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คานา
การกาหนดแนวทาง กระบวนการดาเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร รวมถึงการวัดการประเมินผลการดาเนินงานในด้านต่างๆ
ย่อมมีความสาคัญ และจาเป็นอย่างยิ่งที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะต้องกาหนดไว้อย่างชัดเจน
จากการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร เพื่อกาหนดใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปงงบประมาณ พศศศ 2561 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับนี้ เป็นแผนที่ได้จัดทาขึ้น ภายใต้กรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปง
ของสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ (พศศศ 2556 – 2560) แผนกลยุ ท ธ์ ค ณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พศศศ2556- 2560 และแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปง 2560 -2579 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พศศศ2555 – 2559) พิจารณาผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมโลกอย่างมีพลวัตร ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินของโลกผลกระทบ
วิกฤตการณ์ทางด้านพลั งงานและสิ่งแวดล้ อม ปัญหาด้านการศึกษา ประกอบกับการเปลี่ ยนแปลงภายในประเทศด้านโครงสร้างประชากร
การพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานของการพัฒนาความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ของภาคี
ทุกภาคส่วน ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ที่ได้รวมพลังร่วมกันระดมความคิด กาหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย โครงการ
และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ เพื่อใช้เป็นแผนสาหรับการปฏิบัติการ ระยะ 1 ปง ในการขับเคลื่อนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ป ถั มภ์ ให้ บั งเกิ ดผลอย่ างเป็ นรู ปธรรมได้ นั้ น จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย พลั ง และการมี ส่ ว นร่ ว มร่ ว มกั น ในการบริ ห ารจั ด การและ
แปลงแผนปฏิบัติการ ประจาปงงบประมาณ พศศศ 2561 ฉบับนี้ ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป
กรอบแผนงานที่ปรากฎในแผนปฏิบัติการ ประจาปงงบประมาณ พศศศ 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ปถั มภ์ ได้ รั บการอนุ มั ติ จ ากการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
ครั้ ง ที่ 9/2560 วั น พฤหั ส บดี ที่ 29 สิ งหาคม 2560 คณะครุศ าสตร์ ขอขอบคุ ณหน่ว ยงานทุก ภาคส่ ว นในมหาวิท ยาลั ย ผู้ เ กี่ย วข้ องรวมทั้ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้เสียสละเวลา ให้ความรู้และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปงงบประมาณ พศศศ 2561 ฉบับนี้สมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น และหวังว่าประโยชน์ที่ได้จากแผนปฏิบัติการ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะครุศาสตร์ ต่อไป
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คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปงงบประมาณ พศศศ 2561 โดยพิจารณาจากเป้าประสงค์ของคณะครุศาสตร์ฯ และนโยบายของคณะครุศาสตร์ รวมทั้งนา
ผลการประเมินปัจจัยทางยุทธศาสตร์จากสภาพแวดล้อมภายนอกมาเป็นกรอบในการดาเนินการโดยมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับชาติพัฒนาและเพิ่มบทบาทในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษานานาชาติ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ พัฒนาการวิจัยและการให้บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันประเทศ สร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชน
และวัฒนธรรม และนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาพื้นที่บนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ อันนาไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปรัชญา
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

ปณิธาน
เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง และมั่งคั่งของชุมชน

อัตลักษณ์
“แต่งกายดี มีความเป็นครู รู้พัฒนา จิตอาสาท้องถิ่น”
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เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

พันธกิจ
1ศ ยกระดับการผลิตครู และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2ศ พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น
3ศ ประสานความร่ว มมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจสั มพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
4ศ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
5ศ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์
1ศ บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2ศ วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
3ศ ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
4ศ บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคม
พหุวัฒนธรรม
5ศ มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
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ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับดูแล
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ร้อยละ100 ●คณะครุศาสตร์
รองอธิการบดี
สานักส่งเสริมวิชาการและ
เชิงผลิตภาพ (Productive learning)1 ต่อหลักสูตรที่จัดการเรียน
งานทะเบียน
การสอนในคณะ
1ศ2 จานวนหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติที่ปรับปรุงพัฒนา
1 หลักสูตร ● คณะครุศาสตร์
รองอธิการบดี
สานักส่งเสริมวิชาการและ
เพิ่มขึ้น
งานทะเบียน
1ศ3 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปงการศึกษาที่มีผลงานเชิง
ร้อยละ 90 ● คณะครุศาสตร์
รองอธิการบดี
สานักส่งเสริมวิชาการและ
ประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปงการศึกษา
งานทะเบียน
1ศ4 จานวนผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการเรียนการสอนที่ได้รับ
5 ผลงาน ● คณะครุศาสตร์
รองอธิการบดี
สานักส่งเสริมวิชาการและ
2
การเผยแพร่ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือนานาชาติหรือตาม
งานทะเบียน
เกณฑ์ กศพศอศ กาหนด
1.5 จำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของนักศึกษำที่ได้รับกำรอ้ำงอิง หรือ 10 ผลงำน ● คณะครุศาสตร์
รองอธิการบดี
สานักส่งเสริมวิชาการและ
ใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์
งานทะเบียน
1.6 ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาชั้น
B2
รองอธิการบดี
ศูนย์ภาษา
● คณะครุศาสตร์
ปงที่ 4 เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
(CEFR)3 สูงขึ้น
1.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตาม
รองอธิการบดี
สานักส่งเสริมวิชาการและ
≥4ศ51 ● คณะครุศาสตร์
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
งานทะเบียน
1.8 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญำตรีทมี่ ีงำนทำหรือประกอบ
ร้อยละ 80 ● คณะครุศาสตร์
รองอธิการบดี
สานักส่งเสริมวิชาการและ
อำชีพอิสระภำยใน 1 ปี
งานทะเบียน
1.9 จานวนแนวปฏิบัติทดี่ ีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
1
รองอธิการบดี
สานักส่งเสริมวิชาการและ
● คณะครุศาสตร์
เรื่อง
งานทะเบียน
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ
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ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
2ศ1 จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั ต่อปง4
1ศ25
รองอธิการบดี
●คณะครุศาสตร์
ล้านบาท
ตัวชี้วัด

2ศ2 จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ทีส่ ร้างองค์ความรู้ใหม่
หรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น
2ศ3 จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยทีไ่ ด้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติ

เป้าหมาย

1
ผลงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด
สถาบันวิจัยและพัฒนา

● คณะครุศาสตร์

รองอธิการบดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

20 ผลงาน ● คณะครุศาสตร์

รองอธิการบดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2ศ4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาทีไ่ ด้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scorpus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปงปฏิทนิ
ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปงปัจจุบัน )

10
บทความ

● คณะครุศาสตร์

รองอธิการบดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.5 จำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีทไี่ ด้รับกำรเผยแพร่ระดับชำติ หรืออ้ำงอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิงพำณิชย์ หรือมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม

3 ผลงาน

●คณะครุศาสตร์

รองอธิการบดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ตัวชี้วัด
2ศ6 จานวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปงงบประมาณ

2ศ7 ร้อยละของอาจารย์หรือนักวิจยั ที่ทาวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์

เป้าหมาย
1 ครั้ง

หน่วยงานรับผิดชอบ
●คณะครุศาสตร์

ร้อยละ 50 ● คณะครุศาสตร์

2ศ8 จานวนรางวัลที่อาจารย์ หรือบุคลากร หรือนักศึกษาที่ได้รับจาก
งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ

1 รางวัล

2.9 จำนวนชุดโครงกำรวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจำกควำมร่วมมือองค์กร
ภำคีเครือข่ำย

-

● คณะครุศาสตร์

-

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด
รองอธิการบดี

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด
สถาบันวิจัยและพัฒนา

รองอธิการบดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

รองอธิการบดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

-

-

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
3ศ1 จานวนพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
1 พื้นที5่
รองอธิการบดี
สานักส่งเสริมการเรียนรู้
●คณะครุศาสตร์
และบริการวิชาการ
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

3ศ2 ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตเิ พื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกัน
ศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่
บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการใน
ระดับร้อยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการใน
ระดับร้อยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา และที่มี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทีป่ รากฏหลักฐานที่ชัดเจน

ระดับ 5

3ศ3 ร้อยละหลักสูตรที่นักศึกษามีโครงการจิตอาสาในการดาเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์
3ศ4 ระดับความสาเร็จของการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ระดับ 1 มีการมอบนโยบายในการนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัย มีการมอบหมายผูร้ ับผิดชอบในการ
กาหนดและผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการ
วางแผนงานของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบตั ิครอบคลุมกว้างขวาง
ตามสภาพของมหาวิทยาลัย
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงในทางที่ดี
คุณภาพสูงขึ้น สามารถลดข้อผิดพลาดในการบริหารงานลดขั้นตอน

หน่วยงานรับผิดชอบ
● คณะครุศาสตร์

ร้อยละ 90 งานวิชาศึกษาทั่วไป
*(คณะครุศาสตร์)
ระดับ 5 สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ
*(คณะครุศาสตร์)
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ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด
รองอธิการบดี

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด
สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ

รองอธิการบดี

งานวิชาศึกษาทั่วไป

รองอธิการบดี

สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด

การปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วขึ้น
ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่าง
ถูกต้องและมีการประเมินความคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากรเพื่อการ
แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้าง
อุปนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
ระดับ 4 มีการกาหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็น
คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ที่เป็นต้นแบบแห่งวิถีตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนบุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่
เชื่อถือและปฏิบัตติ าม
ระดับ 5 มหาวิทยาลัยได้รบั ความชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้รับ
ประกาศเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในการปฏิบัตติ ามปรัชญาของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
3.5 จำนวนชุมชนที่มีศักยภำพในกำรจัดกำรตนเอง
3.6 มหำวิทยำลัยมีกำรเปิดกำรบรรยำยสำธำรณะ (Public
Lecture) เพื่อให้ประชำชนในชุมชนได้เข้ำมำฟังแนวควำมคิดข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินชีวิต นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจน
ได้รับกำรยกย่องจำกหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชน

1 ชุมชน6

● คณะครุศาสตร์

-

-
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รองอธิการบดี
-

สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ
-

ผู้กากับดูแล
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียมีคณ
ุ ธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดตี ่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
4ศ1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานบริหารจัดการงานทานุ
ระดับ 5 ● คณะครุศาสตร์
รองอธิการบดี
สานักศิลปวัฒนธรรม
บารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ

4.2 จำนวนผลงำนอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ หรือนำนำชำติ

-

-

-

-

4ศ3 จานวนเครือข่ายพันธมิตรที่มคี วามร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม
และดาเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

-

-

-

-

4ศ4 จานวนเงินรายได้ทเี่ กิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่
นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
5ศ1 ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ ● คณะครุศาสตร์ อาจารย์วุฒิ
รองอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี
40ศ58
ปริญญาเอก 28 คน จากอาจารย์
ทั้งหมด 69 คน คิดเป็นร้อยละ
40.58
5ศ2 ร้อยละอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ
รองอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี
● คณะครุศาสตร์ อาจารย์ดารง
28ศ98
ตาแหน่งทางวิชาการ 20 คน จาก
อาจารย์ทั้งหมด 69 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.98
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ตัวชี้วัด
5ศ3 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
5ศ4 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่
กาหนด
5ศ5 การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กาหนด
5ศ6 สัดส่วนงบลงทุนแผ่นดินและงบรายได้ต่องบประมาณทั้งหมด
5.7 สัดส่วนงบประมำณแผ่นดินต่องบประมำณรำยได้
5ศ8 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น
5ศ9 ร้อยละของผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
คณะ และมหาวิทยาลัยภายในตามเกณฑ์ สกอศ เพิ่มขึ้น
5ศ10 ร้อยละของคะแนนการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ
คณะ เพิ่มขึ้น
5.11 ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยด้วย Webometrics Ranking
เมื่อเปรียบเทียบมหำวิทยำลัยในกลุ่มรำชภัฏ
5.12 ค่ำเฉลีย่ ควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่มตี ่อ
มหำวิทยำลัยในทุกมิติ
5ศ13 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย)
5ศ14 ร้อยละทรัพยากรทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือตารา
สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น ต่อปงเพิ่มขึ้น
5ศ15 จานวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู่

เป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ

-

-

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด
-

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด
-

ร้อยละ 90 คณะครุศาสตร์

รองอธิการบดี

สานักงานอธิการบดี

ร้อยละ 90 คณะครุศาสตร์
1:5
คณะครุศาสตร์
20:80
คณะครุศาสตร์
-

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
-

กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
-

ร้อยละ 3

 คณะครุศาสตร์

รองอธิการบดี

ร้อยละ 3

คณะครุศาสตร์

รองอธิการบดี

สานักมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ
สานักงานสภามหาวิทยาลัย

-

-

-

-

-

-

-

-

อันดับที่ ●คณะครุศาสตร์
200
ร้อยละ 5 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
*(คณะครุศาสตร์)
1,900 คน ●คณะครุศาสตร์
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รองอธิการบดี

สานักงานอธิการบดี

รองอธิการบดี

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รองอธิการบดี

สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

-

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด
-

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด
-

-

-

-

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ

5ศ16 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของสานักบริหาร
ทรัพย์สินและรายได้
5ศ17 ร้อยละของนักเรียนที่มผี ลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (ONET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป

