แผนการวิจัย

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ประจําปงบประมาณ 2560

คํานํา
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ในมาตรา 14 ไดกําหนดใหสวนราชการตองจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงไดจัดทําแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2556 – 2560 เพื่อนํามาถายทอดและจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหสอดคลองกับสถานการณดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวง ตลอดจนเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานใหสามารถชี้นําและเปนกลไกกํากับติดตามการดําเนินงานของหนวยงานทุกระดับให
มีประสิทธิภาพ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หวังเปนอยางยิ่งวา แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้ จะชวยสงเสริมความเขาใจ
เกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานและการพัฒนาคณะ และเปนแนวทางใหบุคลากรและหนวยงานตางๆ ใชเปนเครื่องมือสําหรับแปลงแผนไปสูการปฏิบัติตอไปสู
ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม อันจะสงผลใหคณะประสบความสําเร็จตามที่มุงหวังไว

งานนโยบายและแผน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วิสัยทัศน
คณะครุศาสตร มีความเชี่ยวชาญดานการผลิตบัณฑิตครูใหมีความรู คุณธรรมและคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับทองถิ่น พรอมสูสากล
ปรัชญา
คณะครุศาสตรมีความมุงมั่นในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ที่มีมาตรฐานแหงวิชาชีพมีอุดมการณในการยอมรับใชทองถิ่นและประเทศชาติ
คานิยมหลัก
EDU E : Ethic คือ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
D : Doing คือ ปฏิบัติงานดวยจิตสํานึกในหนาที่รับผิดชอบ และเต็มใจในการทํางานที่กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม
U : Unity คือ มีความรัก ความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและภักดีตอองคกร
อัตลักษณ
บัณฑิตมีจิตอาสา สรางสรรคปญญา พัฒนาทองถิ่น
จุดเนน จุดเดนหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร
ออนนอม อดทน อุทิศตนใหกับงาน รอบรูวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ
2

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ความรู และมีคุณลักษณะที่เอื้อตอการพัฒนาทองถิ่น
สรางงานวิจัย องคความรู นวัตกรรมหรืองานสรางสรรคเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทองถิ่นและสังคม
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนโดยสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของถิ่น
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ภูมิภาคและของชาติ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
บริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร
1. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นและมุงสูอาเซียน (พ.1 , พ.5)
2. การสรางความเขมแข็งในการพัฒนาของบุคลากรและงานวิจัย (พ.3)
3. การพัฒนาเครือขายทางวิชาการ (พ.2 , พ.4)
4. เผยแพรภาพลักษณที่ดีสูสาธารณชน (พ.6)
เปาประสงค
1. บัณฑิตมีศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ และมีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
3. บุคลากรมีองคความรูดานงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมที่ชวยพัฒนาชุมชนและสังคมและจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ
4. สรางความเขมแข็งในการใหบริการวิชาการและการพัฒนาเครือขายใหมีความหลากหลาย
5. สงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาเห็นความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน
6. การสรางภาพลักษณที่ดีใหแกองคกรและใหเปนที่ยอมรับสูสาธารณชน
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ประเด็นยุทธศาสตร พันธกิจ เปาประสงค และกลยุทธ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเด็นยุทธศาสตร
2. การสรางความเขมแข็งในการพัฒนา
ของบุคลากรและงานวิจัย

พันธกิจ
2. สรางงานวิจัย องคความรู
นวัตกรรมหรืองานสรางสรรคเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
ทองถิ่นและสังคม

เปาประสงค
3. บุคลากรมีองคความรูดานงานวิจัย
งานสรางสรรคและนวัตกรรมที่ชวยพัฒนา
ชุมชนและสังคม และจัดการองคกรที่มี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ
3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและ
บุคลากรพัฒนาผลงานวิจัย
3.2 พัฒนาทรัพยากรองคกรใหมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
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ตัวชี้วัด เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
พันธกิจที่ 2 สรางงานวิจัย องคความรู นวัตกรรมหรืองานสรางสรรคเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทองถิ่นและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งในการพัฒนาของบุคลากรและงานวิจัย
เปาประสงคที่ 3 บุคลากรมีองคความรูดานงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมที่ชวยพัฒนาชุมชนและสังคม และจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรพัฒนาผลงานวิจัย
ที่

