P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ
แผนงานปฏิบตั ิงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานวิจัยคณะครุศาสตร์
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
บัณฑิต
พัฒนาสมรรถนะการทาวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา
6101000050
0
50,000
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 03, การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม
กลยุทธ์ที่ : 01, 1. พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการวิจัยและนวัตกรรมที่นาไปใช้พัฒนาชุมชน
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชี้วัดที่ 1) จานวนหลักสูตรทีม่ ีผลงานด้านการวิจัยและผลิตนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. : ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่, ตัวบ่งชี้ที่ 6 อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ / เผยแพร่
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ : 1.1) จัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning)
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ ] โครงการเดิม [ X ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ X ] งานตามพันธกิจ [ ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานทีด่ าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [ ] การเรียนการสอน [X] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร คณะครุศาสตร์
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [ ] กิจกรรมนักศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยผู้สอนเป็นผู้คอย เพื่อพัฒนาสมรรถนะการทาวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์
ชี้แนะ และองค์ความรู้ต่างๆ เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกัน โดยเฉพาะการสร้างองค์ความรู้
ด้วยการวิจัย รวมทั้งการสนับสนุนทุนการวิจยั เพื่อให้เกิดผลงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์

ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
อาจารย์และนักศึกษาคณะครุ เชิงปริมาณ
1. งานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา
ศาสตร์มีสมรรถนะในการทา
เชิงคุณภาพ
วิจัย
1. อาจารย์และนักศึกษามีความรู้ในการทาวิจัย
เชิงเวลา

เป้าหมาย
5 (เรื่อง)
70 (ร้อยละ)

4. แผนปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
กิจกรรม

1. การทาวิจัยของ
อาจารย์และนักศึกษา
คณะครุศาสตร์
รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)
1 ครั้ง

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
เงิน
อุดหนุน
50,000

50,000

-

-

-

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

1 ครั้ง

50,000

1

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. อาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยร่วมกัน
2. ได้องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์
3. ได้องค์ความรู้ด้านวิจัยเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน
4. อาจารย์ใช้การวิจัยควบคูไ่ ปกับการเรียนการสอนการเรียนการสอน

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ปริมาณงาน

งบประมาณ

ปริมาณงาน

งบประมาณ

ปริมาณงาน

0

0

0

0

งบประมาณ

50,000

50,000

0

0

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อพัฒนาสมรรถนะการทาวิจัย อาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับทุน แบบสัมภาษณ์
การวิเคราะห์เนื้อหา
ของอาจารย์และนักศึกษาคณะครุ วิจัย
แบบบันทึก
ศาสตร์
เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยที่เป็นการ
รายงานการวิจัย
แบบบันทึก
การวิเคราะห์เนื้อหา
พัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษา
7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, เงินอุดหนุน
50,000 กิจกรรมที่ 1 ไตรมาสที่ 1 จานวนเงิน 50,000 บาท
เงินอุดหนุน
- ทุนสนับสนุนการทาวิจัย จานวน 5 เรื่องๆ ละ 10,000 บาท

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

การควบคุม
1. จัดทาตารางปฏิบัติงาน

เกณฑ์ในการประเมิน
ระดับดี (ร้อยละ 70)
รายงานการวิจัย/การเผยแพร่
งานวิจัย

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

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

1. อาจารย์และนักศึกษาที่ทาวิจัย

สูง
*

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว
การดาเนินโครงตรงกับกิจกรรมอื่นๆ ทัง้ ของคณะ

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้
กาหนดปฏิทินของโครงการ/กิจกรรม ให้ชดั เจน และประสานไปยังคณะฯ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