-

หมายเหตุ
ตัวธรรมดา คือ ตัวชี้วัดของนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พศศศ 2559 - 2561
ตัวเอียง คือ ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปง
ตัวขีดเส้นใต้ คือ ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พศศศ 2560 - 2564
1
การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Leaning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ โดยเน้นให้นักศึกษาค้ นคว้าลงมือ
ปฏิบัติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ในการใช้เป็นฐานสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือกระบวนการที่สามารถนาไปใช้ประกอบอาชีพได้ใน
อนาคต
2
ระดับท้องถิ่น หมายถึง ผลงานที่ได้นาไปเผยแพร่ต่อชุมชน ท้องถิ่นและมีหลักฐานการใช้ประโยชน์รับรอง
3
CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป
CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เป็นการกาหนดมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประชากรของประเทศใน
กลุ่มสหภาพยุโรป เพื่อให้โรงเรียนทุกๆ โรงเรียน ในแต่ละประเทศที่เป็นชาติสมาชิกในสหภาพยุโรป ได้ออกแบบหลักสูตร และอานวยการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่มุ่งเน้น
ในการพัฒนา “ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency)” ให้กับประชากรของตนเอง เพื่อให้ประชากรของทุกๆ ประเทศในสหภาพยุโรป สามารถใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลาง
ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และองค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนสามารถประสานงานเพื่อดาเนินธุรกรรม และธุรกิจใดๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน กรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR นั้น ถือว่าเป็นมาตรฐานในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยกรอบมาตรฐาน CEFR ได้แบ่งความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้
Proficient User:
C1 (Mastery) : สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษผ่านการฟัง และการอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว ครบถ้ว น สามารถสรุปใจความ จากการรับฟัง และการอ่านจาก
แหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่ง ได้สามารถนาเสนอความคิดเห็น ข้อโต้แย้ง เหตุผลประกอบต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถแนะนาพูดคุยภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง คล่องแคล่วเป็นธรรมชาติ
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C2 EOP (Efficient Operational Proficiency): สามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริง ในประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซ้อนได้ สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษ
ได้เป็นธรรมชาติ โดยมีการติดขัดให้เห็นได้ไม่บ่อยนัก สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสังคม การเรียนหนังสือ และการประกอบอาชีพ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ที่มีโครงสร้างประโยคที่มีความซับซ้อนในการสื่อสารได้
Independent User:
B2 (Vantage): สามารถเข้าใจใจความสาคัญของภาษาอังกฤษที่ซับซ้อนทั้งในส่วนของข้อเท็จจริง และอารมณ์ความรู้สึกชองภาษาได้ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่
มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพ และความสนใจของตนเอง สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ ในระดับที่สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ โดยไม่ทาให้คู่สนทนาเกิด
ความเครียด
B1 (Threshold): สามารถเข้าใจใจความสาคัญของภาษาอังกฤษในโครงสร้างพื้นฐาน ในเรื่องที่ตนเองมีความคุ้นเคย เช่น เรื่องในที่ทางาน โรงเรียน เวลาว่าง
ฯลฯ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเดินทางได้ สามารถสร้างประโยคพื้นฐานในการสื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ สามารถเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวัง
ของตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้ สามารถอธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองสั้นๆ ได้
Basic User:
A2 (Waystage) : สามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษที่มักจะพบเจอบ่อยๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้าการเดินทาง ฯลฯ
ได้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจาวันได้ สามารถอธิบายความต้องการของตนเองโดยใช้ประโยคพื้นฐานได้
A1 (Breakthrough) : สามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในชีวิตประจาวันได้ โดยเฉพาะในส่วนของที่เป็นข้อเท็จจริง และรูปธรรม สามารถแนะนา
ตนเอง และผู้อื่นได้ สามารถถามตอบคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย คนที่รู้จัก สิ่งของที่ตนเองมีได้ สามารถโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษได้ ในกรณีที่คู่สนทนาพยายาม
ช่วยพูดอย่างช้าๆ ชัดๆ
4
จานวนเงินสนับสนุนการวิจัย หมายถึง จานวนเงินสนับสนุนการวิจัยภายใน (งบประมาณแผ่นดิน , งบประมาณกองทุนวิจัย) จานวนเงินสนับสนุนการวิจัยภายนอก
จากการพั ฒนาโจทย์ก ารวิจั ย จากความต้ องการของชุม ชน จากการพัฒ นาโจทย์ การวิ จัย จากความต้ องการของสถานประกอบการ/เอกชน จากการพั ฒนาโจทย์ก ารวิจั ย
จากความต้องของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่าย
5
พื้ น ที่ เ ป้ า หมายในการด าเนิ น งานพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ 3 พื้ น ที่ ได้ แ ก่ 1ศศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ และศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช ฯ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2ศ ชุมชนตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ ชุมชนตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 3ศ ชุมชนตาบลท่าเกษม และตาบล
บ้านแก้ง อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
6
ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง เป้าหมายจานวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตาบลคลองห้า และชุมชนตาบลสวนพริกไทย
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
การพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการทางานสู่ประชาคมอาเซียน+3+I
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
กลยุทธ์
2.1 จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจยั
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้า สร้างความมั่งคั่ง
และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ
2.3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ์
3ศ1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่
ได้อย่างยัง่ ยืน
3ศ2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดาริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
3ศ3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การปฏิรูปการศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching
3.4 พัฒนาศูนย์พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
3ศ5 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีการเปิดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาฟังแนวความคิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการดาเนินชีวิตจนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ มรดก
ทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลยุทธ์
4ศ1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทัง้ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย
4ศ2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยน ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ
4ศ3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
5ศ1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าทางานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5ศ2 ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิ บาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล
5ศ3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มสี ุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่
5ศ4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอานวยความสะดวก และบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อม
ต่อการเป็น Semi residential University
5.5 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์
5ศ6 บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล
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งบประมาณได้รับจัดสรร
คณะครุศาสตร์
7,626,700.00 บาท
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เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรูต้ ลอดชีวิต มีศกั ยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์

โครงการ

1ศ2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive learning)
เพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

1ศ2ศ1 โครงการ
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

1.2.1.1 ร้อยละ 90
ของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
90

กิจกรรมที่ 1 พี่เล่า
ประสบการณ์ฝึกสอนสู่น้อง

1.2.1.1 ร้อยละ 90
ของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
90

กิจกรรม 2 การสัมมนา
เงินแผ่นดิน
วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อพัฒนา ● ดาเนินงาน 15,000 บาท
ศักยภาพการเรียนการสอน
ชีววิทยา

1ศ2ศ1ศ1 นักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจ มากกว่า 3ศ5
จากคะแนนเต็ม 5

ค่าเฉลี่ย กิจกรรม 3 การอบรมเชิง
เงินรายได้ (งบ บศกศศ)
ความพึง ปฏิบัติการทางชีววิทยา
● ดาเนินงาน 25,000 บาท
พอใจ > ประกอบรายวิชาอนุกรมวิธาน
3ศ5
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เงินรายได้ (งบ บศกศศ)
● ดาเนินงาน 11,620 บาท

ระยะเวลา
ดาเนินการ
อศฐาปนา จ้อยเจริญ ไตรมาสที่ 1
(สาขาชีววิทยาและ (ธันวาคม 2560)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ผู้ดาเนินการ

อศศรัณยา ฤกษ์ขา
(สาขาวิชาชีววิทยา
และวิทยาศาสตร์
ทั่วไป)

ไตรมาสที่ 3
(เมษายน 2561)

อศฐาปนา จ้อยเจริญ ไตรมาสที่ 1
(สาขาชีววิทยาและ (ธันวาคม 60)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรม

1ศ2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive learning)
เพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

1ศ2ศ1 โครงการ
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning)

1ศ2ศ1ศ1 ตัวอย่างดอง
ตัวอย่างสตัฟฟ์ และ
พันธุ์ไม้อัดแห้งที่
สามารถใช้เป็น
กรณีศึกษาอย่างน้อย
จานวน 20 ตัวอย่าง

จานวน กิจกรรม 4 การอบรมเชิง
20
ปฏิบัติการทางชีววิทยา
ตัวอย่าง ประกอบรายวิชาเทคนิคทาง
ชีววิทยา (งบแผ่นดิน และ งบ
บศกศศ)

1ศ2ศ1ศ1 จานวนสื่อ
การสอนทางชีววิทยา
อย่างน้อย 10 ชิ้น

10 ชิ้น

งบประมาณ

ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาสที่ 3
(พฤษภาคม 2561)

เงินแผ่นดิน
● ดาเนินงาน 28,090 บาท
เงินรายได้
●ดาเนินงาน 12,000 บาท
รวมเงิน 40,090 บาท

อศศุภมัย พรหมแก้ว
(สาขาวิชาชีววิทยา
และวิทยาศาสตร์
ทั่วไป)

กิจกรรมที่ 5 จัดหาวัสดุ
เงินแผ่นดิน
สาหรับจัดทาสื่อการเรียนการ ● ดาเนินงาน 15,000 บาท
สอน (งบแผ่นดิน)

อศศุภมัย พรหมแก้ว
(สาขาวิชาชีววิทยา
และวิทยาศาสตร์
ทั่วไป)
อศศรัณยา ฤกษ์ขา
(สาขาวิชาชีววิทยา
และวิทยาศาสตร์
ทั่วไป)

ไตรมาสที่ 3
(พฤษภาคม 2561)

อาจารย์จติ ตรี จิต
แจ้ง

ไตรมาส 1-3
(ตศค 60-มิศยศ61)

1ศ2ศ1ศ1 นักศึกษาที่
ความพึง กิจกรรม 6 การอบรมเชิง
เข้าร่วมกิจกรรมมี
พอใจ ปฏิบัติการทางชีววิทยา
ค่าเฉลี่ยความพึง
มากกว่า ประกอบรายวิชาวิทยาศาสตร์
พอใจ มากกว่า 3ศ5
3ศ5
ท้องถิ่น
จากคะแนนเต็ม 5
1ศ2ศ1ศ1 รายวิชาที่
ผลงานเชิง กิจกรรม 7ศ การจัดการเรียนรู้
เปิดสอนในปงการ
ประจักษ์ เชิงผลิตภาพในรายวิชาเคมีศึกษาที่มีผลงานเชิง
ต่อราย วิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อ
ประจักษ์ต่อรายวิชาที่ วิชาที่เปิด ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่
เปิดสอนในปง
สอนในปง 21 ประจาปงการศึกษา 2561
การศึกษา
การศึกษา (งบ บศกศศ)
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เงินรายได้ (งบ บศกศศ)
●ดาเนินงาน 25,000 บาท

เงินรายได้ (งบ บศกศศ)
●ดาเนินงาน 76,500 บาท

ไตรมาสที่ 1
(ธันวาคม 60)

กิจกรรม

งบประมาณ

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1ศ2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive learning)
เพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

1ศ2ศ1 โครงการ
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning)

1ศ2ศ1ศ1 ร้อยละ 90
ของทรัพยากร
สามารถจัดหาได้ตาม
ความต้องการตาม
รายวิชาที่จัดการเรียน
การสอน 2) ร้อยละ
90 ของนักศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิตมี
ความพึงพอใจต่อ
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้

ร้อยละ
90

กิจกรรม 8ศ การจัดหาวัสดุ
และพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ด้านวิทยาศาสตร์

(งบพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์)
เงินแผ่นดิน
● รายจ่ายอื่น 79,700 บาท

อาจารย์ตะวัน
ไชยวรรณ

1ศ2ศ1ศ1 ร้อยละของ
นักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสต์
ที่เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ
90

กิจกรรม 9ศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การศึกษา สาหรับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (งบ
แผ่นดิน และ งบ บศกศศ)

เงินแผ่นดิน
● ดาเนินงาน 20,200 บาท
เงินรายได้ (บศกศศ)
●ดาเนินงาน 47,400บาท
รวมเงิน 67,690 บาท

อศณัฐวัตร สุดจินดา
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ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ธศค 60)

ไตรมาส 2 (ธศคศ
60 -กศพศ 61)

กลยุทธ์

1ศ2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive learning)
เพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

โครงการ

1ศ2ศ1 โครงการ
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning)

1ศ2ศ1ศ1 ร้อยละ 90
ของจัดหาวัสดุสื่อการ
เรียนการสอน

ร้อยละ
90

กิจกรรม 10ศ กิจกรรมจัดหา เงินแผ่นดิน
วัสดุสาหรับจัดทาสื่อการเรียน ● ดาเนินงาน 5,000 บาท
การสอน (งบแผ่นดิน)

อาจารย์วิลินดา
พงศ์ธราธิก

1ศ2ศ1ศ1 ร้อยละ 90
ของ นศศ และผู้สนใจ
ที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 90 ของ
ความพึงพอใจใน
โครงการ
1ศ2ศ1ศ1 ร้อยละ 100
ของหลักสูตรที่พัฒนา
หรือปรับปรุงเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ
(Productive
learning) ต่อ
หลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนในคณะ
1ศ2ศ1ศ1 ร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิด
สอนในปงการศึกษา
2560

ร้อยละ
90

กิจกรรม 11ศ การจัดการ
เรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย เพื่อส่งเสริม
ทักษะในศตวรรษที่ 21 (งบ
บศกศศ)

เงินแผ่นดิน
● ดาเนินงาน 14,930 บาท

อาจารย์คันธรส
ภาผล

ไตรมาส 1-4
ตุลาคม 2560 กันยายน 2561

เงินรายได้ (บศกศศ)
●ดาเนินงาน 65,070 บาท
รวมเงิน 80,000 บาท
กิจกรรม 12ศ จัดอบรมเชิง
เงินรายได้ (กศศปชศ)
ปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ ●ดาเนินงาน 70,000 บาท
วิชาชีพครู "การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้"

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ไตรมาสที่ 3
(มิถุนายน 2561)

อศดรศเมษา นวลศรี
(สาขาชีวิวทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ไตรมาส 4
(สิงหาคม 61)

ร้อยละ
25

กิจกรรม 13ศ ทวนสอบ
เงินรายได้ (กศศปชศ)
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการ ●ดาเนินงาน 9,190 บาท
เรียนรู้ของนักศึกษา สาขาวิชา
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์
ทั่วไป
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ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาส 4 เดือน
กรกฎาคม สิงหาคม 2561

เป้าหมาย

ร้อยละ
100

กิจกรรม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ

1ศ2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive learning)
เพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

1ศ2ศ1 โครงการ
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning)
1.2.2 โครงการเตรียม
ความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้า
ศึกษา

ตัวชี้วัด
1ศ2ศ1ศ1 ร้อยละ 25
ของรายวิชาที่มีการ
ทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา
1.2.2.1 ร้อยละของ
หลักสูตร ที่จัด
กิจกรรม เตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าศึกษา
1ศ2ศ2ศ1 จานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
และค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้ร่วม
โครงการ
1.2.2.1 1.จานวน
นักศึกษาทั้งหมด 60
คน เข้าร่วมร้อยละ
80 2. ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการ
จัดโครงการร้อยละ
80

เป้าหมาย
ร้อยละ
25

ร้อยละ
80

กิจกรรม
กิจกรรม 14ศ ทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา (งบ กศศปชศ)

งบประมาณ
เงินรายได้ (กศศปชศ)
●ดาเนินงาน 15,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 534,700 บาท
กิจกรรม 1ศ การเตรียมความ เงินรายได้ (บศกศศ)
พร้อมของนักศึกษา
●ดาเนินงาน 31,500 บาท
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ก่อนเข้าศึกษา (บศกศศ)

ผู้ดาเนินการ
อาจารย์รตั วรรณ
พูดเพราะ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาส 4
(กศยศ61)

อาจารย์วิลินดา
พงศ์ธราธิก

ไตรมาส 4 เดือน
กรกฎาคม สิงหาคม 2561
ไตรมาส 4 เดือน
กรกฎาคม สิงหาคม 2561

ร้อยละ
80

กิจกรรม 2ศพัฒนาทักษะการ เงินรายได้ (กศศปชศ)
จัดประสบการณ์สาหรับเด็ก ●ดาเนินงาน 20,000 บาท
ปฐมวัยผ่านการเรียนรูด้ ้วยใจ
อย่างใคร่ครวญ (งบ กศศปชศ)

อาจารย์ ดรศ ศศิธร
จันทมฤก

ร้อยละ
80

กิจกรรม 3ศ การอบรมเชิง
(งบพัฒนาภาษา)
ปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะ เงินแผ่นดิน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  รายจ่ายอืน่ 14,200 บาท
สู่การเป็นครูมืออาชีพ จากรุ่น
พี่สู่รุ่นน้อง" (งบพัฒนาภาษา
งบแผ่นดิน รายจ่ายอื่น)

อศปวีณัย บุญปก
ไตรมาส 1
และคณะ (สาขาวิชา พศยศ 60
ภาษาอังกฤษ)
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กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรม

1ศ2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

1.2.2 โครงการเตรียม
ความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้า
ศึกษา

1.2.2.1 1.จานวน
นักศึกษาทั้งหมด 15
คน เข้าร่วมร้อยละ
80 2. ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการ
จัดโครงการร้อยละ
80
1ศ2ศ2ศ1 1ศ จานวน
นักศึกษาทั้งหมด 54
คน เข้าร่วมร้อยละ
80 2ศ ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการ
จัดโครงการ ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 4 ค่ายส่งเสริม
ภาษาอังกฤษเพื่อความเป็น
ครูมืออาชีพ (Intensive
English Camp for Math
Student Teachers) (งบ
พัฒนาภาษา งบแผ่นดิน
รายจ่ายอื่น)
กิจกรรม 5 กิจกรรม
เสริมสร้างความเข้าใจเนื้อหา
คณิตศาสตร์ในระดับ
มหาวิทยาลัยสาหรับ
นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(งบค่าธรรมเนียมพิเศษ
งบ บศกศศ งบดาเนินงาน)
กิจกรรม 1ศ เตรียมความพร้อม
ก่อนการสอบบรรจุและอบรม
การติวสอบใบประกอบวิชาชีพ
ครู ปง 4 (รุ่น 57)

1.2.3 โครงการ
ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3 +I1

1.2.3.1 ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
โครงการทีไ่ ด้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ
ทางานสู่ประชาคม
อาเซียน+3+I

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80
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งบประมาณ

ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1 ตศคศ60

(งบพัฒนาภาษา)
เงินแผ่นดิน
 รายจ่ายอื่น 40,500 บาท

อศดรศธนัชพร
บรรเทาใจ อศพิมพ์
ลักษณ์ มูลโพธิ์ และ
ผศศดรศเปรมจิตต์
ขจรภัย ลาร์เซ่น

(งบค่าธรรมเนียมพิเศษ)
เงินรายได้ (บศกศศ)
●ดาเนินงาน 20,000 บาท

อศพิมพ์ลักษณ์ มูล
โพธิ์และคณะ
(สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ)