ตัวชี้วัด

1

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําหรือนักวิจัย
ประจํา
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

2

3

จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษา
ที่ไดรับการนําเสนอ

น้ําหนัก
เปาหมาย
(รอยละ)
2560
20

ขอมูลพื้นฐาน
57
58
59

1

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4
-

5

25,000
บาท/คน

25,810 30,811 25,798
บาท/ บาท/ บาท/
คน
คน
คน

-

5

รอยละ
20

รอยละ

รอยละ

6.84

รอยละ

30.60

-

5

2
เรื่อง

-

-

0

2
เรื่อง

2.41

-

-

5

เกณฑการประเมินตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

25,000 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองาน - รองคณบดีฝาย
บาท/ สรางสรรคจากภายในและภายนอก วิจัย
คน สถาบันตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด - ประธานหลักสูตร
- รองคณบดีฝาย
สรางสรรคของอาจารยประจําที่ไดรับ วิจัย
การตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ - ประธานหลักสูตร
นานาชาติ

รอยละ รอยละ รอยละ

5

10

15

รอยละ รอยละของผลงานวิจัยหรืองาน

4
เรื่อง

6
เรื่อง

8
เรื่อง

10
เรื่อง

20

จํานวนงานวิจัยที่ดําเนินการโดย
นักศึกษาที่ไดรับการนําเสนอผลงาน

- รองคณบดีฝาย
วิจัย
- รองคณบดีฝาย
วิชาการ
- ประธานหลักสูตร
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ตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
ตามแผนปฏิบัติราชการ คณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

3. บุคลากรมีองคความรูดาน
งานวิจัย งานสรางสรรคและ
นวัตกรรมที่ชวยพัฒนาชุมชน
และสังคม และจัดการองคกร
ที่มีประสิทธิภาพ

14. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําหรือนักวิจัย
ประจํา
15. ผลงานวิจยั หรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร
16. จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ไดรับการ
นําเสนอ
17. ผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารทุกระดับ

น้ําหนัก
เปาหมาย
(รอยละ)
2560
10

ขอมูลพื้นฐาน
57
58
59

1

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4

5

5

25,000
บาท/คน

25,810 30,811 25,798
บาท/ บาท/ บาท/
คน
คน
คน

-

-

-

-

25,000
บาท/คน

5

รอยละ
20
2
เรื่อง
4.50

รอยละ

6.84
-

รอยละ

30.60
0

-

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

4.43

N/A

2
เรื่อง
-

5
5

2.41
4.21

รอยละ

5
4
เรื่อง
3.00

10
6
เรื่อง
3.50

15
8
เรื่อง
4.00

20
10
เรื่อง
4.50
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โครงการ/กิจกรรม คณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเด็นยุทธศาสตร
โครงการ / กิจกรรม
2. การสรางความเขมแข็งในการพัฒนา 1. สงเสริมศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร
ของบุคลากรและงานวิจัย
2. พัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษา
3. บริหารจัดการงานฝายวิจัย
4. พัฒนาอาจารยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ
5. พัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยของอาจารยและ
นักศึกษาครุศาสตร
6. พัฒนาบุคลากรคณิตศาสตร
7. พัฒนาบุคลากรดานคอมพิวเตอร
8. สงเสริมศักยภาพของบุคลากร โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย ดานงานวิจยั และงานวิชาการ

