P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ
แผนงานปฏิบตั ิงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
บัณฑิต
พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
6101000005
0
34,600
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 02, 2. พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชี้วัดที่ 1) ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา, ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. : ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร, ตัวบ่งชี้ที่ 4 ศิษย์เก่าทาประโยชน์ให้กับสถาบัน
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ : 2.6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานให้ได้รับการรับรองสู่มาตรฐานสากล
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ X ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ X ] งานตามพันธกิจ [ ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานทีด่ าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [ ] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [ ] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาสถานศึกษาของไทยให้มีคุณภาพเพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความมั่นใจ
ที่จะส่งลูกหลานไปเรียนนั้นจะต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา และทาให้การ
ประกันคุณภาพภายในเป็นกลไกที่สถานศึกษาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ต้องการ พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้กาหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงาน
ประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
ดังนั้น ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้เล็งเห็นความสาคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงได้จัดโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะขึ้น เพื่อพัฒนาระบบการทางานของคณะครุศาสตร์มีการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น

ผลลัพธ์
คณะครุศาสตร์มีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ดีขึ้น

2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ
2. เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
เชิงเวลา

เป้าหมาย
50 (คน)
4 (ร้อยละ)
4 (ร้อยละ)

4. แผนปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
กิจกรรม
1. จัดทาเอกสารติดตาม
และประเมินผล
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
คณะ
3. เตรียมความพร้อม
ก่อนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
คณะ
รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย

1 ครั้ง

0

0

9,000

9,000

1 ครั้ง

3,600

5,600

2,400

11,600

1 ครั้ง

0

14,000

0

14,000

19,600

11,400

34,600

3,600

วัสดุ

-

พ.ศ. 2560
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ
1 ครั้ง

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

9,000
1 ครั้ง

11,600

1 ครั้ง

1

9,000

0

0

1

11,600

1

14,000

14,000

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
2. คณะครุศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ดีขึ้น
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
แบบสอบถาม
หาค่าร้อยละ ค่าความถี่ และความ ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
แบบสอบถาม
หาค่าร้อยละ ค่าความถี่ และความ ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50
การศึกษาภายใน ระดับคณะ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

7. รายละเอียดของงบประมาณ
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
( นางสาวอมรา ทองใส )
3, ค่าตอบแทน
3,600 กิจกรรมที่ 2
ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน
ลงชือ่ ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
3,600 บาท
( ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ )
4, ค่าใช้สอย
19,600 กิจกรรมที่ 2
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อๆ ละ 80 บาท จานวน 40 คน
เป็นเงิน 3,200 บ.
- ค่าอาหารว่าง จานวน 2 มื้อๆ ละ 30 บาท จานวน 40 คน เป็น
เงิน 2,400 บ.
กิจกรรมที่ 3
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 2 มื้อๆ ละ 80 บาท จานวน 50 คน
เป็นเงิน 8,000 บ.
- ค่าอาหารว่าง จานวน 4 มือ้ ๆ ละ 30 บาท จานวน 50 คน เป็น
เงิน 6,000 บ.
5, ค่าวัสดุ
11,400 กิจกรรมที่ 1
- ค่าถ่ายเอกสารสรุปเล่มการประเมินตนเอง จานวน 20 เล่ม ๆ
ละ 180 บ. เป็นเงิน 3,600 บ.
- ค่ากระดาษ A4 จานวน 10 กล่อง ๆ ละ 540 บ. เป็นเงิน 5,400
บ.
กิจกรรมที่ 2
ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จานวน 40 ชุดๆ ละ 60 บ.
เป็นเงิน 2,400 บ.

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

การควบคุม
1. ประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ระดับ
ต่า

1. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ปานกลาง
*

สูง

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