ตุลาคม 60พฤษภาคม 61

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ไตรมาสที่ 2
(มกราคม กุมภาพันธ์ 2561)

รวมทั้งสิ้น 126,200 บาท
เงินรายได้ (บศกศศ)
● ดาเนินงาน 18,950 บาท

กลยุทธ์

1ศ2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

โครงการ

1.2.3 โครงการ
ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3 +I1

ตัวชี้วัด
ดาเนินการบรรลุ
สาเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
โครงการ
1.2.3.1 ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
โครง การที่ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ
ทางานสู่ประชาคม
อาเซียน+3+I
ดาเนินการบรรลุ

เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ร้อยละ
80

กิจกรรม 2ศ ปฐมนิเทศ
เงินรายได้ (บศกศศ)
นักศึกษาการปฏิบัติการสอน ● ดาเนินงาน 36,400 บาท
ในสถานศึกษา 2 (รุ่น 56)

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม พฤศจิกายน
2560)

ร้อยละ
80

กิจกรรม 3ศ ปฐมนิเทศ
เงินรายได้ (บศกศศ)
นักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ● ดาเนินงาน 34,800 บาท
ครู 2 (รุ่น 57)

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม 2560)

สาเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
โครงการ

1ศ2ศ3ศ1 ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
โครงการทีไ่ ด้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ
ทางานสู่ประชาคม
อาเซียน+3+I
ดาเนินการบรรลุ
สาเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
โครงการ
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กิจกรรม

งบประมาณ

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1ศ2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

1.2.3 โครงการ
ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3 +I1

1ศ2ศ3ศ1 ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
โครงการทีไ่ ด้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ
ทางานสู่ประชาคม
อาเซียน+3+I
ดาเนินการบรรลุ
สาเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
โครงการ

ร้อยละ
80

กิจกรรม 4ศ สัมมนากลางภาค เงินรายได้ (บศกศศ)
นักศึกษาการปฏิบัติการสอน ● ดาเนินงาน 10,000 บาท
ในสถานศึกษา 2 (รุ่น 56)

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

1.2.3.1 ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
โครงการทีไ่ ด้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ
ทางานสู่ประชาคม
อาเซียน+3+I
ดาเนินการบรรลุ
สาเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
โครงการ

ร้อยละ
80

กิจกรรม 5. สัมมนากลางภาค เงินรายได้ (บศกศศ)
นักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ● ดาเนินงาน 10,000 บาท
ครู 2 (รุ่น57)

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

25

ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1
(ธันวาคม 2560)

ไตรมาสที่ 2
(มกราคม กุมภาพันธ์ 2560)

กิจกรรม

งบประมาณ

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1ศ2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

1.2.3 โครงการ
ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3 +I1

1ศ2ศ3ศ1 ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
โครงการทีไ่ ด้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ
ทางานสู่ประชาคม
อาเซียน+3+I
ดาเนินการบรรลุ
สาเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
โครงการ

ร้อยละ
80

กิจกรรม 6ศ ปัจฉิมนิเทศ
เงินรายได้ (บศกศศ)
นักศึกษาการปฏิบัติการสอน ● ดาเนินงาน 70,300 บาท
ในสถานศึกษา 2 (รุ่น 56)

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

1ศ2ศ3ศ1 ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
โครงการทีไ่ ด้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ
ทางานสู่ประชาคม
อาเซียน+3+I
ดาเนินการบรรลุ
สาเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
โครงการ

ร้อยละ
80

กิจกรรม 7ศ ปัจฉิมนิเทศ
เงินรายได้ (บศกศศ)
นักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ● ดาเนินงาน 10,800 บาท
ครู 2 (รุ่น 57)

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
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ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2
(กุมภาพันธ์ มีนาคม 2561)

ไตรมาสที่ 2
(มีนาคม 2561)

กิจกรรม

งบประมาณ

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1ศ2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

1.2.3 โครงการ
ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3 +I1

1ศ2ศ3ศ1 ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
โครงการทีไ่ ด้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ
ทางานสู่ประชาคม
อาเซียน+3+I
ดาเนินการบรรลุ
สาเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
โครงการ

ร้อยละ
80

กิจกรรม 8ศ ปฐมนิเทศ
เงินรายได้ (บศกศศ)
นักศึกษาการฝึกปฏิบัติการ ● ดาเนินงาน 35,800 บาท
สอนในสถานศึกษา 1 (รุ่น 57)
(งบ บศกศศ)

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

1ศ2ศ3ศ1 ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
โครงการทีไ่ ด้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ
ทางานสู่ประชาคม
อาเซียน+3+I
ดาเนินการบรรลุ
สาเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
โครงการ

ร้อยละ
80

กิจกรรม 9ศ ปฐมนิเทศ
เงินรายได้ (บศกศศ)
นักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ● ดาเนินงาน 34,800 บาท
ครู 1 (รุ่น58) (งบ บศกศศ)

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
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ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาสที่ 3
(มิถุนายน 2561)

ไตรมาสที่ 4
(กรกฎาคม
2561)

กิจกรรม

งบประมาณ

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1ศ2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

1.2.3 โครงการ
ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3 +I1

1ศ2ศ3ศ1 ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
โครงการทีไ่ ด้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ
ทางานสู่ประชาคม
อาเซียน+3+I
ดาเนินการบรรลุ
สาเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
โครงการ

ร้อยละ
80

กิจกรรม 10ศ สัมมนากลางภาค เงินรายได้ (บศกศศ)
นักศึกษาการปฏิบัติการสอน ● ดาเนินงาน 10,000 บาท
ในสถานศึกษา 1 (รุ่น 57) (งบ
บศกศศ)

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

1ศ2ศ3ศ1 ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
โครงการทีไ่ ด้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ
ทางานสู่ประชาคม
อาเซียน+3+I
ดาเนินการบรรลุ
สาเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
โครงการ

ร้อยละ
80

กิจกรรม 11ศ สัมมนากลางภาค เงินรายได้ (บศกศศ)
นักศึกษาการปฏิบัติวิชาชีพครู ● ดาเนินงาน 10,000 บาท
1 (รุ่น 58)

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
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ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาสที่ 4
(กรกฎาคม สิงหาคม 2561)

ไตรมาสที่ 4
(กรกฎาคม
2561)

กิจกรรม

งบประมาณ

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1ศ2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

1.2.3 โครงการ
ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3 +I1

1ศ2ศ3ศ1 ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
โครงการทีไ่ ด้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ
ทางานสู่ประชาคม
อาเซียน+3+I
ดาเนินการบรรลุ
สาเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
โครงการ

ร้อยละ
80

กิจกรรม 12ศ ปัจฉิมนิเทศ
เงินรายได้ (บศกศศ)
นักศึกษาการปฏิบัติการสอน ● ดาเนินงาน 10,800 บาท
ในสถานศึกษา 1 (รุ่น 57)

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

1ศ2ศ3ศ1 ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
โครงการทีไ่ ด้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ
ทางานสู่ประชาคม
อาเซียน+3+I
ดาเนินการบรรลุ
สาเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
โครงการ

ร้อยละ
80

กิจกรรม 13ศ ปัจฉิมนิเทศ
เงินรายได้ (บศกศศ)
นักศึกษาการปฏิบัติวิชาชีพครู ● ดาเนินงาน 10,800 บาท
1 (รุ่น 58) (งบ บศกศศ)

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
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ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาสที่ 4
(กันยายน 2561)

ไตรมาสที่ 4
(สิงหาคม กันยายน 2561)

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1ศ2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

1.2.3 โครงการ
ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3 +I1

1ศ2ศ3ศ1 จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
600 คน กิจกรรม
บรรลุความสาเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ร้อยละ 80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 14 กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจาปงการศึกษา 2561

เงินรายได้ (บศกศศ)
● ดาเนินงาน 60,000 บาท

รองกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาสที่4
สศคศ - กศยศ 2561

1ศ2ศ3ศ1 จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
600 คน กิจกรรม
บรรลุความสาเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ร้อยละ 80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 15 กิจกรรมแข่งขัน เงินรายได้ (บศกศศ)
กีฬาน้องใหม่ "ครุศาสตร์
● ดาเนินงาน 30,000 บาท
สัมพันธ์ สายใยรักต้านยาเสพ
ติด"

รองกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

ไตรมาสที่
4 กศยศ 2561

1ศ2ศ3ศ1 จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
600 คน กิจกรรม
บรรลุความสาเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ร้อยละ 80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 16 พัฒนาอัตลักษณ์ เงินรายได้ (บศกศศ)
นักศึกษาครุศาสตร์
● ดาเนินงาน 20,000 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ฯ

รองกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

ไตรมาสที่
1 ตศคศ 2560

1ศ2ศ3ศ1 จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70
คน กิจกรรมบรรลุ
ความสาเร็จตามตัว
บ่งชี้ร้อยละ 80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 17 กิจกรรมพัฒนา
ระบบกลไกการให้คาปรึกษา
สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

รองกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

ไตรมาสที่ 3
มิศยศ 61

กิจกรรม

30

งบประมาณ

เงินรายได้ (กศศปชศ)
● ดาเนินงาน 30,000 บาท

ผู้ดาเนินการ

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1ศ2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

1.2.3 โครงการ
ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3 +I1

1ศ2ศ3ศ1 จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
500 คน กิจกรรม
บรรลุความสาเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ร้อยละ 80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 18 พัฒนาคุณธรรม เงินรายได้ (บศกศศ)
จริยธรรมนักศึกษา อาจารย์ ● ดาเนินงาน 150,000 บาท
บุคลากรคณะครุศาสตร์ (งบ
บศกศศ)

รองกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาสที่ 3
พศคศ- มิศยศ 61

1ศ2ศ3ศ1 จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
600 คน กิจกรรม
บรรลุความสาเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ร้อยละ 80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 19 พัฒนาศิษย์เก่า เงินรายได้ (บศกศศ)
เล่าประสบการณ์ สานสายใย ● ดาเนินงาน 50,000 บาท
รวมใจครุศาสตร์

รองกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

ไตรมาส 2
มีศคศ61

1ศ2ศ3ศ1 จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
500 คน กิจกรรม
บรรลุความสาเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ร้อยละ 80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 20 กิจกรรมแข่งขัน เงินรายได้ (บศกศศ)
กีฬาภายในมหาวิทยาลัย "เจ้า ● ดาเนินงาน 40,000 บาท
ฟ้าเกมส์" ครั้งที่ 14

รองกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

ไตรมาส 2
มีศคศ61

1ศ2ศ3ศ1 จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
500 คน กิจกรรม
บรรลุความสาเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ร้อยละ 80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 21 ผลิตและพัฒนา เงินรายได้ (บศกศศ)
ผู้นาด้วยประชาธิปไตย (งบ ● ดาเนินงาน 5,000 บาท
บศกศศ)

รองกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

ไตรมาส 2
มศคศ-กศพศ61

กิจกรรม
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งบประมาณ

ผู้ดาเนินการ

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1ศ2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

1.2.3 โครงการ
ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3 +I1

1ศ2ศ3ศ1 จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
500 คน กิจกรรม
บรรลุความสาเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ร้อยละ 80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 22 ตามรอยพ่ออยู่
อย่างพอพียง (งบ บศกศศ)

เงินรายได้ (บศกศศ)
● ดาเนินงาน 5,000 บาท

รองกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ธศคศ 2560

1ศ2ศ3ศ1 จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
500 คน กิจกรรม
บรรลุความสาเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ร้อยละ 80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 23 ให้ความรู้
นักศึกษาด้านการประกัน
คุณภาพ

เงินรายได้ (บศกศศ)
● ดาเนินงาน 10,000 บาท

รองกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

ไตรมาส 2
มีศคศ61

1ศ2ศ3ศ1 จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
500 คน กิจกรรม
บรรลุความสาเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ร้อยละ 80
1ศ2ศ3ศ1 1ศ จานวน
นศศทั้งหมด 100 คน
เข้าร่วมร้อยละ 80
2ศ ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัด
โครงการ ร้อยละ 80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 24 จัดซุ้มบัณฑิต

เงินรายได้ (บศกศศ)
● ดาเนินงาน 15,000 บาท

รองกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

ไตรมาสที่ 4
สศคศ 61

ร้อยละ
80

กิจกรรม 25 ICT and Media เงินรายได้ (บศกศศ)
● ดาเนินงาน 25,000 บาท
Literacy for English
Education Students

อศนิตย์ และคณะ

ไตรมาส 2
(มศคศ-มีศคศ61)

กิจกรรม

32

งบประมาณ

ผู้ดาเนินการ

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1ศ2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

1.2.3 โครงการ
ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3 +I1

1ศ2ศ3ศ1 นักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) เข้า
ร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 26 ส่งเสริมและ
เงินรายได้ (บศกศศ)
สนับสนุนพัฒนานักศึกษาให้มี ● ดาเนินงาน 27,000 บาท
ความพร้อมในการทางานสู่
ประชาคมอาเซียน+3 ด้วยการ
เข้าร่วมและบริหารจัดการการ
ประชุมวิชาการด้านคณิต
ศาสตรศึกษา ครั้งที่ 4

อศพิมพ์ลักษณ์
มูลโพธิ์ และคณะ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2
กศพศ 61

1ศ2ศ3ศ1 นักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) เข้า
ร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 27 ส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการสอนสู่ประชาคม
อาเซียน กิจกรรมย่อยที่ 1
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และสังเกตการ
จัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ กิจกรรมย่อยที่ 2
โครงการพัฒนาความสามารถ
ด้านการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อการสอนใน
ศตวรรษที่ 21

อศพิมพ์ลักษณ์
มูลโพธิ์และคณะ

ไตรมาสที่ 2
มีนาคม 61

กิจกรรม

33

งบประมาณ

เงินแผ่นดิน
● ดาเนินงาน 31,760 บาท
เงินรายได้ (บศกศศ)
● ดาเนินงาน 19,440 บาท
รวมเงิน 51,200 บาท

ผู้ดาเนินการ

กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1ศ2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

1.2.3 โครงการ
ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3 +I1

1ศ2ศ3ศ1 ความพึง
พอใจของนศศต่อ
โครงการมากกว่า
3ศ51
1ศ2ศ3ศ1 ความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อโครงการ ร้อยละ
80

ความพึง
พอใจ
>3ศ51

กิจกรรม 28 เตรียมความ
เงินรายได้ (บศกศศ)
พร้อมนักศึกษาสู่ครูมืออาชีพ ● ดาเนินงาน 55,400 บาท
(งบ บศกศศ)

อศพรหมธิดา พงศ์
พรหม

ร้อยละ
80

กิจกรรม 29 ค่ายพัฒนาทักษะ
การสอนภาษาจีนและกิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาจีนนอก
ห้องเรียน

อศ ยุภาพร นอกเมือง ไตรมาส 2
และคณะ
มศคศ - กศพศ 61

1ศ2ศ3ศ1 โครงการ
บรรลุสาเร็จตามบ่งชี้
เป้าหมายร้อยละ80

ร้อยละ80 กิจกรรม 30 ศึกษาเยี่ยมชม
เงินรายได้ (บศกศศ)
งานนิทรรศการทาง
● ดาเนินงาน 18,000 บาท
วิทยาศาสตร์/เข้าร่วมประชุม
นิทรรศการทางโครงงาน
วิทยาศาสตร์/หรือเข้าร่วม
กิจกรรมสัมมนาทาง
วิทยาศาสตร์ศึกษานอก
สถานที่
รวมทั้งสิ้น 965,050 บาท
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เงินแผ่นดิน
● ดาเนินงาน 40,000 บาท
เงินรายได้ (บศกศศ)
● ดาเนินงาน 30,000 บาท
รวมเงิน 70,000 บาท

ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาส 2
(มกราคม)

กลยุทธ์

อศประยูร บุญใช้และ ไตรมาส 1 -3
อศวิภาวดี แขวงเมฆ พศยศ 60 –
เมศยศศ61

กลยุทธ์
1.2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ
ทางานสู่ประชาคม
อาเซียน+3+I

โครงการ
1.2.4 โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบตั ิผ่าน
การทางานร่วมกับ
ชุมชน

กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
อศอรนุช สมประสิทธิ์ ไตรมาส 1
และคณะ
(ตศคศ-ธศคศ60)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1.2.4.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนา
กิจกรรม กระบวน
การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผา่ นการทางาน
ร่วมกับชุมชนต่อ
จานวนนักศึกษา
ทั้งหมด
1ศ2ศ4ศ1 ร้อยละของ
เรียนและนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบตั ิผ่าน
การทางานร่วมกับ
ชุมชนต่อจานวน
นักศึกษาทั้งหมด
1ศ2ศ4ศ1
1ศ จานวนนักศึกษา
เข้าร่วมร้อยละ 80
2ศ ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัด
โครงการ ร้อยละ 80

ร้อยละ
20

กิจกรรม 1 ภาษาอังกฤษ
เงินรายได้ (บศกศศ)
จากห้องเรียนสู่ชุมชน: ตลาด ● ดาเนินงาน 18,520 บาท
ริมน้าวัดศาลเจ้า จังหวัด
ปทุมธานี

ร้อยละ
20

กิจกรรม 2. พัฒนาศักยภาพ เงินแผ่นดิน
ทักษะและกระบวนการทาง ● ดาเนินงาน 18,400 บาท
คณิตศาสตร์ของนักเรียน
เงินรายได้ (บศกศศ)
● ดาเนินงาน 18,000 บาท
รวมเงิน 36,400 บาท

อศณัฐวัตร สุดจินดา

ไตรมาส 1
(ตศคศศ-พศยศ 60)

ร้อยละ
80

กิจกรรม 3 ค่ายพัฒนา
คณิตศาสตร์สู่อาเซียน

อศดรศธนัชพร บรรเทาใจ
อศพิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
และ ผศศดรศเปรมจิตต์
ขจรภัย ลาร์เซ่น

ไตรมาสที่ 1
ตศคศ – ธศคศ60
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เงินแผ่นดิน
● ดาเนินงาน 15,300 บาท
เงินรายได้ (บศกศศ)
● ดาเนินงาน 18,000 บาท
รวมเงิน 33,300 บาท

ผู้ดาเนินการ

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

3ศ นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 100 คน
1.2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ
ทางานสู่ประชาคม
อาเซียน+3+I

1ศ3 ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะ ทักษะ
ด้านภาษาสากล

1.2.4 โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบตั ิผ่าน
การทางานร่วมกับ
ชุมชน

1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้
ด้านภาษาสากล

1.2.4.1 ร้อยละ20
ของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการที่ทางาน
ร่วมกับชุมชน
1.2.4.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการและกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ20

1ศ3ศ1ศ1-1.3.1.2
1ศ จานวนนักศึกษา
ทั้งหมด 52 คน เข้า
ร่วมร้อยละ 80
2ศ ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัด
โครงการ ร้อยละ 80

ร้อยละ
20

กิจกรรม 4ศ Christmas for เงินรายได้ (บศกศศ)
All
● ดาเนินงาน 19,000 บาท

อศกนกวรรณ ปานสุข ไตรมาสที่ 1 สารและอศวิภาวดี
ธศศคศ60
แขวงเมฆ

ร้อยละ
20

กิจกรรม 5. ออกค่าย
วิทยาศาสตร์ในรายวิชา
ชีววิทยา 1 และ 2 นอก
สถานที่โดยใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อฝึกประสบการณ์การ
เรียนการสอนวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์โดยร่วมกับครู
โรงเรียนต้นแบบสองภาษา

อศวิภาวดี แขวงเมฆ
และอศกนกวรรณ
ปานสุขสาร

ร้อยละ
80

กิจกรรม 1 การเพื่อพัฒนา
ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน
เพื่อยกระดับการผลิตครู
ภาษาอังกฤษก่อนการออกฝึก
ปฏิบัติการสอนด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ เพื่อยกระดับ
การผลิตครูภาษาอังกฤษก่อน
การออกฝึกปฏิบตั ิการสอน
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เงินแผ่นดิน
● ดาเนินงาน 34,000 บาท
เงินรายได้ (บศกศศ)
● ดาเนินงาน 6,000 บาท
รวมเงิน 40,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 147,220 บาท
(งบพัฒนาภาษา)
เงินแผ่นดิน
● รายจ่ายอื่น 30,600 บาท

ไตรมาส 1 – 3
พศยศ 60–เมศยศ61

อศปวีณัย บุญปก และ ไตรมาส 2
คณะ (สาขาวิชา
มศค 61
ภาษาอังกฤษ)

กลยุทธ์

1ศ3 ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะ ทักษะ
ด้านภาษาสากล

โครงการ

1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้
ด้านภาษาสากล

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1ศ3ศ1ศ2 จานวน
นักศึกษาร้อยละ 90
ของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม คะแนนผล
การสอบก่อนและหลัง
การอบรมเพิ่มขึ้น

ร้อยละ
90

1ศ3ศ1ศ1-1.3.1.2
1ศ จานวนนักศึกษา
ทั้งหมด 54 คน เข้าร่วม
ร้อยละ 80
2ศ ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัด
โครงการ ร้อยละ 80
1.3.1.1-1.3.1.2
1. จานวนนักศึกษา
ทั้งหมด 21 คน เข้าร่วม
ร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัด
โครงการ ร้อยละ 80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม
ด้วยกระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ (งบ
พัฒนาภาษา งบแผ่นดิน
รายจ่ายอื่นๆ)
กิจกรรม 2 การพัฒนาความรู้
และทักษะภาษาอังกฤษขั้น
พื้นฐานเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่อาเซียนสาหรับ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (งบพัฒนาภาษา งบ
แผ่นดิน รายจ่ายอื่น)
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพทางด้านภาษา
อังกฤษสู่การเป็นครูมืออาชีพ
สาหรับนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) ชั้นปงที่ 3
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งบประมาณ

ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

(งบพัฒนาภาษา)
เงินแผ่นดิน
● รายจ่ายอื่น 62,600 บาท

อศอรัญญาและคณะ

ไตรมาส 1-4

(งบพัฒนาภาษา)
เงินแผ่นดิน
● รายจ่ายอื่น 28,300 บาท

อศศัสยมน สังเว
ไตรมาสที่ 1-2
ผศศดรศเปรมจิตต์
ตศคศ 60- กศยศ 61
ขจรภัย ลาร์เซ่น และ
อศพิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์

(ค่าธรรมเนียมพิเศษ)
เงินรายได้ (บศกศศ)
● ดาเนินงาน 674,700 บาท

อศพิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ไตรมาสที่ 4 อศดรศธนัชพร บรรเทาใจ กรกฎาคม 61
ผศศดรศเปรมจิตต์
ขจรภัย ลาร์เซ่น

กลยุทธ์
1ศ3 ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะ ทักษะ
ด้านภาษาสากล

โครงการ
1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้
ด้านภาษาสากล

ระยะเวลา
ดาเนินการ
อศดรศธนัชพร บรรเทาใจ ไตรมาส 2
อศพิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ มกราคม กุมภาพันธ์ 61

เป้าหมาย

1.3.1.1 ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการ

ร้อยละ
80

กิจกรรมที่ 5 ฝึก
(ค่าธรรมเนียมพิเศษ)
ประสบการณ์การสอนโดยใช้ เงินรายได้ (บศกศศ)
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อสู่ครูมือ ● ดาเนินงาน 104,500 บาท
อาชีพ

ร้อยละ
80

กิจกรรม 6 สานสัมพันธ์เพื่อ เงินแผ่นดิน
พัฒนาทักษะทางด้านสังคม ● ดาเนินงาน 5,000 บาท
และภาษาอังกฤษ (งบ
แผ่นดิน)

อศดรศธนัชพร บรรเทาใจ ไตรมาสที่ 3 มิศยศ
อศพิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ - กศคศ 61

ร้อยละ
80

กิจกรรม 7 เรียนภาษาจีน
หลักสูตรระยะสั้น ณ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ร้อยละ
80

กิจกรรม 8 พัฒนาทักษะ
(ค่าธรรมเนียมพิเศษ)
ภาษาจีนเพื่อเตรียมสอบวัด เงินรายได้ (บศกศศ)
ระดับความรูภ้ าษาจีน (HSK) ● ดาเนินงาน 19,000 บาท

อศ สายนภา วงศ์วิศาล
อศ นพพล จันทร์
กระจ่างแจ้ง
อศยุภาพร นอกเมือง
อศ ยุภาพร นอกเมือง
และคณะ

จัดโครงการ ร้อยละ 80

1.3.1.2 จานวน
นักศึกษาเข้าร่วม 11
คน เข้าร่วมร้อยละ 80
1ศ3ศ1ศ1ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการ
จัดโครงการ ร้อยละ 80

1ศ3ศ1ศ2 จานวน
นักศึกษาเข้าร่วมร้อยละ
80

1ศ3ศ1ศ1 นักศึกษามี
ความพึงพอใจ ร้อยละ
80

1.3.1.1 ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการ
จัดโครงการร้อยละ 80
1.3.1.2 จานวน
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80

กิจกรรม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

1.3.1.4จานวนนักศึกษา
ที่มีผลคะแนนสอบ HSK
ระดับ4ร้อยละ 80
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(ค่าธรรมเนียมพิเศษ)
เงินรายได้ (บศกศศ)
● ดาเนินงาน 810,000 บาท

ผู้ดาเนินการ

ไตรมาส 2-3
มศคศ มีศคศ และ
เมศยศ - พศคศ 61
ไตรมาส 1
ตศคศ - ธศคศ 60

กลยุทธ์
1ศ3 ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะ ทักษะ
ด้านภาษาสากล

โครงการ
1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้
ด้านภาษาสากล

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1.3.1.2
1.จานวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการร้อย
ละ 90
1.3.1.4 จานวน
นักศึกษาที่สอบ HSK
ระดับ 4 ผ่าน ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

1.3.1.11.3.1.2,1.3.1.14
1. จานวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัด
โครงการ ร้อยละ 80
3. นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจร้อยละ 80

1ศ3ศ1ศ1 ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของนักศึกษา
>4ศ51

กิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรม 9 จัดสอบวัดระดับ (ค่าธรรมเนียมพิเศษ)
ความรู้ภาษาจีน (HSK)
เงินรายได้ (บศกศศ)
(ค่าธรรมเนียมพิเศษ งบ
● ดาเนินงาน 22,500 บาท
ดาเนินงาน งบ บศกศศ)

ร้อยละ 80 กิจกรรม 10 เรียนปรับพื้น
(ค่าธรรมเนียมพิเศษ)
ฐานความรู้ภาษาจีนสาหรับ เงินรายได้ (บศกศศ)
นักศึกษาใหม่
● ดาเนินงาน 26,100 บาท

>4ศ51

กิจกรรม 11 ค่ายเตรียม
(งบพัฒนาภาษา)
พร้อมภาษาอังกฤษ ก่อนเปิด เงินแผ่นดิน
ภาคเรียน “English
● รายจ่ายอื่น 79,500 บาท
Science camp”สาหรับ
นักศึกษาสาขา วิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
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ระยะเวลา
ดาเนินการ
อศ สายนภา วงศ์วิศาล ไตรมาส 1-2
และคณะ
ตศคศ - ธศคศ
และ มศคศ - มีศคศ
ผู้ดาเนินการ

อศนพพล จันทร์
ไตรมาส 4
กระจ่างแจ้ง และคณะ กศค - กศยศ 61

ผศศดรศสุธี พรรณหาญ ไตรมาส 4
และอศวิภาวดี แขวงเมฆ กศคศ – สศคศ 61

กลยุทธ์
1ศ3 ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะ ทักษะ
ด้านภาษาสากล

โครงการ
1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้
ด้านภาษาสากล

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรม

1ศ3ศ1ศ1 ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของนักศึกษา
>4ศ51

>4ศ51

1.3.1.1 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
นักศึกษา >4.51

>4.51

1.3.1.1 ค่าเฉลีย่ ความ
พึงพอใจของนักศึกษา
>4.51
1.3.1.2 จานวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมการ
อบรมด้านภาษา
จานวน 23 คน

>4.51

กิจกรรม 12 ศึกษาดูงานการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์
เป็นภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน
สองภาษาสยามสิงค์โปร์ของ
นักศึกษา ปง1 และ
มหาวิทยาลัยนานาชาติ
สแตมป์ฟอร์ดของปงนักศึกษา
ปง 4
กิจกรรม 13 พัฒนาฝึกทักษะ
การสอน สังเกตการณ์สอน
และการออกฝึกสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษา
อังกฤษในโรงเรียน
ต่างประเทศ (SEA-teacher)
กิจกรม 14 เตรียมความ
พร้อมก่อนการฝึกสอนจริงใน
ต่างประเทศ โดยศึกษาเรียนรู้
ทักษะการเตรียมตัวสู่การเป็น
ครูวิทยาศาสตร์ในระดับ
สากล(คอรส์ระยะสั้น) และ
เรียนรู้ทักษะการสอน
วิทยาศาสตร์ในห้องปฎิบัตื
การวิชาฟิสิกส์ ชีววิทยาและ
เคมี ในต่างประเทศ
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งบประมาณ
เงินรายได้ (บศกศศ)
● ดาเนินงาน 11,500 บาท

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ผศศดรศประยูร บุญใช้ มศคศ 61-มีศคศ61
และอศกนกวรรณ
ปานสุขสาร
ผู้ดาเนินการ

(ค่าธรรมเนียมพิเศษ)
เงินรายได้ (บศกศศ)
● ดาเนินงาน 84,000 บาท

ผศศดรศสุธี พรรณหาญ ไตรมาส 4
สคศ-กย 61

(ค่าธรรมเนียมพิเศษ)
เงินรายได้ (บศกศศ)
● ดาเนินงาน 679,000 บาท

อศวิภาวดี แขวงเมฆ

ไตรมาส 3
พคศ61 - มิย 61

กลยุทธ์
1ศ3 ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะ ทักษะ
ด้านภาษาสากล

1.4 สร้างเครือข่าย
ในรูปแบบประชารัฐ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต

โครงการ
1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้
ด้านภาษาสากล

1.4.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายในรูปแบบ
ประชารัฐกับ
หน่วยงาน
ภายในประเทศ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1ศ3ศ1ศ1 ค่าเฉลี่ยความ >4.51
พึงพอใจของนักศึกษา
>4ศ51
1ศ3ศ1ศ2 จานวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมการ
อบรมด้านภาษา
จานวน 40 คน
1ศ4ศ1ศ1 จานวน
1
เครือข่ายความร่วมมือ เครือข่าย
ภายในประเทศ และมี
การจัดกิจกรรม
ร่วมกัน (1 เครือข่าย)

กิจกรรม
กิจกรรม 15 ฝึกฝนและติว
ภาษาอังกฤษควบคู่กับเนื้อหา
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์
นอกเวลาเรียนให้กับ
นักศึกษาทุกชั้นปง
(ค่าธรรมเนียมพิเศษ งบ
ดาเนินงาน งบ บศกศศ)
กิจกรรม 1.การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
การจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ภายในประเทศ
(งบ บศกศศ)

รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

41

งบประมาณ
(ค่าธรรมเนียมพิเศษ)
เงินรายได้ (บศกศศ)
● ดาเนินงาน 37,000 บาท

ระยะเวลา
ดาเนินการ
อศกนกวรรณ ปานสุข ไตรมาส 1 - ไตร
สาร
มาส 3
ตศค 60 – พศคศ61

รวมทั้งสิ้น 2,674,300 บาท
เงินรายได้ (บศกศศ)
● ดาเนินงาน 37,500 บาท

อศดรศกาญจนา
เวชบรรพต

รวมทั้งสิ้น 37,500 บาท
รวมทั้งสิ้น 4,484,970 บาท

ผู้ดาเนินการ

ไตรมาส 2
มศคศ - มีศคศ 61

หมายเหตุ

1

ประชาคมอาเซียน+3+I หมายถึง ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศนอกกลุ่มประเทศอาเซียน 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น และ I คือ
ประเทศอินเดีย
2
การทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK สานักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศได้เปลี่ยนระบบการสอบวัดความรูภ้ าษาจีน HSK เป็นระบบใหม่ โดยแบ่งการสอบ
ออกเป็นสองส่วน คือ สอบข้อเขียน และ การพูด
การสอบข้อเขียน แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 สาหรับผูส้ อบที่เข้าใจคาศัพท์และประโยคภาษาจีนง่าย ๆ เรียนรู้ศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150 คา
ระดับที่ 2 สาหรับผูส้ อบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจาวัน เรียนรู้ศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 300 คา
ระดับที่ 3 สาหรับผูส้ อบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การทางานและท่องเที่ยวประเทศจีน เป็นต้น เรียนรูค้ าศัพท์มาแล้ว
อย่างน้อย 600 คา
ระดับที่ 4 สาหรับผูส้ อบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรูค้ าศัพท์
มาแล้วอย่างน้อย 1,200 คา
ระดับที่ 5 สาหรับผูส้ อบที่สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารจีนฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จีน และสามารถพูดภาษาจีน
ในที่สาธารณะได้ เรียนรู้คาศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 2,500 คา
ระดับที่ 6 สาหรับผูส้ อบที่สามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างดี สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วยปากเปล่าหรือการเขียนเป็นภาษาจีนได้
อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้ศัพท์ภาษาจีน 5,000 คาขึ้นไป
การสอบสามารถ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง
ผู้สมัครสอบข้อเขียน ระดับ 4 ขึ้นไปสามารถสมัครสอบพูดได้ การสมัครสอบข้อเขียน และสอบพูด จะต้องสมัครสอบแยกกัน
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เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการ

ตัวชี้วัด

2.2 สร้างผลงานวิจัย
ที่เป็นองค์ความรู้
ใหม่ที่ตอบโจทย์
ระดับชาติ และ
ท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้า สร้าง
ความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ

2.2.1. โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์เพื่อ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

2.2.1.1 จานวนผลงาน
วิจัยหรืองานสร้าง
สรรค์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีคณะ
ครุศาสตร์ 3 ผลงานที่
ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ หรืออ้างอิง
หรือใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ หรือมี
ผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจ และสังคม

3 ผลงาน กิจกรรม 1ศ การเผยแพร่ เงินรายได้ (บศกศศ)
ผลงานวิจัยหรืองาน
● ดาเนินงาน 18,000 บาท
สร้างสรรค์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาเคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประจาปงการศึกษา
2560 (บศกศศ)

อาจารย์นิติกร อ่อนโยน

2ศ2ศ1ศ2 จานวน
ผลงานวิจัยของ
อาจารย์และนักวิจัยที่
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ จานวน 20
ผลงาน

20
ผลงาน

ทุกหลักสูตร 20 ผลงาน ไตรมาสที่ 3
ประกอบด้วย ปริญญา (เมศยศ-มิศยศ61)
ตรี 9 หลักสูตร 18
ผลงาน และปริญญาโท
ปริญญาเอก 2 ผลงาน

กิจกรรม 2ศ ส่งเสริม
เงินรายได้ (กศศปชศ)
งานวิจัยและงานสร้าง ● ดาเนินงาน 90,000 บาท
สรร์เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น (งบ กศศปชศ)
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ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาส 4
(กศยศ61)

กลยุทธ์

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

2.3 พัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้โดย
สร้างชุมชนอุดม
ปัญญา

2.3.1 โครงการ
พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา

2.3.1.1 ระดับ
ความสาเร็จของการ
พัฒนาองค์กรแห่ง การ
เรียนรูโ้ ดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา

ระดับ 4

รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

กิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรม 1ศ การจัดการ เงินรายได้ (บศกศศ)
ความรู้ด้านการเรียน ● ดาเนินงาน 5,000 บาท
การสอนและงานวิจัย
(KM) คณะครุศาสตร์
(งบ บศกศศ)
รวมทั้งสิ้น 113,00 บาท
รวมทั้งสิ้น 113,000 บาท

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน
2.3.1.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดทาแผนการจัดการความรู้
ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100
ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความสาเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้
ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สสู่ าธารณะและการนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
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ผู้ดาเนินการ
ผศศดรศกันต์ฤทัย คลัง
พหล

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาส 4
กรกฎาคม
2561

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

3ศ1 สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอก
เพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น และเสริมพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดารงอยูไ่ ด้
อย่างยั่งยืน

3.1.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

3.1.1.2 ระดับความสาเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกัน
ศึกษาและแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิน่ ที่เป็น
พื้นที่เป้าหมายร่วมที่
บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
3ศ1ศ1ศ2 ระดับความสาเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกัน
ศึกษาและแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่เป้าหมายร่วมที่
บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย

กิจกรรม

ระดับ 5 กิจกรรม 1. บริการ
วิชาการโรงเรียนตชดศ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

เงินรายได้ (กศศปชศ)
● ดาเนินงาน 30,000 บาท

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ระดับ 5 กิจกรรม 2. งาน
เงินรายได้ (กศศปชศ)
วิชาการโรงเรียนตารวจ ● ดาเนินงาน 20,000 บาท
ตระเวนชายแดน

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
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ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2
(กุมภาพันธ์ มีนาคม 2561)

ไตรมาสที่ 4
(กรกฎาคม สิงหาคม 2561)

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

3ศ1 สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอก
เพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น และเสริมพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดารงอยูไ่ ด้
อย่างยั่งยืน

3.1.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

3ศ1ศ1ศ2 ระดับความสาเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกัน
ศึกษาและแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่เป้าหมายร่วมที่
บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
3ศ1ศ1ศ2
1ศ จานวนนักศึกษา
ทั้งหมด 50 คน เข้าร่วม
ร้อยละ 80
2ศ ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัด
โครงการ ร้อยละ 80
3ศ1ศ1ศ2 ระดับความสาเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ระดับ5

เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม ธันวาคม 2560)

ระดับ 5 กิจกรรม 3ศ การบริการ (งบบริการวิชาการ)
วิชาการพัฒนาโรงเรียน เงินแผ่นดิน
ระดับการศึกษาขั้น
● รายจ่ายอื่น 20,000 บาท
พื้นฐาน (งบบริการ
วิชาการ งบแผ่นดิน
รายจ่ายอื่น)

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ร้อยละ
80

กิจกรรม 4 English
เงินแผ่นดิน
Camp for English
● ดาเนินงาน 59,000 บาท
Education Students เงินรายได้ (กศศปชศ)
● ดาเนินงาน 24,750 บาท
รวมเงิน 83,750 บาท

อศดรศวราภรณ์ และ
คณะ

ระดับ5

กิจกรรม 5 บริการ
เงินรายได้ (บศกศศ)
วิชาการพันธกิจสัมพันธ์ ● ดาเนินงาน 33,000 บาท
เพื่อส่งเสริมการสอน
และการนาความรู้ของ
นักศึกษา(สาขาวิทยา
ศาสตร์หลักสูตรภาษา
อังกฤษ)ออกสู่ชุมชน
รวมทั้งสิ้น 186,750 บาท

ผศศดรศสุธี พรรณหาญ ไตรมาส 1
ผศศดรศประยูร บุญใช้ พศยศ -ธศคศ 60
และอศกนกวรรณ
ปานสุขสาร
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ไตรมาส 1-2

กลยุทธ์
3ศ1 สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอก
เพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น และเสริมพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดารงอยูไ่ ด้
อย่างยั่งยืน
3ศ2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้
โครงการตามแนว
พระราชดาริ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ และ
เฉลิมพระเกียรติพระ
บรมวงศานุวงศ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

3.1.2 โครงการพัฒนา 3.1.2.1 จานวนนักศึกษา
จิตอาสาให้กับ
ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ
นักศึกษาในการ
90
ดาเนินการงานพันธกิจ
สัมพันธ์

3.2.1 โครงการบริหาร
ศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชดาริและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.2.3 โครงการจัด
นิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ

3ศ2ศ1ศ1 ระดับความสาเร็จ
ของการน้อมนาปรัชญา
ของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ระดับ 5

3ศ2ศ3ศ1 ร้อยละของการ
ดาเนินงานโครงการที่
บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
ร้อยละ
90

ระดับ 5

ร้อยละ
80

กิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรม 1ศ จิตอาสา ครู (ค่าธรรมเนียมพิเศษ)
ภาษาจีน (ค่าธรรมเนียม เงินรายได้ (บศกศศ)
พิเศษ งบดาเนินงาน ● ดาเนินงาน 5,400 บาท

รวมทั้งสิ้น 5,400 บาท
กิจกรรม 1ศ ครูวิทย์เพื่อ เงินรายได้ (บศกศศ)
พ่อ และพอเพียง
● ดาเนินงาน 29,000 บาท
ครั้งที่ 3

รวมทั้งสิ้น 29,000 บาท
กิจกรรม 1ศ เฉลิมพระ เงินรายได้ (บศกศศ)
เกียรติพระบาทสมเด็จ ● ดาเนินงาน 5,000 บาท
พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช
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ผู้รับผิดชอบ
อศ นพพล จันทร์
กระจ่างแจ้ง
อศ วราพร อัศว
โสภณชัย
อศดรศ ประพรรธน์
พละชีวะ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาส 2
มศคศ - มีศคศ 61

อาจารย์ตะวัน
ไตรมาส 1
ไชยวรรณ สาขาวิชา (ธศค 60)
เคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ไตรมาสที่ 1
(ธันวาคม 2560)

กลยุทธ์

โครงการ

3ศ2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้
โครงการตามแนว
พระราชดาริ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ และ
เฉลิมพระเกียรติพระ
บรมวงศานุวงศ์

3.2.3 โครงการจัด
นิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

3ศ2ศ3ศ1 ร้อยละของการ
ดาเนินงานโครงการที่
บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
โครงการ
3.2.3.3 ร้อยละของการ
ดาเนินงานโครงการที่
บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
โครงการ

ร้อยละ
80

กิจกรรม 2ศ
นิทรรศการวันเจ้าฟ้า

ร้อยละ
80

3.2.3.4 ร้อยละของการ
ดาเนินงานโครงการที่
บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
โครงการ

ร้อยละ
80

กิจกรรม 3ศ โครงการ
เงินรายได้ (บศกศศ)
เฉลิมพระเกียรติ
● ดาเนินงาน 5,000 บาท
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่
10)
กิจกรรม 4. โครงการ เงินรายได้ (บศกศศ)
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ ● ดาเนินงาน 5,000 บาท
พระนางเจ้าสิริกิติ์ (งบ
บศกศศ)
รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท

รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

เงินรายได้ (บศกศศ)
● ดาเนินงาน 5,000 บาท

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2
(กุมภาพันธ์
2561)

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ไตรมาสที่ 4
(กรกฎาคม 2561)

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ไตรมาสที่ 4
(สิงหาคม 2561)

ผู้รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น 241,150 บาท

หมายเหตุ :
1
พื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 3 พื้นที่ คือ 1ศศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 2ศ ชุมชนตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ ชุมชนตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 3ศ ชุมชนตาบลท่าเกษม และตาบลบ้านแก้ง
อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
2
เป้าหมายชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง 2 ชุมชน คือ 1ศ ชุมชนตาบลคลองห้า 2ศชุมชนตาบลสวนพริกไทย
3.1.1.2 ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตเิ พือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมทีบ่ ูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย
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ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มคี วามเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ทีป่ รากฏหลักฐานที่ชัดเจน
3.2.1.1 ระดับความสาเร็จของการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ระดับ 1 มีการมอบนโยบายในการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัย มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการกาหนด และผลักดันนโยบายสู่
การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติได้ครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น สามารถลดข้อผิดพลาดในการบริหารงานลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วขึ้น
ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมินความคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากร เพื่อการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
วิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนิสยั ที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
ระดับ 4 มีการกาหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นคณะผูบ้ ริหาร บุคลากร และนักศึกษา ทีเ่ ป็นต้นแบบแห่งวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จนบุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่เชื่อถือปฏิบัติตาม
ระดับ 5 มหาวิทยาลัยได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้ปฏิบตั ิตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.3.1.1 ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตเิ พือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน มีการนาเอาองค์ความรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
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เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียมีคณ
ุ ธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดตี ่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

4.1 บริหารจัดการ
งานส่งเสริมศาสนา
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน

4.1.1 โครงการบริหาร
จัดการงานส่งเสริม
ศาสนา ทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

4.1.1.1 จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 800
คน กิจกรรมบรรลุ
ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ร้อยละ 80
4ศ1ศ1ศ1 จานวนผู้เข้า
ร่วมกิจกรรม 80 คน
กิจกรรมบรรลุความ
สาเร็จตามตัวบ่งชี้ร้อย
ละ 80
4ศ1ศ1ศ1 จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 800
คน กิจกรรมบรรลุ
ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ร้อยละ 80
4ศ1ศ1ศ1 จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 800
คน กิจกรรมบรรลุ
ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ร้อยละ 80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 1 วันไหว้ครู
ปงการศึกษา 2560

เงินรายได้ (บศกศศ)
● ดาเนินงาน 9,000 บาท

ระยะเวลา
ดาเนินการ
รองกิจการนักศึกษาและ ไตรมาส 4
กิจการพิเศษ
กศยศ 61

ร้อยละ
80

กิจกรรม 2 การแสดง
มุทิตาจิตแด่อาจารย์
เกษียณอายุราชการ

เงินรายได้ (กศศปชศ)
 ดาเนินงาน 10,000 บาท

รองกิจการนักศึกษาและ ไตรมาส 4 กศยศ
กิจการพิเศษ
61

ร้อยละ
80

กิจกรรม 3 กิจกรรมสืบ เงินรายได้ (บศกศศ)
สานวัฒนธรรมประเพณี  ดาเนินงาน 5,000 บาท
"ลอยกระทง"

รองกิจการนักศึกษาและ ไตรมาสที่ 1
กิจการพิเศษ
พศยศ 60

ร้อยละ
80

กิจกรรม 4 กิจกรรม
เงินรายได้ (บศกศศ)
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ● ดาเนินงาน 30,000 บาท
"วันกตัญญูครูในดวงใจ"

รองกิจการนักศึกษาและ ไตรมาส 2
กิจการพิเศษ
มศคศ61

เผยแพร่วัฒนธรรมไทย

กิจกรรม
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งบประมาณ

รับผิดชอบ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรม

4.1 บริหารจัดการ
งานส่งเสริมศาสนา
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน

4.1.1 โครงการบริหาร
จัดการงานส่งเสริม
ศาสนา ทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

4ศ1ศ1ศ1 จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 800
คน กิจกรรมบรรลุ
ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ร้อยละ 80
4ศ1ศ1ศ1 จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 800
คน กิจกรรมบรรลุ
ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ร้อยละ 80
4ศ1ศ1ศ1 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ
80

กิจกรรม 5 กิจกรรมครุ
ศาสตร์รวมใจ สืบทอด
ประเพณีไทย รดน้าขอ
พรผู้ใหญ่ สานใย
สัมพันธ์ครั้งที่ 6
กิจกรรม 6 กิจกรรมสืบ
สาน วัฒนธรรมท้องถิ่น
ไทย สู่อาเซียน ครั้งที่ 5

เงินรายได้ (บศกศศ)
● ดาเนินงาน 15,000 บาท

(งบศิลปวัฒนธรรม)
เงินแผ่นดิน
● รายจ่ายอื่น 40,000 บาท

รองกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ
หัวหน้างาน
ศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม 7 สร้าง
จิตสานึกนาฏศิลป์ จิต
อาสาสู่ท้องถิ่น

เงินแผ่นดิน
● ดาเนินงาน 5,000 บาท

อศนันทิยา รักตประจิต

เผยแพร่วัฒนธรรมไทย

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

4ศ1ศ1ศ1ระดับของ
ระดับ 5
ความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
4ศ1ศ1ศ1 ระดับความ
ระดับ 5
สาเร็จของการดาเนิน
งานบริหารจัดการงาน
ทานุบารุงศิลป
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
รองกิจการนักศึกษาและ ไตรมาส 3
กิจการพิเศษ
เมศยศ61