ผูรับผิดชอบ

งปม.แผนดิน
-

งปม.รายได
329,000.00
34,600.00
90,000.00
50,000.00

-

50,000.00

-

16,000.00
27,000.00
60,000.00
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P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ 2560
หนวยงาน : คณะครุศาสตร
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผนดิน
บ.กศ.
กศ.บป
บัณฑิต
บริหารจัดการงานฝายวิจัย
6001000012
0
90,000
0
0
ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 01, สรางความเขมแข็งของบุคลากรและการวิจัย
กลยุทธที่ : 03, 1.2.1 พัฒนาองคความรู งานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนกับชุมชน สังคม เปนที่ยอมรับ
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชีว้ ัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
สอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพ : ระดับหลักสูตร ตัวบงชี้ 2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา, ระดับคณะ ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค, ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
สอดคลองกับตัวบงชี้ของ สมศ. :
สอดคลองกับคานิยมหลัก : Knowledge – สรางสรรคความรูใหม
สอดคลองกับอัตลักษณ บัณฑิตมีจิตอาสา สรางสรรคปญญา พัฒนาทองถิ่น
สอดคลองกับเอกลักษณ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรูพัฒนาทองถิ่น
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ : 1) จัดทํากรอบ/ทิศทางเพื่อพัฒนาองคความรูดานการวิจัยทั้งระดับหนวยงานและมหาวิทยาลัย
สถานภาพของงาน/โครงการ [ X ] งานเดิม [ ] งานใหม [ ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป
ประเภทของงาน/โครงการ
[ ] งานตามพันธกิจ [ X ] พัฒนาเชิงกลยุทธ [ ] งานอื่นๆ
สถานที่ดําเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [ ] การเรียนการสอน [X] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [ ] กิจกรรมนักศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค
พันธกิจหลักอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คือ สรางองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น โดยการสงเสริมสงเสริมใหคณาจารยไดพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่บูรณาการดานการเรียน
การสอน การบริการวิชาการ หรือทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งยังพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจยั หรือบทความ
วิชาการ เพื่อใหสามารถนําผลงานวิจัยทีไ่ ดดําเนินการไปตีพิมพเผยแพร ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ รวมถึงการยก
ยองเชิดชูเกียรติอาจารยที่มีผลงานวิจัยที่เปนที่ปรากฏ

1. เพื่อกํากับติดตาม และประเมินผลลัพธหรือผลกระทบจากการบูรณาการการวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการ
หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. เพื่อเสริมสรางทักษะการเขียนบทความวิจยั หรือบทความวิชาการสูการตีพิมพเผยแพร
ใหกับคณาจารยคณะครุศาสตร
3. เพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
4. เพื่อสงเสริม ยกยอง และเชิดชูเกียรติคณาจารยครุศาสตรที่มีผลงานวิจัย
5. เพื่อดําเนินการจัดการองคความรูวิจยั ดานการศึกษา

3. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย
ผลผลิต
1. การเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสาร
2. คณาจารยมีความเขาใจในทิศทางการวิจัยของคณะ
ครุศาสตรไปในทิศทางเดียวกัน
3. คณาจารยคณะครุศาสตร มีผลงานวิจัยที่มีการ
ตีพิมพ เผยแพรระดับชาติ และนานาชาติ
4. องคความรูการวิจัยดานการศึกษาของคณะครุ
ศาสตร ที่เกิดจากการมีสวนรวมของตัวแทนอาจารย
ทุกโปรแกรม

ผลลัพธ
1. จํานวนงานวิจัยที่เผยแพร
ผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสาร
2. คณะครุศาสตร มี
ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ
เผยแพรระดับชาติ และ
นานาชาติ
3. ผลงานวิจัยเปนองคความรู
สําคัญที่ไดจากการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
การบริการวิชาการ
4. คณาจารยมีความเขาใจใน
ทิศทางการวิจัยของคณะครุ
ศาสตรไปในทิศทางเดียวกัน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เชิงปริมาณ
1. งานวิจัยที่เผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสาร
2. ตัวแทนคณาจารยคณะครุศาสตรเขารวมกิจกรรม
3. ผลงานที่ไดรับการตีพิมพ
4. ตัวแทนคณาจารยจากทุกโปรแกรมวิชา
เชิงคุณภาพ
1. คณาจารยเขาใจการบูรณาการการวิจัยทางการศึกษา
2. ความพึงพอใจของคณาจารย
เชิงเวลา

