
 
1 ชุด/1 งาน/โครงการ 

แผนงานปฏิบตัิงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร ์        งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร ์

ชื่องาน/โครงการ รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
การจัดการความรู้ จากงานวิชาการสู่การวิจัย 6101000045 0 200,000 0 0 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่: 02, ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที ่: 01, 1. พัฒนาอาจารย์ในหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต ให้เป็นผูน้ าทางวิชาการด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตัวชี้วัดมหาวทิยาลัยที่ : ตัวชี้วัดที ่3) ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่มีการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :  ระดับคณะ ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :  ตัวบ่งช้ีที่ 6 อาจารยม์ีผลงานตีพิมพ์ / เผยแพร,่ ตัวบ่งช้ีที่ 7 อาจารย์มีผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์  
สอดคล้องกับค่านยิมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม ่
สอดคล้องกับอัตลักษณ ์บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
สอดคล้องกับเอกลักษณ ์ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น 
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที ่: 1.3) ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้เป็นครูมืออาชีพ และมีสมรรถนะ
ในการผลิตผลงานวิชาการและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
สถานภาพของงาน/โครงการ [   ]  งานเดิม  [   ]  งานใหม ่[   ]  โครงการเดิม  [ X ] โครงการใหม่ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี 
ประเภทของงาน/โครงการ [ X ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ ์ [   ] งานอื่นๆ สถานทีด่ าเนนิการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [  ] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร คณะครุศาสตร์ 
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [X] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศึกษา   
1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค ์
      การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะ และองค์
ความรู้ต่างๆ เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้น จึงต้องมีการรวบรวมองค์ความรู้ดังกล่าว ทั้งจาก
บุคลากรในองค์การ การเรียนรู้จากหน่วยงานที่มีลักษณะคล้ายกัน การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
แล้วน ามาจัดให้เป็นระบบ ทั้งในด้านการเรียนการสอน การท าวิจัย เพื่อให้คณาจารย์ได้น าไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนด้วยการบรูณาการกับการวิจัย รวมทั้งการสนับสนุนทุนการวิจัย 
เพื่อให้เกิดผลงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

1. เพื่อให้คณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน และการ
พัฒนางานวิจัย  
2. เพื่อจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ 
3. เพื่อจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการวิจัยของคณะครุศาสตร์ 
4. เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยด้านการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย 

P2 



3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ เป้าหมาย 
ผลผลิต ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

1. อาจารย์ครุศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสอน
และการวิจัยกับสถาบันผลิตครูที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
2. องค์ความรู้ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 
3. องค์ความรู้ด้านการวิจัย 
4. ผลงานวิจัย 

- อาจารย์ทุกโปรแกรมน าองค์
ความรู้ไปพัฒนา/บูรณาการการ
จัดการเรียนการสอน 
- อาจารย์ทุกโปรแกรมได้รับทุน
สนับสนุนการท าวิจัย 
 

เชิงปริมาณ  
   1. การจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ 2 (ครั้ง) 
   2. การจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย 4 (ครั้ง) 
   3. จ านวนโปรแกรมที่ได้น าองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนโดยบูรณาการกับการวิจัย 

10 (โปรแกรมวิชา) 

   4. จ านวนโปรแกรมที่ได้รบัทุนสนับสนุนการวิจัยที่บูรณาการ
กับการเรียนการสอน 

10 (โปรแกรมวิชา) 

เชิงคุณภาพ   
   1. อาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 70 (ร้อยละ) 
   2. อาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย การสร้าง
เครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย 

70 (ร้อยละ) 

   3. บุคลากรมีทักษะการวิจยัที่บูรณาการกับการเรียนการสอน 70 (ร้อยละ) 
เชิงเวลา  

 
4. แผนปฏิบัตงิานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที ่30/09/2561 

กิจกรรม ผลผลิต 
กิจกรรม 

(หน่วยนับ) 

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ เงิน
อุดหนุน  

รวมเงิน ปริมาณ
งาน 

งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
วิชาการและการวิจัย 

1 ครั้ง 0 24,680 720  25,400 1 ครั้ง 25,400       

2. การจัดการความรู้ด้าน
วิชาการ 

2 ครั้ง 2,400 2,400 2,800  7,600 2 ครั้ง 7,600       

3. การจัดการความรู้ด้านวิจัย 4 ครั้ง 6,000 4,800 6,200  17,000 1 ครั้ง 4,000 3 ครั้ง 13,000     
4. การสนับสนุนวิจัยที่บูรณา
การกับการเรียนการสอน 