กลยุทธ์

รับผิดชอบ

ไตรมาส 2
กศพศ61

ไตรมาส 2
มกราคม กุมภาพันธ์
2561
ไตรมาส 3
(เมศยศ61)

กิจกรรม 8 การแสดง เงินรายได้ (บศกศศ)
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ● ดาเนินงาน 49,610 บาท

อศชยพล ใจสูงเนิน

กิจกรรม 9 Chinese
New Year

อศ นพพล จันทร์กระจ่าง ไตรมาส 2
แจ้ง และคณะ
กศพศ 61

เงินแผ่นดิน
● ดาเนินงาน 29,430 บาท

รวมทั้งสิ้น 193,040 บาท
รวมทั้งสิ้น 193,040 บาท
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หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน
1
แหล่งเรียนรู้ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 2 แหล่ง ได้แก่ 1ศ เรือนไทย 2ศลานวัฒนธรรม ลานติ้ว
4.1.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกณฑ์มาตรฐาน
1. กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กจิ กรรมหรือบริหารด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ระดับ 1
มีการดาเนินการ 1 ข้อ

ระดับ 2
มีการดาเนินการ 2 ข้อ

ระดับ 3
มีการดาเนิน 3-4 ข้อ
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ระดับ 4
มีการดาเนินการ 5 ข้อ

ระดับ 5
มีการดาเนินการ 6-7 ข้อ

เป้าประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

5.1 ดึงดูดบุคลากรที่
มีความสามารถ
ให้เข้าทางานใน
มหาวิทยาลัย
พัฒนาขีดสมรรถนะ
ของทรัพยากรบุคคล
อย่างต่อเนื่องทันต่อ
ความเปลีย่ นแปลง

5.1.1 โครงการ
พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากร
บุคคลสู่
ความเป็นเลิศ

5.1.1.1 ระดับ
ความสาเร็จของการ
จัดการทรัพยากร
บุคลากรสู่ความเป็น
เลิศ

ระดับ 5

5.2 ปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ จัดการฝึก
อบรมและพัฒนา
ที่มุ่งเน้นการปฏิบตั ิ
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและ

5.2.2 โครงการ
เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและ
เป็นมหาวิทยาลัย
ที่รับผิดชอบต่อ
สังคม มีการ
เบิกจ่ายให้เป็นไป
เป็นมหาวิทยาลัยที่รับ ด้วยความโปร่งใส
ผิดชอบต่อสังคมและ ถูกต้องตาม
ได้มาตรฐานสากล
ระเบียบ

5.1.1.1 ระดับ
ระดับ 5
ความสาเร็จของการ
จัดการทรัพยากร
บุคลากรสู่ความเป็น
เลิศ
5.2.2.1 ร้อยละ
ร้อยละ 90
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนที่กาหนด

กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาส 3
กรกฏาคม 2561

กิจกรรม 1ศ สัมมนาเชิงปฏิบัติ
การพัฒนาบุคลากร คณะ
ครุศาสตร์

เงินรายได้ (กศศปชศ)
● ดาเนินงาน 230,000 บาท

นางอารีย์ ทิพรส
และนางสมฤดี
คัชมาตย์

กิจกรรม 2ศ ค่าตอบแทน
ล่วงเวลาเสาร์อาทิตย์ เจ้าหน้าที่
สานักงาน และค่าดาเนินการ
เหมาจ่ายผู้บริหารคณะครุ
ศาสตร์ (งบ กศศปชศ)
กิจกรรม 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การ ปงงบประมาณ 2561 เพื่อ
จัดทาแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติ
การ ปงงบประมาณ2562 (งบ
กศศปชศ)

เงินรายได้ (กศศปชศ)
● ดาเนินงาน 175,700 บาท

นางอารีย์ ทิพรส
และนางสาวสุดชีวา
พูลเกษม

ตลอด
ปงงบประมาณ

นางอารีย์ ทิพรส
และนางสมฤดี
คัชมาตย์

ไตรมาส 3
กรกฎาคม 2561
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รวมทั้งสิ้น 405,700 บาท
เงินรายได้ (กศศปชศ)
● ดาเนินงาน 30,000 บาท

กลยุทธ์

โครงการ

5.2 ปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ จัดการฝึก
อบรมและพัฒนา
ที่มุ่งเน้นการปฏิบตั ิ
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและ

5.2.2 โครงการ
เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและ
เป็นมหาวิทยาลัย
ที่รับผิดชอบต่อ
สังคม มีการ
เบิกจ่ายให้เป็นไป
เป็นมหาวิทยาลัยที่รับ ด้วยความโปร่งใส
ผิดชอบต่อสังคมและ ถูกต้องตาม
ได้มาตรฐานสากล
ระเบียบ

5.2.4 โครงการ
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่
ความเป็นเลิศ

ตัวชี้วัด
5ศ2ศ2ศ1 ร้อยละ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนที่กาหนด

5ศ2ศ2ศ1 ร้อยละ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนที่กาหนด
5ศ2ศ4ศ1 ร้อยละของ
ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
คณะภายในตาม
เกณฑ์ สกอศเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย

กิจกรรม

ร้อยละ 90 กิจกรรม 2. การบริหาร
สานักงาน (วัสดุสานักงาน
วัสดุการศึกษา ครุภณ
ั ฑ์
สาธารณูปโภค วัสดุเชื้อเพลิง
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้สอย
ปรับปรุง ซ่อมบารุง ซ่อมแซม
อาคารสถานที่ และอื่นๆ
ค่าตอบแทนการเดินทางมาสอน
และค่าตอบแทนอื่นๆ และจัด
สวัสดิการ คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา เช่น กาแฟ
น้าดื่มหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
ร้อยละ 90 กิจกรรม 3ศ การบริหารความ
เสี่ยงคณะครุศาสตร์

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตลอด
ปงงบประมาณ

เงินแผ่นดิน
● ดาเนินงาน 196,600 บาท
เงินรายได้ (กศศปชศ)
● ดาเนินงาน 1,431,750 บาท
รวมเงิน 1,628,350 บาท

นางอารีย์ ทิพรส
และนางสมฤดี
คัชมาตย์

เงินรายได้ (กศศปชศ)
● ดาเนินงาน 5,000 บาท

นางสมฤดี คัชมาตย์

ตลอด
ปงงบประมาณ

นางอารีย์ ทิพรส ,
นางสมฤดี คัชมาตย์
และนศสศสุดชีวา
พูลเกษม

ไตรมาส 4
สิงหาคม 2561

รวมทั้งสิ้น 1,663,350 บาท
ร้อยละ 3 กิจกรรม 1ศ อบรมเชิงปฏิบัติการ (งบประกันคุณภาพ)
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เงินแผ่นดิน
ภายในระดับคณะ ประจาปง
● ดาเนินงาน 28,400 บาท
การศึกษา 2560
เงินรายได้ (กศศปชศ)
● ดาเนินงาน 48,000 บาท
รวมเงิน 76,400 บาท
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ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

5.2 ปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ จัดการฝึก
อบรมและพัฒนา
ที่มุ่งเน้นการปฏิบตั ิ
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและ

5.2.4 โครงการ
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่
ความเป็นเลิศ

5ศ2ศ4ศ1 ร้อยละของ
ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตร

เป็นมหาวิทยาลัยที่รับ
ผิดชอบต่อสังคมและ
ได้มาตรฐานสากล

5ศ2ศ4ศ1 จานวน
อาจารย์ประจา
หลักสูตรที่เข้าร่วม
ร้อยละ 100
5ศ2ศ4ศ1 ร้อยละของ
ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ตาม
เกณฑ์ สกอศ เพิ่มขึ้น
5ศ2ศ4ศ1 ผลประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์
สกอศ

เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 3 กิจกรรม 2ศ การประกันคุณภาพ (งบประกันคุณภาพ)
ระดับหลักสูตรสาขาการศึกษา เงินแผ่นดิน
ปฐมวัย
● ดาเนินงาน 6,000 บาท
เงินรายได้ (กศศปชศ)
● ดาเนินงาน 7,000 บาท
รวมเงิน 13,000 บาท
ร้อยละ กิจกรรม 3 ประกันคุณภาพ
(งบประกันคุณภาพ)
100
การศึกษาระดับหลักสูตร
เงินแผ่นดิน
ประจาปงการศึกษา 2560
● ดาเนินงาน 6,000 บาท
(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
เงินรายได้ (กศศปชศ)
สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ ● ดาเนินงาน 7,000 บาท
ทั่วไป
รวมเงิน 13,000 บาท
ร้อยละ 3 กิจกรรม 4ศ การประกันคุณภาพ เงินแผ่นดิน
ภายในระดับหลักสูตร หลักสูตร ● ดาเนินงาน 6,000 บาท
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีและ เงินรายได้ (กศศปชศ)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปงการศึกษา ● ดาเนินงาน 7,000 บาท
2560
รวมเงิน 13,000 บาท

สาขาปฐมวัย

ร้อยละ 3 กิจกรรม5 การประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร และทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษ
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เงินแผ่นดิน
● ดาเนินงาน 6,000 บาท
เงินรายได้ (กศศปชศ)
● ดาเนินงาน 7,000 บาท
รวมเงิน 13,000 บาท

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาส 4
เดือนกรกฎาคม สิงหาคม 2561

อศดรศเมษา นวลศรี
(สาขาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ไตรมาส 4
(สิงหาคม 61)

อาจารย์ตะวัน
ไชยวรรณ

ไตรมาส 4
(สศคศศ61)

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

ไตรมาส 3 - ไตร
มาส 4
มิศยศ - สศคศ 61

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

5.2 ปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ จัดการฝึก
อบรมและพัฒนา
ที่มุ่งเน้นการปฏิบตั ิ
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและ

5.2.4 โครงการ
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่
ความเป็นเลิศ

5ศ2ศ4ศ1 ร้อยละของ
ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตร ตามเกณฑ์
สกอศ เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 3 กิจกรรม 6 ศบริหารจัดการ
มาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสุตร
หลักสุตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา
คณิตศาสตร์

เงินแผ่นดิน
● ดาเนินงาน 6,000 บาท
เงินรายได้ (กศศปชศ)
● ดาเนินงาน 7,000 บาท
รวมเงิน 13,000 บาท

ผศศดรศกันต์ฤทัย
คลังพหล

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาส 4
กศคศ-สศคศ 61

5ศ2ศ4ศ1 หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
(หลักสูตรภาษา
อังกฤษ) ได้รับการ
ตรวจประกัน
คุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรได้
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง
หลักสูตร3ศ01 ขึ้นไป

ร้อยละ 3 กิจกรรม 7 การประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)

เงินแผ่นดิน
● ดาเนินงาน 6,000 บาท
เงินรายได้ (กศศปชศ)
● ดาเนินงาน 7,000 บาท
รวมเงิน 13,000 บาท

อศพิมพ์ลักษณ์
มูลโพธิ์และคณะ

ไตรมาสที่ 4
กรกฎาคม 61

5ศ2ศ4ศ1 ผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอศ

ร้อยละ 3 กิจกรรม 8ศ พัฒนาคุณภาพ
เงินแผ่นดิน
มาตรฐานการศึกษาตามระบบ ● ดาเนินงาน 6,000 บาท
ประกันคุณภาพ สาขาภาษาไทย เงินรายได้ (กศศปชศ)
● ดาเนินงาน 7,000 บาท
รวมเงิน 13,000 บาท

อศมณฑา วิรยิ างกูร

ไตรมาส 4
(กศคศ-สศคศ2561)

เป็นมหาวิทยาลัยที่รับ
ผิดชอบต่อสังคมและ
ได้มาตรฐานสากล

เป้าหมาย

กิจกรรม
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์

โครงการ

5.2 ปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ จัดการฝึก
อบรมและพัฒนา
ที่มุ่งเน้นการปฏิบตั ิ
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและ

5.2.4 โครงการ
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่
ความเป็นเลิศ

5ศ2ศ4ศ1 ผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอศ

5.2.6 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ
โดยมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน

5.2.6.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจัดประชุม

เป็นมหาวิทยาลัยที่รับ
ผิดชอบต่อสังคมและ
ได้มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด

5ศ2ศ4ศ1 ร้อยละของ
ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพ
ระดับคณะและ
มหาวิทยาลัยภายใน
ตามเกณฑ์ที่ สกอ
เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

ร้อยละ 3 กิจกรรม 9 การประกันคุณภาพ เงินแผ่นดิน
การศึกษา ระดับหลักสูตร
● ดาเนินงาน 6,000 บาท
สาขาวิชาภาษาจีน
เงินรายได้ (กศศปชศ)
● ดาเนินงาน 7,000 บาท
รวมเงิน 13,000 บาท
ร้อยละ 3 กิจกรรม 10 การประกัน
เงินแผ่นดิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ● ดาเนินงาน 6,000 บาท
และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ เงินรายได้ (กศศปชศ)
เรียน หลักสูตรครุศาสตร์บณ
ั ฑิต ● ดาเนินงาน 7,000 บาท
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
รวมเงิน 13,000 บาท
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(งบแผ่นดิน งบดาเนินงาน และ
งบ กศศปชศ)
รวมทั้งสิ้น 193,400 บาท
ร้อยละ กิจกรรม 1ศ ประชุม
เงินรายได้ (กศศปชศ)
100
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ใน
● ดาเนินงาน 21,600 บาท
หน่วยงานของคณะครุศาสตร์

รวมทั้งสิ้น 21,600 บาท
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ผู้รับผิดชอบ
อศ ยุภาพร นอก
เมือง และคณะ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาส 4
สศคศ 61

ผศศดรศสุธี พรรณหาญ
และคณะ

สศค–กศยศศ61

นางอารีย์ ทิพรส ,
นางสมฤดี คัชมาตย์
และนศสศสุดชีวา
พูลเกษม

ตลอด
ปงงบประมาณ

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

5.3 พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว
ที่มีสุนทรียะการ
อนามัยสุขาภิบาล
และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี
และมีความพร้อม
ด้านอาคารสถานที่

5.3.1 โครงการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และมหาวิทยาลัย
แห่งความพอเพียง

5.3.1.1 ผลการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย
สีเขียว (ระดับ
เอเชีย)

อันดับที่
200

5.4 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่ง
อานวยความสะดวก
และบริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้
พร้อมต่อการเป็น
Semi residential
University

5.4.1 โครงการ
จัดหาและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
ทรัพยากร
สนับสนุน
การศึกษา การวิจัย
การบริการวิชาการ

กิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรม 1ศ พัฒนาสิ่งแวดล้อม เงินรายได้ (กศศปชศ)
บริเวณรอบอาคารสถานที่คณะ ● ดาเนินงาน 3,000 บาท
ครุศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ
นางอารีย์ ทิพรส ,
นางสมฤดี คัชมาตย์
และนศสศสุดชีวา
พูลเกษม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาส 2
(มศคศ-มีศคศ61)ศ

รวมทั้งสิ้น 3,000 บาท
5.4.1.1 ค่าเฉลีย่
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับ
สนุนการเรียนรู้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสิ่ง
อานวยความสะดวก
และบริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย

>3.51

กิจกรรม 1 จัดหาทรัพยากรเพื่อ เงินแผ่นดิน
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
● ดาเนินงาน 15,000 บาท
เรียนการสอนสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
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อศอรนุช สมประสิทธิ์

ไตรมาส 2
(มศคศ-มีศคศ61)

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

5.4 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่ง
อานวยความสะดวก
และบริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้
พร้อมต่อการเป็น
Semi residential
University

5.4.1 โครงการ
จัดหาและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
ทรัพยากร
สนับสนุน
การศึกษา การวิจัย
การบริการวิชาการ

5.4.1.1 ค่าเฉลีย่
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับ
สนุนการเรียนรู้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสิ่ง
อานวยความสะดวก
และบริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย
5ศ4ศ1ศ1 ผู้ใช้สื่อมี
ความพึงพอใจต่อ
ทรัพยากรที่จัดหาให้
5ศ4ศ1ศ1 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
5ศ4ศ1ศ1 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้

>3.51

กิจกรรม 2.การจัดซื้อสื่อและ
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ สาขาคณิตศาสตร์

