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
บริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
6101000020
0
30,000
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 02, 2. พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชี้วัดที่ 1) ร้อยละของหน่วยงานที่มรี ะบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ : 2.6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานให้ได้รับการรับรองสู่มาตรฐานสากล
สถานภาพของงาน/โครงการ [ X ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ X ] งานตามพันธกิจ [ ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานทีด่ าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [ ] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร คณะครุศาสตร์
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [ ] กิจกรรมนักศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
การบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อองค์กร ต้องเกิดจากการที่ผู้นามีหลักของการ
1. เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
บริหารที่ดี และบุคลากรทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรของตนด้วย สิ่งสาคัญใน 2. เพื่อให้คณะครุศาสตร์มีแผนการดาเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน
การขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าคือ การกาหนดแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน เน้นการมีวิสัยทัศน์ร่วม องค์กร
บนฐานของหลักธรรมาภิบาล คณะครุศาสตร์ จึงจาเป็นต้องมีการกาหนดแผนการดาเนินงานทั้งระยะ
สั้น และระยะยาว เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กร โดยอาศัยการระดมความ
คิดเห็นและการร่วมลงมือปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลและพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นสากล

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
1. บุคลากรคณะครุศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
2. คณะครุศาสตร์ มีแผนการดาเนินงานที่เกิดจากการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร

ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีสว่ นร่วมในการ
บริหารจัดการองค์กร
2. คณะครุศาสตร์มีแผนการ
ดาเนินงานที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม/มีส่วนร่วม
2. จานวนแผนการดาเนินงานเชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม/มีส่วน
เชิงเวลา

80 (เปอร์เซ็นต์)
2 (งาน)
4 (ระดับ)

4. แผนปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
กิจกรรม
1. การทบทวนแผนกล
ยุทธ์และการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)
1 ครั้ง

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
3,600

3,600

9,800

9,800

วัสดุ

-

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

16,600

30,000

16,600

30,000

0

0

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ปริมาณงาน

งบประมาณ

ปริมาณงาน
1 ครั้ง

0

0

1

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. คณะครุศาสตร์ มีแผนการดาเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กรนาไปสู่การบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. คณะครุศาสตร์ มีแผนการดาเนินงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล นาไปสู่การบริหารจัดการองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งบประมาณ ปริมาณงาน
30,000

30,000

0

งบประมาณ

0

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประเมินการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรคณะครุศาสตร์
1. แบบประเมินการมีส่วนร่วม
1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
บุคลากรในองค์กร
2. แบบสัมภาษณ์
พื้นฐาน ค่าเฉลีย่ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การสังเคราะห์เนื้อหา
เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรคณะครุศาสตร์
1. แบบสอบถามความพึงพอใจ
1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม/มีส่วน
2. แบบสัมภาษณ์
พื้นฐาน ค่าเฉลีย่ และส่วน
ร่วม
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การสังเคราะห์เนื้อหา
เพื่อประเมินประสิทธิภาพการ
1. ผู้บริหารคณะครุศาสตร์
แบบประเมินผู้บริหาร (การบริหาร 1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรร 2. บุคลากรคณะครุศาสตร์
จัดการองค์กรตามหลักธรรมา
พื้นฐาน ค่าเฉลีย่ และส่วน
มาภิบาล
ภิบาล)
เบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. การสังเคราะห์เนื้อหา
7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน
3,600 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน
3,600 บาท
4, ค่าใช้สอย
9,800 กิจกรรมที่ 1 จานวนเงิน 11,200 บาท
ไตรมาสที่ 3 (ค่าใช้สอย)
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 70 คน จานวน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท
(70x1x80) เป็นเงิน 5,600 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 70 คน จานวน 2 มื้อ ๆ ละ
30 บาท (70x2x30) ครั้ง เป็นเงิน 4,200 บาท
5, ค่าวัสดุ
16,600 กิจกรรมที่ 1 จานวนเงิน 14,600บาท
ไตรมาสที่ 3 (ค่าวัสดุ)

เกณฑ์ในการประเมิน
ระดับการมีส่วนร่วมร้อยละ 80

ความพึงพอใจระดับ 3.51 ขึ้นไป

ระดับประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรตามหลักธรรมา
ภิบาล ระดับ 3.51 ขึ้นไป

- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทบทวนแผน
กลยุทธ์คณะครุศาสตร์ จานวน 70 ชุด ชุดละ 200 แผ่น แผ่นละ
0.50 บาท ถ่ายแบบหน้าเดียว (70x200x0.50) ครั้ง เป็นเงิน
7,000 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์
จานวน 70 ชุด ชุดละ 200 แผ่น แผ่นละ 0.50 บาท ถ่ายแบบ
หน้าเดียว (70x200 x0.50) ครั้ง เป็นเงิน 7,000 บาท
- ค่ากระดาษ จานวน 4 กล่อง กล่องละ 650 บาท เป็นเงิน
2,600 บาท

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( ผศ.ดร.ภูมิพพิ ัฒน์ รักพรมงคคล )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ )

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน

การควบคุม
1. กาหนดตัวแทนหลักของแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม
2. กาหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน/จัดทาประกาศการเข้า
ร่วมกิจกรรม

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
1. บุคลากรผู้รับผิดชอบกิจกรรมมีความพร้อม
2. งบประมาณในการจัดกิจกรรมได้รับการจัดสรรอย่างเหมาะสม
3. สถานที่ในการให้บริการและรับบริการมีความชัดเจน

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

สูง
*

*
*

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว
งบประมาณถูกจาแนกออกเป็น 2 กิจกรรม ยุ่งยากต่อการเบิกจ่าย
ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมมีความซ้าซ้อนกับกิจกรรมอื่นๆ

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้
ควบรวมกิจกรรมให้มีเพียง 1 กิจกรรม
กาหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน/จัดทาประกาศ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