10 ทุน 0 0 0 150,000 150,000 10 ทุน 150,000       

รวม  8,400 31,880 9,720 150,000 200,000 14 187,000 3 13,000 0 0 0 0 

 



5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
1. คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิจัยกบัสถาบันผลิตครูที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
2. ได้องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร ์
3. ได้องค์ความรู้ด้านวิจัยเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน 
4.  อาจารย์สามารถน าองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  
 
6. การประเมนิผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน) 

วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาการเรียนการสอน และการ
พัฒนางานวิจัยกับสถาบันผลติครู
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 

บุคลากร/ตัวแทนจากทุกโปรแกรม -แบบสัมภาษณ์ 
-แบบบันทึก 

การวิเคราะห์เนื้อหา ระดับดี (ร้อยละ 70) 

เพื่อจัดการความรู้ด้านการเรียน
การสอน 

บุคลากร -แบบสัมภาษณ์ 
-แบบบันทึก 

การวิเคราะห์เนื้อหา ระดับดี (ร้อยละ 70) 

เพื่อจัดการความรู้ด้านการวิจัย บุคลากร -แบบสัมภาษณ์ 
-แบบบันทึก 

การวิเคราะห์เนื้อหา ระดับดี (ร้อยละ 70) 

เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยที่บูรณาการ
กับการเรียนการสอน 

บุคลากรที่รับทนุสนับสนุนการท า
วิจัย 

แบบบันทึก การวิเคราะห์เนื้อหา 10  ทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. รายละเอียดของงบประมาณ 
หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบแุยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 

3, ค่าตอบแทน 8,400 กิจกรรมที่ 2      จ านวนเงิน 7,600  บาท 

ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน 4 ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 
2,400 บาท 

กิจกรรมที่ 3      จ านวนเงิน 4,000  บาท 

ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน 2 ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 
1,200 บาท 

 
4, ค่าใช้สอย 31,880 กิจกรรมที่ 1      จ านวนเงิน 24,680  บาท 

ค่าใช้สอย 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 13 คน 3 วันๆ ละ 240 เป็นเงิน 9,360 บาท 
- ค่าที่พัก 13 คน 2 คืนๆ ละ 400 เป็นเงิน 10,400 บาท 
- ค่าของที่ระลึก จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 920 บาท 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 4,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2      จ านวนเงิน 2,400  บาท 

ค่าใช้สอย 

- ค่าอาหารว่าง จ านวน 2 มื้อๆ ละ 30 บาท จ านวน 40 คน เป็นเงิน 
2,400 บาท 
กิจกรรมที่ 3      จ านวนเงิน 4,800  บาท 

ค่าใช้สอย 

- ค่าอาหารว่าง จ านวน 1 มื้อๆ ละ 30 บาท จ านวน 40 คน เป็นเงิน 
1,200 บาท 
ค่าใช้สอย 

- ค่าอาหารว่าง จ านวน 3 มื้อๆ ละ 30 บาท จ านวน 40 คน เป็นเงิน 
3,600 บาท 
 
 



ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
          ( รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช ) 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( ผศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท ์) 

 
8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุม 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 1. จัดท าตารางปฏิบัติงาน 

   

   

 
 
 
 
 
 

5, ค่าวัสดุ 9,720 กิจกรรมที ่ 1 
ค่าวัสดุ 
- ค่าส าเนาเอกสาร จ านวน 12 ชุดๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 720 บาท 
กิจกรรมที่  2 
ค่าวัสดุ 
- ค่าส าเนาเอกสาร จ านวน 40 ชุดๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
กิจกรรมที่  3 
ค่าวัสดุ 
- ค่าส าเนาเอกสาร จ านวน 40 ชุดๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 1,600 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าส าเนาเอกสาร จ านวน 40 ชุดๆ ละ 115 บาท เป็นเงิน 4,600 บาท 
 

8, งบอุดหนุน 150,000 สนับสนุนการท าวิจัย จ านวน 10 เรื่องๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 
150,000 บาท 
 

   



9. ความพร้อม/การประเมนิความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ า ปานกลาง สูง 
1. วิทยากร   * 

2. ผู้เข้าอบรม   * 

3. เอกสารประกอบการอบรม   * 

4. สถานที่ในการจัดอบรม   * 

 
10. ผลการด าเนนิงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการตอ่เนื่อง) 

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การด าเนินงานปรับปรงุในปีนี้ 

การด าเนินโครงตรงกับกจิกรรมอื่นๆ ทัง้ของคณะ ก าหนดปฏิทินของโครงการ/กิจกรรม  ให้ชดัเจน และประสานไปยังคณะฯ 

  
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดท าโครงการใหม่เพิ่มเติม 
 

 
 
 

 
11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเกิด
ประโยชน์ต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

      
 