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2559 ถึง วันที่ 30/09/2560
กิจกรรม

1. สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสาร
2. จัดอบรมการเขียนบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการสูการตีพิมพ
3. จัดประชุมพิจารณาครูดีมี
ผลงานวิจัย
4. ศึกษาดูงานการจัดการองคความรู
การวิจัยดานการศึกษา
รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หนวยนับ)
6 ครั้ง

งบประมานแยกตามหมวดรายจาย

ตอบแทน ใชสอย

วัสดุ

0

-

พ.ศ. 2560
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ
18,000

2 ครั้ง

6,000

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณงาน
2 ครั้ง

งบประมาณ

ปริมาณงาน

18,000

1 ครั้ง

4,800

10,900

6,300

22,000

1 ครั้ง

22,000

1 ครั้ง

16,000

0

4,000

20,000

1 ครั้ง

20,000

1 ครั้ง

0

27,730

2,270

30,000

1 ครั้ง

30,000

20,800

56,630

12,570

90,000

3

36,000

4

48,000

6,000

2 ครั้ง

งบประมาณ

0

2

6,000

พ.ศ. 2560
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

6,000

เปาหมาย
6 (บทความ)
50 (คน)
16 (ผลงาน)
10 (คน)
4 (ระดับ)
4 (ระดับ)

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณงาน

0

งบประมาณ

0

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. คณาจารยไดดําเนินการวางแผนการบูรณาการการดําเนินการบูรณาการการวิจัยดานการศึกษา รวมถึงการรายงานความกาวหนาในการดําเนินการ
2. คณาจารยคณะครุศาสตรไดรับทราบแนวทางในการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อนําไปสูการตีพิมพเผยแพร
3. คณาจารยคณะครุศาสตร นําความรูจากการเขารวมกิจกรรมมาดําเนินการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการจากงานวิจัยที่ดําเนินการ
4. คณะครุศาสตรมีผลงานวิจัย และไดเผยแพรตามเกณฑมาตรฐาน
5. คณาจารยคณะครุศาสตร เกิดความภาคภูมิใจในการทํางานวิจัย และเปนตนแบบที่ดีใหกับคณาจารยอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษา
6. คณะครุศาสตรไดองคความรูดานการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
7. คณาจารยคณะครุศาสตร ซึ่งเปนตัวแทนทุกโปรแกรมวิชา รวมถึงผูที่มีความสนใจมีสวนรวมในการจัดการองคความรูดานการวิจัยของคณะ
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหลงขอมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะหขอมูลและเกณฑการประเมิน)
วัตถุประสงคการประเมิน
แหลงขอมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
เพื่อประเมินการสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสาร
เพื่อประเมินกิจกรรมการเสริมสราง
ทักษะการเขียนบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการและตีพิมพเผยแพร
ใหกับคณาจารยคณะครุศาสตร
เพื่อประเมินกิจกรรมการสงเสริม ยก
ยอง และเชิดชูเกียรติคณาจารยครุ
ศาสตรที่มีผลงานวิจัย
เพื่อประเมินกิจกรรมการสงเสริม ยก
ยอง และเชิดชูเกียรติคณาจารยครุ
ศาสตรที่มีผลงานวิจัย
เพื่อประเมินการดําเนินการจัดการองค
ความรูวิจัยดานการศึกษา
เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
คณาจารยที่เขารวมโครงการ

