาะกิจเร่งด่วน)
รวม
ภัยคุกคาม (T-Threats)

T1 ข้อกาหนดของคุรุสภา, TQF
T2 คู่แข่งด้านหลักสูตรในลักษณะใกล้เคียงกัน
T3 อัตราการเปิดสอบบรรจุข้าราชการน้อย
T4 ค่านิยมของนักศึกษาที่ไปเลือกคู่แข่งมากกว่ารวมถึงผู้ใช้บัณฑิตก็ไปเลือกคู่แข่งมากกว่า
T5 หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการตลาด
T6 ขาดการร่วมมือระหว่างคณะและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม
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External Factors

T7 นโยบายทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการเมือง
T8 ระบบการประกันคุณภาพมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
T9 การได้รับจัดสรรงบประมาณแนวโน้มลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
รวม
หมายเหตุ Rating
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้มากที่สุด
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้มาก
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้ปานกลาง
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้น้อย
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้น้อยที่สุด

เท่ากับ 5
เท่ากับ 4
เท่ากับ 3
เท่ากับ 2
เท่ากับ 1
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Weight
(0.0-1.0)
0.01
0.01
0.02
0.20

Rating
(1-5)
2
2
2

Weighted Comments
Score
0.02
0.02
0.04
0.52
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TOWS MATRIX

Opportunities
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Weakness

Theats

O

= 3.20

S

= 3.24

T
W

= 0.52
= 0.60
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Strenghtes

วิเคราะห์ปัจจัย