เงินแผ่นดิน
● ดาเนินงาน 5,000 บาท

อศวัสส์พร จิโรจพันธุ์

>3.51

กิจกรรม 3 จัดซื้อสื่อและ
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ (งบแผ่นดิน)
กิจกรรม 4 จัดหาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรูภ้ าษาและ
วัฒนธรรมไทย

เงินแผ่นดิน
● ดาเนินงาน 25,000 บาท

อศพิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ไตรมาสที่ 1
และคณะ
(ธศคศ 60)

เงินแผ่นดิน
● ดาเนินงาน 36,490 บาท

อศดรศสุภัชฌาน์
ศรีเอี่ยม

ไตรมาส 1
(ธันวาคม 2560)

กิจกรรม 5ศ จัดหาสื่อ วัสดุการ
เรียนรูภ้ าษาจีน

เงินแผ่นดิน
● ดาเนินงาน 35,000 บาท

อศ วราพร อัศวโสภณ
ชัย และคณะ

ไตรมาส 1
(ธันวาคม 2560)

> 3.51

> 3ศ51

กิจกรรม

59

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาส 2
มศคศ - มีศคศ 61

กลยุทธ์

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรม

5.4 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่ง
อานวยความสะดวก
และบริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้
พร้อมต่อการเป็น
Semi residential
University

5.4.1 โครงการ
จัดหาและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
ทรัพยากร
สนับสนุน
การศึกษา การวิจัย
การบริการวิชาการ

5ศ4ศ1ศ1 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
5ศ4ศ1ศ1 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้

> 3ศ51

กิจกรรม 6 จัดหาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรูภ้ าษาและ
วัฒนธรรมจีน (งบค่าธรรมเนียม
พิเศษ งบ บศกศศ งบ
ดาเนินงาน)
กิจกรรม 7 จัดซื้อทรัพยากรสื่อ
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ (งบ
แผ่นดิน)

> 3ศ51

งบประมาณ
(งบค่าธรรมเนียมพิเศษ)
เงินรายได้ (บศกศศ)
● ดาเนินงาน 166,000 บาท
เงินแผ่นดิน
● ดาเนินงาน 25,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 307,490 บาท
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 – 5 ได้รับจัดสรร 2561
สรุปงบประมาณแผ่นดินได้รับจัดสรร 1,152,000 บาท และงบประมาณรายได้ 6,474,700 รวมทั้งสิ้น
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2,594,540 บาท
7,626,700 บาท
7,626,700 บาท

ระยะเวลา
ดาเนินการ
อศ สายนภา
ไตรมาส 4
วงศ์วิศาล และคณะ กศคศ - สศคศ 61
ผู้รับผิดชอบ

ผศศสุทธิพร สุภาวิวัง ไตรมาส 2
มศคศ- มีศศคศ61

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล
5.1.1.1 ระดับความสาเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
ระดับ 1 มีการจัดทาแผนอัตรากาลัง และแผนพัฒนาบุคลากร
ระดับ 2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนอัตรากาลัง และแผนพัฒนาบุคลากร
ระดับ 5 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินการตามแผนอัตรากาลัง และแผนพัฒนาบุคลากรให้มีอัตราคงอยู่ของบุคลากร และบุคลากรมีระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรทีส่ ูงขึ้น
5.2.4.2 ระดับความสาเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินที่เป็นเลิศ (EdEPx)
ระดับ 1 มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
ระดับ 2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
ระดับ 5 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินการตามแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
5.2.5.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
ระดับ 1 มีการจัดทาแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
ระดับ 2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่อภาพลักษณ์องค์กร มากกว่า 3.51
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งบประมาณได้รับจัดสรร
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์
182,799.00 บาท
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เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

3ศ1 สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอก
เพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น และเสริมพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดารงอยูไ่ ด้
อย่างยั่งยืน

3.1.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

3.1.1.1, 3.1.1.2 , 3.1.1.3
เชิงปริมาณ
1) จานวนโรงเรียน 3

3 พื้นที่

โรงเรียน ครู จานวน 60 คน

2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความเข้าใจต่อการสร้าง
ชุมชนทางวิชาชีพไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนา
ความรู้ที่ได้จากการอบรม
ไปดาเนินการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 75

กิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรม 1. การสร้าง
งบสานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
เงินแผ่นดิน
วิชาชีพครู (งบสานัก
ส่งเสริมการเรียนรู้และ ● รายจ่ายอื่น 51,000 บาท
บริการวิชาการ
งบแผ่นดิน รายจ่ายอื่น)
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ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
คณิตศาสตร์
และหลักสูตร
คณิตศาสตร์
(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
อศดรศกาญจนา
เวชบรรพตและ
อศพิมพ์ลักษณ์
มูลโพธิ์

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาส 4
(กศคศ-กศยศ61)

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

3ศ1 สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอก
เพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น และเสริมพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดารงอยูไ่ ด้
อย่างยั่งยืน

3.1.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

3.1.1.1, 3.1.1.2 , 3.1.1.3
เชิงปริมาณ
1) จานวนโรงเรียน 2
โรงเรียน เด็กจานวน 60

2 พื้นที่

คน ผู้ปกครองจานวน30 คน

2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความเข้าใจต่อการสร้าง
ความรู้ภาษาอังกฤษไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนา
ความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้
จากการอบรมไปดานเนิกา
รสร้างชุมชนการเรียนรู้
และใช้ประโยชน์เพื่อการ
เตรียมพร้อมสู่สังคม AEC
ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75

กิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรม 2. การพัฒนา งบสานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ
โรงเรียนชุมชนเพื่อ
เงินแผ่นดิน
เสริมสร้างความรู้
มาตรฐานภาษาอังกฤษ ● รายจ่ายอื่น 48,500 บาท
อย่างยั่งยืนเพื่อการ
ดารงชีวิตสูส่ ังคม AEC
(งบสานักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ งบแผ่นดิน
รายจ่ายอื่น)
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ผู้รับผิดชอบ
ผศศดรศศสุธี
พรรณหาญ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)คณะ
ครุศาสตร์ และ
อศอรวรรณ
สิทธิวิจารณ์
หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
การบริการและการ
โรงแรม (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาส 2
(มศคศ-มีศคศ61)

กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

3ศ1 สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอก
เพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น และเสริมพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดารงอยูไ่ ด้
อย่างยั่งยืน

3.1.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและ
เสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน

3ศ1ศ1ศ1, 3ศ1ศ1ศ2 , 3ศ1ศ1ศ3
เชิงปริมาณ
1) นักเรียน ครู และ
บุคลากรของ โรงเรียน
เข้าร่วมโครงการ จานวน
200 คน
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
3.1.1.1, 3.1.1.2 , 3.1.1.3
เชิงปริมาณ
1) มีผเู้ ข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90

ร้อยละ
80

กิจกรรม 3 Healthy
School
(งบสานักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ งบแผ่นดิน
รายจ่ายอื่น)

งบสานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ
เงินแผ่นดิน
รายจ่ายอื่น 53,000 บาท

หลักสูตรเคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
และหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ตะวัน
ไชยวรรณ อาจารย์
ศรัณยา ฤกษ์ขา
อาจารย์วิลินดา
พงศ์ธราธิก

ร้อยละ
80

กิจกรรม 4 ภาษาพา
น้องเพลิน (งบสานัก
ส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ งบ
แผ่นดิน รายจ่ายอื่น)

งบสานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ
เงินแผ่นดิน
รายจ่ายอื่น 30,299 บาท

อศ ชยพล ใจสูงเนิน ไตรมาส 1
(สาขาวิชา
(ตศคศธศคศ60)
ภาษาไทย)
อศ อรัญญา มุดและ
(สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ)
อศ ยุภาพร
นอกเมือง
(สาขาวิชาภาษาจีน)

รวมทั้งสิ้น 182,799 บาท
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ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ตศคศธศคศ60)

กลยุทธ์

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

3ศ1 สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอก
เพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น และเสริมพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดารงอยูไ่ ด้
อย่างยั่งยืน

3ศ1ศ1 โครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและ
เสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน

3) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการไม่น้อยกว่า
เชิงคุณภาพ
1) ผู้เข้าร่วมโครงกา
สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75

เป้าหมาย

กิจกรรม

รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
สรุปงบประมาณแผ่นดินได้รับจัดสรรการพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น 182,799 บาท
182,799 บาท

หมายเหตุ :
1
พื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 3 พื้นที่ คือ 1ศศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 2ศ ชุมชนตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ ชุมชนตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 3ศ ชุมชนตาบลท่าเกษม และตาบลบ้านแก้ง
อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
2
เป้าหมายชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง 2 ชุมชน คือ 1ศ ชุมชนตาบลคลองห้า 2ศชุมชนตาบลสวนพริกไทย
3.1.1.2 ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตเิ พือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมทีบ่ ูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มคี วามเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน
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ระยะเวลา
ดาเนินการ

3.2.1.1 ระดับความสาเร็จของการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ระดับ 1 มีการมอบนโยบายในการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัย มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการกาหนด และผลักดันนโยบายสู่
การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติได้ครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น สามารถลดข้อผิดพลาดในการบริหารงานลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วขึ้น
ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมินความคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากร เพื่อการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
วิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนิสยั ที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
ระดับ 4 มีการกาหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นคณะผูบ้ ริหาร บุคลากร และนักศึกษา ทีเ่ ป็นต้นแบบแห่งวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จนบุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่เชื่อถือปฏิบัติตาม
ระดับ 5 มหาวิทยาลัยได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้ปฏิบตั ิตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.3.1.1 ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตเิ พือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน มีการนาเอาองค์ความรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
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งบประมาณได้รับจัดสรร
งบสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
130,800.00 บาท
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เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรูต้ ลอดชีวิต มีศกั ยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่การเรียนรูเ้ ชิง
ผลิตภาพ
(Productive
learning)

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรม

1.1.3 พัฒนาปรับปรุง 1.1.3.1 จานวนนักศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ
แรกเข้า 30 คน ในปง
การศึกษา 2561
2.ร้อยละความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรของนักศึกษา
แรกเข้า

งบประมาณ

1
กิจกรรม 1. ปรับปรุง
งบสานักส่งเสริมการเรียนรู้
หลักสูตร พัฒนาหลักสูตร
และบริการวิชาการ
เงินรายได้
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ● 30,000 บาท
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ปง 2561
รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท
(งบสานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน)
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท
สรุปงบประมาณรายได้ได้รับจัดสรรงบสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมทั้งสิ้น
30,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตลอด
ปงงบประมาณ

หมายเหตุ :
1
พื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 3 พื้นที่ คือ 1ศศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 2ศ ชุมชนตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ ชุมชนตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 3ศ ชุมชนตาบลท่าเกษม และตาบลบ้านแก้ง
อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
2
เป้าหมายชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง 2 ชุมชน คือ 1ศ ชุมชนตาบลคลองห้า 2ศชุมชนตาบลสวนพริกไทย
3.1.1.2 ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตเิ พือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมทีบ่ ูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย
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ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มคี วามเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน
3.2.1.1 ระดับความสาเร็จของการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ระดับ 1 มีการมอบนโยบายในการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัย มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการกาหนด และผลักดันนโยบายสู่
การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติได้ครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น สามารถลดข้อผิดพลาดในการบริหารงานลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วขึ้น
ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมินความคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากร เพื่อการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
วิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนิสยั ที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
ระดับ 4 มีการกาหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นคณะผูบ้ ริหาร บุคลากร และนักศึกษา ทีเ่ ป็นต้นแบบแห่งวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จนบุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่เชื่อถือปฏิบัติตาม
ระดับ 5 มหาวิทยาลัยได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้ปฏิบตั ิตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.3.1.1 ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตเิ พือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน มีการนาเอาองค์ความรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
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เป้าประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

5ศ2 ปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
จัดการฝึกอบรมและ
พัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติ การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม
และได้มาตรฐานสากล

5.2.6 จัดประชุมเพื่อ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการดดยมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

5.2.6.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนพัฒนาระบบบริหาร
จัดการหลักสูตร

ร้อยละ
100

5.2.6.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนพัฒนาระบบบริหาร
จัดการหลักสูตร

ร้อยละ
100

5.2.6.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนพัฒนาระบบบริหาร
จัดการหลักสูตร

ร้อยละ
100

กิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรม 1ศ การประชุม งบสานักส่งเสริมการเรียนรู้
คณะกรรมการบริหาร และบริการวิชาการ
เงินรายได้
หลักสุตรครุศาสตร
● 11,200 บาท
บัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (งบ
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน)
กิจกรรมที่ 2 ประชุม
งบสานักส่งเสริมการเรียนรู้
คณะกรรมการหลักสูตร และบริการวิชาการ
เงินรายได้
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาและ ● 11,200 บาท
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (งบ
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน)
กิจกรรม 3ศ การประชุม งบสานักส่งเสริมการเรียนรู้
คณะกรรมการบริหาร และบริการวิชาการ
เงินรายได้
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาเคมีและ ● 11,200 บาท
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (งบ
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ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
สาขาปฐมวัย

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
ตลอดปงการศึกษา
2561

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
อศศรัณยา ฤกษ์ขา
(สาขาวิชาชีววิทยา
และวิทยาศาสตร์
ทั่วไป)

ตลอดปงการศึกษา

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
รศศดรศอรสา จรูญ
ธรรม

ไตรมาส 1-4
(ตศค 60-กศยศ61)

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน)
5ศ2 ปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
จัดการฝึกอบรมและ
พัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติ การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม
และได้มาตรฐานสากล

5.2.6 จัดประชุมเพื่อ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการดดยมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

5.2.6.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนพัฒนาระบบบริหาร
จัดการหลักสูตร

ร้อยละ
100

กิจกรรม 4 ประชุม
งบสานักส่งเสริมการเรียนรู้
คณะกรรมการบริหาร และบริการวิชาการ
เงินรายได้
หลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร เพื่อ ● 11,200 บาท
บริหารจัดการหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(งบสานักส่งเสริม

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
สาขาภาษาอังกฤษ

ตลอดทั้งปง

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
อศดรศกาญจนา เวช
บรรพต

ตลอดทั้งปง

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
อศดรศธนัชพร
บรรเทาใจ

ตลอดทั้งปง

วิชาการและงานทะเบียน)

5.2.6.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนพัฒนาระบบบริหาร
จัดการหลักสูตร

ร้อยละ
100

กิจกรรม 5ศประชุม
งบสานักส่งเสริมการเรียนรู้
คณะกรรมการสาขาวิชา และบริการวิชาการ
คณิตศาสตร์ (งบสานัก เงินรายได้
ส่งเสริมวิชาการและงาน ● 11,200 บาท
ทะเบียน)

5.2.6.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนพัฒนาระบบบริหาร
จัดการหลักสูตร

ร้อยละ
100

กิจกรรม 6ศ ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร (งบสานัก

งบสานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ
เงินรายได้
ส่งเสริมวิชาการและงาน ● 11,200 บาท
ทะเบียน)
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กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

5ศ2 ปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
จัดการฝึกอบรมและ
พัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติ การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม
และได้มาตรฐานสากล

5.2.6 จัดประชุมเพื่อ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการดดยมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

5.2.6.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนพัฒนาระบบบริหาร
จัดการหลักสูตร

ร้อยละ
100

กิจกรรม 7. วางแผน
งบสานักส่งเสริมการเรียนรู้
พัฒนาหลักสูตร (ประชุม และบริการวิชาการ
เงินรายได้
หลักสูตร) (งบสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน ● 11,200 บาท
ทะเบียน)

5.2.6.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนพัฒนาระบบบริหาร
จัดการหลักสูตร

ร้อยละ
100

กิจกรรม 8 ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (งบ
สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน)

งบสานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ
เงินรายได้
● 11,200 บาท

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
อศ สายนภา วงศ์
วิศาล และคณะ

ตลอดภาค
การศึกษา

5.2.6.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนพัฒนาระบบบริหาร
จัดการหลักสูตร

ร้อยละ
100

กิจกรรม 9 ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(ภาษาอังกฤษ) (งบ
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน)

งบสานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ
เงินรายได้
● 11,200 บาท

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
อศกนกวรรณ ปาน
สุขสาร

ตศค 60–กศยศ61

รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
สรุปงบประมาณรายได้ได้รับจัดสรรงบสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมทั้งสิ้น
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รวมทั้งสิ้น 100,800 บาท
รวมทั้งสิ้น 100,800 บาท
130,800 บาท

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตลอดปงการศึกษา

กลยุทธ์

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
อศดรศสุภัชฌาน์ ศรี
เอี่ยม

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล
5.1.1.1 ระดับความสาเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
ระดับ 1 มีการจัดทาแผนอัตรากาลัง และแผนพัฒนาบุคลากร
ระดับ 2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนอัตรากาลัง และแผนพัฒนาบุคลากร
ระดับ 5 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินการตามแผนอัตรากาลัง และแผนพัฒนาบุคลากรให้มีอัตราคงอยู่ของบุคลากร และบุคลากรมีระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรทีส่ ูงขึ้น
5.2.4.2 ระดับความสาเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินที่เป็นเลิศ (EdEPx)
ระดับ 1 มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
ระดับ 2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
ระดับ 5 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินการตามแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
5.2.5.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
ระดับ 1 มีการจัดทาแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
ระดับ 2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่อภาพลักษณ์องค์กร มากกว่า 3.51
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งบประมาณได้รับจัดสรร
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1,000,000.00 บาท

75

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

3ศ3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้
การปฏิรปู การศึกษา
สร้างเครือข่ายการ
พัฒนาครูประจาการ
แบบ Coaching

3ศ3ศ1 โครงการพัฒนา
ครูประจาการแบบ
coaching และสร้าง
เครือข่ายในจังหวัด
ปทุมธานีและสระแก้ว

3ศ3ศ1ศ1 ระดับความสาเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ครูประจาการแบบ
Coaching
จานวนครูเครือข่ายได้รับ
การสารวจความต้องการ
รับการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพครู จานวน 300
โรงเรียน

ระดับ 4

กิจกรรม 1ศ สารวจ
เงินแผ่นดิน
ความต้องการรับการ ● รายจ่ายอื่น 28,000 บาท
พัฒนาของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

กาพลศักดิ์ มณีงาม
ชญานิศ ศรีบุญสม

3ศ3ศ1ศ1 ระดับความสาเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ครูประจาการแบบ
Coaching

ระดับ 4

กิจกรรม 2ศ วารสาร
เงินแผ่นดิน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู ● รายจ่ายอื่น 107,500 บาท
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

กาพลศักดิ์ มณีงาม มิศยศ 61
ชญานิศ ศรีบุญสม
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ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
9 ตศคศ - 27 ธศคศ
60

กลยุทธ์

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

1ศ ร้อยละของหน่วยงาน
หรือโรงเรียนในความ
รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับ
ข่าวสารจากวารสารศูนย์
ครูฯ (ร้อยละ 75)
2ศ ประเมินความพึงพอใจ
ของหน่วยงานที่ได้รับ
วารสาร และประโยชน์
ของการนาไปใช้ (ร้อยละ
75)
3ศ3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ 3ศ3ศ1 โครงการพัฒนา 3ศ3ศ1ศ1 ระดับความสาเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
การปฏิรปู การศึกษา ครูประจาการแบบ
สร้างเครือข่ายการ
coaching และสร้าง ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
พัฒนาครูประจาการ เครือข่ายในจังหวัด
แบบ Coaching
ปทุมธานีและสระแก้ว ภายในหรือภายนอก

เป้าหมาย

ระดับ 4

กิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรม 3. ค่ายจัดการ เงินแผ่นดิน
เรียนรูส้ าหรับครูและ ● รายจ่ายอื่น 155,840 บาท
บุคลากรทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครู
ประจาการแบบ Coaching

1ศ ร้อยละของความพึง
พอใจ(ร้อยละ 80)
2ศ ร้อยละของความรู้
ความเข้าใจ (ร้อยละ 90)
3ศ ร้อยละของความนา
ความรู้ไปใช้ (ร้อยละ 75)
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ระยะเวลา
ดาเนินการ

กาพลศักดิ์ มณีงาม ครั้งที่ 1 มีศคศ 60
ชญานิศ ศรีบุญสม ครัง้ ที่ 2 พศคศ 61
ครั้งที่ 3 มิศยศ 61

กิจกรรม

งบประมาณ

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

3ศ3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้
การปฏิรปู การศึกษา
สร้างเครือข่ายการ
พัฒนาครูประจาการ
แบบ Coaching

3ศ3ศ1 โครงการพัฒนา
ครูประจาการแบบ
coaching และสร้าง
เครือข่ายในจังหวัด
ปทุมธานีและสระแก้ว

3ศ3ศ1ศ1 ระดับความสาเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ครูประจาการแบบ
Coaching
1ศ ร้อยละของความพึง
พอใจในการเข้าร่วมการ
จัดการความรู้
(ร้อยละ 75)
2ศ การรวบรวมองค์ความรู้
ที่มีอยู่ในโครงการต่างๆ
3ศ3ศ1ศ1 ระดับความสาเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ครูประจาการแบบ
Coaching
1ศ ร้อยละของความพึง
พอใจ(ร้อยละ 80)

ระดับ 4

กิจกรรม 4ศ การจัดการ เงินแผ่นดิน
ความรู้ (KM) เพื่อพัฒนา ● รายจ่ายอื่น 50,000 บาท
ความสามารถในกลุม่
สาระวิชาต่างๆ สาหรับ
ครูและบุคลากร

ระดับ 4

กิจกรรม 5. การพัฒนา เงินแผ่นดิน
● รายจ่ายอื่น 226,360 บาท
เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ สาหรับครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
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ระยะเวลา
ดาเนินการ
กาพลศักดิ์ มณีงาม มิศยศ-61
ชญานิศ ศรีบุญสม
ผู้รับผิดชอบ

กาพลศักดิ์ มณีงาม ครั้งที่ 1 พศยศ 60
ชญานิศ ศรีบุญสม ครัง้ ที่ 2 ธศคศ 60
ครั้งที่ 3 มีศคศ 61
ครั้งที่ 4 มิศยศ 61

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

2ศ ร้อยละของความรู้
ความเข้าใจ (ร้อยละ 90)
3ศ ร้อยละของความนา
ความรู้ไปใช้ (ร้อยละ 75)
3ศ3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้
การปฏิรปู การศึกษา
สร้างเครือข่ายการ
พัฒนาครูประจาการ
แบบ Coaching

3ศ3ศ1 โครงการพัฒนา
ครูประจาการแบบ
coaching และสร้าง
เครือข่ายในจังหวัด
ปทุมธานีและสระแก้ว

3ศ3ศ1ศ1 ระดับความสาเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ครูประจาการแบบ
Coaching
1ศ ร้อยละของความพึง
พอใจ(ร้อยละ 80)
2ศ ร้อยละของความรู้
ความเข้าใจ (ร้อยละ 90)
3ศ ร้อยละของความนา
ความรู้ไปใช้ (ร้อยละ 75)

ระดับ 4

กิจกรรม 6ศ การพัฒนา เงินแผ่นดิน
ศักยภาพในการจัดการ ● รายจ่ายอื่น 60,000 บาท
เรียนรู้บรู ณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หรือ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ในกลุ่ม
สาระวิชาต่างๆ
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กาพลศักดิ์ มณีงาม ครั้งที่ 1 พศคศ 61
ชญานิศ ศรีบุญสม

กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
กาพลศักดิ์ มณีงาม ครั้งที่ 1 กศพศ 61
ชญานิศ ศรีบุญสม ครั้งที่ 2 พศคศ 61

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

3ศ3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้
การปฏิรปู การศึกษา
สร้างเครือข่ายการ
พัฒนาครูประจาการ
แบบ Coaching

3ศ3ศ1 โครงการพัฒนา
ครูประจาการแบบ
coaching และสร้าง
เครือข่ายในจังหวัด
ปทุมธานีและสระแก้ว

3ศ3ศ1ศ1 ระดับความสาเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ครูประจาการแบบ
Coaching
1ศ ร้อยละของความพึง
พอใจ(ร้อยละ 80)
2ศ ร้อยละของความรู้
ความเข้าใจ (ร้อยละ 90)
3ศ ร้อยละของความนา
ความรู้ไปใช้ (ร้อยละ 75)
3ศ3ศ1ศ1 ระดับความสาเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ครูประจาการแบบ
Coaching

ระดับ 4

กิจกรรม 7. การพัฒนา เงินแผ่นดิน
● รายจ่ายอื่น 172,300 บาท
ครูเพื่อเพิ่มศักยภาพ
นักเรียน ด้วยการจัด
การศึกษาแบบ PLC

ระดับ 4

กิจกรรม 8ศ การบริหาร เงินแผ่นดิน
กาพลศักดิ์ มณีงาม ครั้งที่ 1 พศยศ 60
จัดการศูนย์ศึกษาการ ● รายจ่ายอื่น 200,000 บาท ชญานิศ ศรีบุญสม ครัง้ ที่ 2 กศพศ 61
พัฒนาครูและบุคลากร
ครัง้ ที่ 3 เมศยศ 61
ทางการศึกษา

รวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท
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กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

จานวนวัสดุ ครุภัณฑ์ใน
การบริหารงาน
มีอย่างเพียงพอ ร้อยละ
80
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
สรุปงบประมาณแผ่นดินได้รับจัดสรรศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท
1,000,000 บาท

หมายเหตุ :
1
พื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 3 พื้นที่ คือ 1ศศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 2ศ ชุมชนตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ ชุมชนตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 3ศ ชุมชนตาบลท่าเกษม และตาบลบ้านแก้ง
อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
2
เป้าหมายชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง 2 ชุมชน คือ 1ศ ชุมชนตาบลคลองห้า 2ศชุมชนตาบลสวนพริกไทย
3.1.1.2 ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตเิ พือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมทีบ่ ูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มคี วามเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ทีป่ รากฏหลักฐานที่ชัดเจน
3.2.1.1 ระดับความสาเร็จของการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ระดับ 1 มีการมอบนโยบายในการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัย มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการกาหนด และผลักดันนโยบายสู่
การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติได้ครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย
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ระยะเวลา
ดาเนินการ

ระดับ 2 มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น สามารถลดข้อผิดพลาดในการบริหารงานลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วขึ้น
ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมินความคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากร เพื่อการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
วิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนิสยั ที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
ระดับ 4 มีการกาหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นคณะผูบ้ ริหาร บุคลากร และนักศึกษา ทีเ่ ป็นต้นแบบแห่งวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จนบุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่เชื่อถือปฏิบัติตาม
ระดับ 5 มหาวิทยาลัยได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้ปฏิบตั ิตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.3.1.1 ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตเิ พือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน มีการนาเอาองค์ความรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
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การกากับติดตามประเมินผล
แนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินการของแผน
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พศศศ 2560 – 2564
จาเป็นอย่างยิ่งที่คณะครุศาสตร์จะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อน การดาเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
โดยจะต้องมีการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ สาระสาคัญของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่คณะผู้บริหารทุกระดับ
รวมทั้งบุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการนาประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การดาเนินงานที่กาหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ของคณะครุศาสตร์ ผ่านกระบวน การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปง และการจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการกาหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณ
ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการติดตามผลการบริหารงบประมาณ ให้เอื้ออานวยต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงาน และ
จัดให้มีการกาหนดกรอบการประเมินผลระบุตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะ สูง
จัดประชุมติดตามผล การดาเนินการ แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญหาอันสืบเนื่องมาจาก ความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสาเร็จในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล
เพื่อทาให้การติดตามประเมินผลการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พศศศ 2561 สามารถบ่ ง ชี้ ถึ ง สั ม ฤทธิ์ ผ ลของการด าเนิ น งานและเป็ น ไปตามหลั ก การของการบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ พั ฒ นาองค์ ก ารให้ มี ส มรรถนะสู ง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรมีการกาหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ตามแนวทางการประเมินผลการดาเนินงาน ในแนวใหม่ที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่งผลสาเร็จ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการ
ติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced Scorecard โดยกาหนดจัดให้มีการกาหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่ภายใต้มุมมองหรือมี
ประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิตคิ ุณภาพ มิตปิ ระสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ ดังแผนภาพต่อไปนี้
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ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จ
ในการขับเคลื่อนการดาเนินการเพื่อนายุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พศศศ 2561 ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นอย่างยิ่งที่คณะครุศาสตร์จะต้องมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขที่จาเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ให้เกิดผล
ในเชิงปฏิบัติ ต้องให้ความสนใจและตระหนักถึงปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้
1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขที่จาเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
1ศ1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผู้บริหาร
และคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยควรนาเสนอสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พศศศ 2560 – 2564 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกส่วนของสภามหาวิทยาลัย คณะ สานัก ภายนอก ได้แก่ สานักงบประมาณ และสานักงาน
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คณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นต้น ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการดาเนินงานเพื่อจะได้มีการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่ อสนับสนุน
การดาเนินงาน
1ศ2 การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายในอันได้แก่ คณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยจาเป็นต้องมีการนาเสนอจัดการประชุมสัมมนา เพื่อชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานเป็นรอบ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมติดตามผลการดาเนินเป็นระยะเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างของ
คณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1ศ3 การมีเวที หรือเปิดพื้นที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการดาเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลใน
เชิงปฏิบัติ
1ศ4 การกาหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้านการรายงานผลงานต่อสาธารณะ โดยต้องนาเสนอความก้าวหน้า
รายงานผล สร้างการรับรู้ถึงผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต่อประชาคมภายในมหาวิทยาลั ยได้
รับทราบเป็นระยะ เพื่อจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีความพยายามในการผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น โดยในการนี้ควรต้องจัดให้มีการ
นาเสนอ เผยแพร่ผลการดาเนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย ที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน อาทิ จดหมายข่าว การประชุมติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
2. ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จ
2ศ1 การพัฒนาผู้นาในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่
ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเต็มใจในการที่จะผลักดันให้มีการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงาน และการปรับเปลี่ยนแนวคิด
วิธีปฏิบัติงานที่เป็นสิ่งเคยชิน อันเป็นภารกิจที่ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอันจาเป็นต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องในการ
ดาเนินงานเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและตัวบุคคล ดังนั้นการมีโครงข่ายของผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยจึง
เป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผน
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2ศ2 การร่วมมือกันการทางานในรูปแบบเครือข่ายร่ว มรังสรรค์ สืบเนื่องจากกระบวนการนายุทธศาสตร์รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล
ไปสู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่โครงสร้าง กระบวนการต่อเนื่อง ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กัน จึ งทาให้การขับเคลื่อน
การดาเนินงานตามแผนต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจานวนมาก ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดหลักการทางานแบบ
เครือข่ายและการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะทาให้การดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินการประสบผลสาเร็จ
2ศ3 การบริห ารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริห ารยุ ทธศาสตร์ ด้ว ยการสื่ อ สารสร้างความเข้าใจในทิศทาง ยุทธศาสตร์
การดาเนินงานของแผนให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผ่านกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจะต้องทา ให้หน่วยงาน
บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การดาเนินการที่ได้มีการกาหนดไว้ โดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไกทางการบริหารหลายๆ
ประการควบคู่กันไป อาทิ การจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ การวางแผนโครงการและจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ การทบทวนจัดโครงสร้างองค์การรองรับ
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลสาเร็จตามแนวทาง Balanced Scorecard และการจัดสรรรางวัลสิ่งจูงใจ
ตามผลงาน เป็นต้น
2ศ4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พศศศ 2561 โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการติดตามการดาเนินการด้านงบประมาณและการดาเนินงานของหน่วยงาน โดยจะมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณเป็นประจาทุกเดือน ตลอดปงงบประมาณ และนาเสนอผลการปฏิบัติ งาน ประจาปงงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์
ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบและให้ข้อเสนอแนะและ นาผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในคราวต่อไป
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