วิธีวิเคราะหขอมูล

เกณฑในการประเมิน

คณาจารยคณะครุศาสตร

พิจารณาจากผลงานที่ไดรับการตอบรับ การวิเคราะหเนื้อหา
ใหเผยแพร

สรุปเหตุและผลตามความเห็นสวนใหญ
ของกลุม

คณาจารยคณะครุศาสตร

เชิญวิทยากรใหความรู และฝก
ปฏิบัติการเขียน/แบบรายงานตนเอง

การวิเคราะหเนื้อหา

สรุปเหตุและผลตามความเห็นสวนใหญ
ของกลุม

คณาจารยคณะครุศาสตร

การคัดเลือกผลงานวิจัยของแตละ
โปรแกรม

การวิเคราะหเนื้อหา

สรุปเหตุและผลตามความเห็นสวนใหญ
ของกลุม

คณาจารยคณะครุศาสตร

การคัดเลือกผลงานวิจัยของแตละ
โปรแกรม

การวิเคราะหเนื้อหา

สรุปเหตุและผลตามความเห็นสวนใหญ
ของกลุม

ตัวแทนคณาจารยทุกโปรแกรม

การสนทนากลุม

การวิเคราะหเนื้อหา

คณาจารยคณะครุศาสตร

แบบสอบถามความพึงพอใจ

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปเหตุและผลตามความเห็นสวนใหญ
ของกลุม
คาเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน < 1

7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจาย
จํานวนเงิน
3, คาตอบแทน

รายละเอียดการใชจาย (ระบุแยกตามกิจกรรมใหชัดเจน)

20,800 กิจกรรมที่ 2 ไตรมาสที่ 3 จํานวนเงิน 4,800 บาท
- คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 6 ชม. ๆ ละ 800 บาท เปนเงิน 4,800
บาท
กิจกรรมที่ 3 ไตรมาสที่ 3 จํานวนเงิน 16,000 บาท
- คาตอบแทนคณาจารยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ จํานวน 16 ผลงาน ๆ ละ
1,000 บาท เปนเงิน 16,000 บาท

4, คาใชสอย

56,630 กิจกรรมที่ 1 ไตรมาสที่ 1 - 3 จํานวนเงิน 18,000 บาท
- คาลงทะเบียน คาพาหนะ คาที่พัก และคาเบี้ยเลีย้ ง
ถัวจายสําหรับงานวิจัย 6 เรื่อง
กิจกรรมที่ 2 ไตรมาสที่ 3 จํานวนเงิน 10,900 บาท
- คาอาหาร (50 ชุด x 80 บาท) = 4,000
- คาอาหารวาง (50 ชุด x 30 บาท x 2 ครั้ง) = 3,000
- คาที่พัก (1 คืน x 1,100 บาท) = 1,100
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง (ไป-กลับ) = 2,800
กิจกรรมที่ 4 ไตรมาสที่ 1 จํานวนเงิน 27,730 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง (12 คน x 3 วัน) = 8,730
- คาที่พัก (7 หอง x 2 วัน) = 14,000
- คาน้ํามันเชื้อเพลิงและทางดวน = 5,000

5, คาวัสดุ

12,570 กิจกรรมที่ 2 ไตรมาสที่ 3 จํานวนเงิน 6,300 บาท
- คาสําเนาเอกสาร (50 ชุด x 30 บาท) = 1,500
- คาวัสดุ 4,800
กิจกรรมที่ 3 ไตรมาสที่ 3 จํานวนเงิน 4,000 บาท
- คาจัดทําโลหเ ชิดชูเกียรติ (16 ผลงาน x 250 บาท) = 4,000
กิจกรรมที่ 4 ไตรมาสที่ 1 จํานวนเงิน 2,270 บาท
- คาของที่ระลึก = 1,000
- คาสําเนาเอกสาร = 1,270

ลงชื่อ..............................................ผูเสนอโครงการ
( รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช )
ลงชื่อ..............................................ผูเห็นชอบโครงการ
( ดร.ชัยรัตน บุมี )

