P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ
แผนงานปฏิบตั ิงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
บัณฑิต
การพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี คณะครุศาสตร์
6201000006
0
30,000
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 02, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 29 ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
สอดคล้องกับเอกลักษณ์
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ : 2.4 พัฒนาหน่วยงานให้ทางานอย่างบูรณาการ
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
2.วัตถุประสงค์
คณะครุศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการปรับปรุงและพัฒนาคณะ เพื่อให้ได้คุณภาพ
เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี คณะครุศาสตร์ ให้มีความสอดคล้อง
และมาตรฐานของการจัดการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ สอดคล้องกับสถานการณ์ กับยุทธศาสตร์ชาติ และเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของสถาบัน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่

ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ในมาตราที่ 14 ได้กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน เพื่อแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปี คณะฯ จึงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาแผน
กลยุทธ์อยู่เสมอ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน ซึ่งจัดทาขึ้นโดยการใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระดมความ
คิดเห็นผ่านการประชุมสัมมนาของบุคลากรทุกระดับภายในคณะฯ

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจาปี คณะครุ คณะครุศาสตร์มีนโยบายและ เชิงปริมาณ
ศาสตร์
ทิศทางการบริหารและพัฒนา
1. จานวนแผนพัฒนาคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย แผนกล
คณะที่ชัดเจนและมีคุณภาพ ยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการ
รับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
เชิงเวลา

เป้าหมาย
2 (แผน)

80 (ร้อยละ)

4. แผนปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
กิจกรรม

1. การทบทวนแผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี

รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)

1 ครั้ง

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
ใช้สอย

วัสดุ

-

-

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ

22,400 7,600

30,000

22,400

30,000

7,600

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

งบประมาณ

1 ครั้ง

0

0

0

0

1

งบประมาณ

งบประมาณ

30,000

30,000

0

0

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
คณะครุศาสตร์มีแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทาให้คณะครุศาสตร์มีทิศทางการพัฒนาคณะที่ชัดเจน
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรคณะครุศาสตร์
แบบประเมินความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มาตรฐาน
7. รายละเอียดของงบประมาณ
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
( ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล )
4, ค่าใช้สอย
22,400 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 80 คน คนละ 4 มื้อ มื้อละ
30 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 80 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 80 บาท ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ )
เป็นเงิน 12,800 บาท
5, ค่าวัสดุ

7,600 - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม จานวน 80 ชุด ชุดละ
95 บาท เป็นเงิน 7,600 บาท
(ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. การพัฒนาแผนคณะครุศาสตร์เสร็จไม่ทันตามกาหนดเวลา

การควบคุม
1. กาหนดปฏิทินกิจกรรมที่ระบุวัน เวลาที่ชัดเจน และ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนทราบล่วงหน้า รวมไปถึงการ

กระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสาคัญของกิจกรรม

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

สูง

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ประโยชน์ต่อ