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
การควบคุม
1. มหาวิทยาลัยและคณะมีกิจกรรมในการพัฒนาคณาจารยเปน
1. ทําปฏิทินการปฏิบัตงิ านของฝายวิจัย
จํานวนมาก อาจสงผลใหมีการจัดกิจกรรมในวันเวลาเดียวกัน ทําให
คณาจารยไมสามารถดําเนินการไดตามเวลาที่กําหนด

9. ความพรอม/การประเมินความเปนไปไดโครงการ
ความพรอม/การประเมินความเปนไปไดโครงการ
1. ความพรอม/ความเปนไปไดในการดําเนินโครงการ

ระดับ
ต่ํา

ปานกลาง
*

สูง

10. ผลการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของกับโครงการในรอบปที่ผานมา (โครงการตอเนื่อง)
ปญหา/อุปสรรคในปที่แลว

จํานวนอาจารยที่เขารวมไมเต็มที่
มีการปรับเปลี่ยนเวลาในการดําเนินงาน เนื่องจากมีกิจกรรมตรงกัน

การดําเนินงานปรับปรุงในปนี้

จัดทําตารางกําหนดการเสนอตอคณะ
จัดทําตารางกําหนดการเสนอตอคณะ

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุมเปาหมาย/การขยายหรือจัดทําโครงการใหมเพิ่มเติม

P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ 2560
หนวยงาน : คณะครุศาสตร
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผนดิน
บ.กศ.
กศ.บป
บัณฑิต
พัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยของอาจารยและนักศึกษาครุศาสตร
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 01, สรางความเขมแข็งของบุคลากรและการวิจัย
กลยุทธที่ : 03, 1.2.1 พัฒนาองคความรู งานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนกับชุมชน สังคม เปนที่ยอมรับ
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชีว้ ัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
สอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพ : ระดับหลักสูตร ตัวบงชี้ 2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา
สอดคลองกับตัวบงชี้ของ สมศ. :
สอดคลองกับคานิยมหลัก : Knowledge – สรางสรรคความรูใหม
สอดคลองกับอัตลักษณ บัณฑิตมีจิตอาสา สรางสรรคปญญา พัฒนาทองถิ่น
สอดคลองกับเอกลักษณ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรูพัฒนาทองถิ่น
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ : 3) สงเสริมการวิจัยบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือการแกปญหาของทองถิ่นโดยการวิจัยรวม
ของอาจารยและนักศึกษา
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ ] งานใหม [ ] โครงการเดิม [ X ] โครงการใหม ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป
ประเภทของงาน/โครงการ
[ ] งานตามพันธกิจ [ X ] พัฒนาเชิงกลยุทธ [ ] งานอื่นๆ
สถานที่ดําเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [ ] การเรียนการสอน [X] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -คณะครุศาสตร
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [ ] กิจกรรมนักศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค
พันธกิจหลักอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คือ สรางองคความรู
เพื่อพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยของอาจารยและนักศึกษาครุศาสตร
งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยการสงเสริมสงเสริมใหคณาจารยและ
นักศึกษาไดพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่บูรณาการดานการเรียนการสอน

3. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย
ผลผลิต
อาจารยและนักศึกษาคณะครุศาสตร มีการพัฒนา
งานวิจัยดานการเรียนการสอนไปในแนวทางเดียวกัน

ผลลัพธ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
อาจารยและนักศึกษาสามารถ เชิงปริมาณ
ออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน
1. ตัวแทนคณาจารยคณะครุศาสตรแตละโปรแกรม
ได
2. นักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะครุศาสตร
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจตอการจัดอบรม
เชิงเวลา

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2559 ถึง วันที่ 30/09/2560
กิจกรรม

1. จัดอบรมการทําวิจัย
ของอาจารยและ
นักศึกษาครุศาสตร
รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หนวยนับ)
2 ครั้ง

งบประมานแยกตามหมวดรายจาย

ตอบแทน ใชสอย

วัสดุ

10,800

20,000

19,200

10,800

20,000

19,200

-

พ.ศ. 2560
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ
50,000

50,000

0

0

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณงาน
2 ครั้ง
2

เปาหมาย
10 (คน)
10 (คน)
4 (ระดับ)

พ.ศ. 2560
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

งบประมาณ ปริมาณงาน
50,000
50,000

0

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งบประมาณ

ปริมาณงาน

0

0

งบประมาณ

0

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. อาจารยและนักศึกษาคณะครุศาสตรมีความเขาใจการออกแบบวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2. อาจารยและนักศึกษาสามารถออกแบบวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหลงขอมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะหขอมูลและเกณฑการประเมิน)
วัตถุประสงคการประเมิน
แหลงขอมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะหขอมูล
เพื่อประเมินการจัดอบรมการทํา - คณาจารยคณะครุศาสตร
แบบสอบถาม
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
วิจัยของอาจารยและนักศึกษาครุ - นักศึกษา
มาตรฐาน
ศาสตร

เกณฑในการประเมิน
คาเฉลี่ยควรมีคาตั้งแต 3.50 ขึ้นไป

7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจาย
จํานวนเงิน
รายละเอียดการใชจาย (ระบุแยกตามกิจกรรมใหชัดเจน)
3, คาตอบแทน
10,800 กิจกรรมที่ 2 จําวนเงิน 10,800 บาท
คาตอบแทนวิทยากร (3 ชม x 600 บาท x 6 ครั้ง) = 10,800

4, คาใชสอย

20,000 กิจกรรมที่ 1 ไตรมาสที่ 2 จํานวน 20,000 บาท
คาอาหารวาง (176 ชุด x 25 บาท x 2 ครั้ง) = 8,800
คาอาหารวาง (132 ชุด x 25 บาท x 2 ครั้ง) = 6,600
คาอาหารวาง (92 ชุด x 25 บาท x 2 ครั้ง) = 4,600

5, คาวัสดุ

19,200 กิจกรรมที่ 1 ไตรมาสที่ 3 จํานวนเงิน 19,200 บาท
คาสําเนาเอกสาร (400 ชุด x 25 บาท x 1 ครั้ง) = 10,000
คาสําเนาเอกสาร (400 ชุด x 23 บาท x 1 ครั้ง) = 9,200

ลงชื่อ..............................................ผูเสนอโครงการ
( รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช )
ลงชื่อ..............................................ผูเห็นชอบโครงการ
( ดร.ชัยรัตน บุมี )

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง

การควบคุม

1. มหาวิทยาลัยและคณะมีกิจกรรมในการพัฒนาคณาจารย
1. ทําปฏิทินการปฏิบัติงานของฝายวิจัย
และนักศึกษาเปนจํานวนมาก อาจสงผลใหมีการจัดกิจกรรมใน
วันเวลาเดียวกัน ทําใหคณาจารยไมสามารถดําเนินการไดตาม
เวลาที่กําหนด
9. ความพรอม/การประเมินความเปนไปไดโครงการ
ความพรอม/การประเมินความเปนไปไดโครงการ
1. วิทยากร
2. การรวมกิจกรรมของนักศึกษาและอาจารย

ระดับ
ต่ํา

ปานกลาง

สูง
*
*

10. ผลการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของกับโครงการในรอบปที่ผานมา (โครงการตอเนื่อง)
ปญหา/อุปสรรคในปที่แลว

จํานวนอาจารยที่เขารวมไมเต็มที่
มีการปรับเปลี่ยนเวลาในการดําเนินงาน เนื่องจากมีกิจกรรมตรงกัน

การดําเนินงานปรับปรุงในปนี้

จัดทําตารางกําหนดการเสนอตอคณะ
จัดทําตารางกําหนดการเสนอตอคณะ
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