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
พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
6201000012
0
67,600
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 03, การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม
กลยุทธ์ที่ : 04, กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 24 ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้
งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์, ระดับคณะ
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร, ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์, ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ, ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. : ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร, ตัวบ่งชี้ที่ 5 ครู / อาจารย์มีความรู้ความสามารถ, ตัวบ่งชี้ที่ 6 อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ /
เผยแพร่, ตัวบ่งชี้ที่ 14 การให้บริการวิชาการ / วิชาชีพ ที่ส่งผลต่อคณะ / สถาบัน, ตัวบ่งชี้ที่ 15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
สอดคล้องกับเอกลักษณ์
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ : 4.5 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้นาเกณฑ์มาตรฐานสากลมาใช้ในการบริหารจัดการ
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ X ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ X ] งานตามพันธกิจ [ ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานทีด่ าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [X] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [X] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
การพัฒนาสถานศึกษาของไทยให้มีคุณภาพเพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความมั่นใจ
1. เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
ที่จะส่งลูกหลานไปเรียนนั้นจะต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา และทาให้การ
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพภายในเป็นกลไกที่สถานศึกษาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้มี
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ต้องการ พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้กาหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึง่ ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงาน
ประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร และระดับคณะมีคุณภาพ และ
บุคลากรภายในคณะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพมากขึ้น

ผลลัพธ์
ทุกหลักสูตรของคณะครุ
ศาสตร์ และคณะครุศาสตร์มี
ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1. จานวนหลักสูตรที่เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมิน

เป้าหมาย
10 (หลักสูตร)
5 (คะแนน)
90 (ร้อยละ)

คุณภาพการศึกษาระดับดี
2. ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการ
รับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
เชิงเวลา

80 (ร้อยละ)

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

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
2. เตรียมความพร้อม
ก่อนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
คณะ
3. เตรียมความพร้อม
ก่อนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร
รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย

วัสดุ

-

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

1 ครั้ง

3,600

7,000

0

10,600

1 ครั้ง

0

7,000

0

7,000

1 ครั้ง

0

42,000

8,000

50,000

3,600

56,000

8,000

67,600

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

พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

งบประมาณ ปริมาณงาน
10,600

1 ครั้ง

1 ครั้ง

0

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

0

2

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณงาน

งบประมาณ

7,000

50,000

60,600

1

7,000

0

0

2. คณะครุศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ดีขึ้น
3. ทุกหลักสูตรของคณะครุศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ดีขึ้น
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ประเมินตามองค์ประกอบ และ
คะแนนเฉลี่ย
ภายในระดับหลักสูตร และระดับ และคณะครุศาสตร์
ตัวชี้วัด
คณะ

7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน
3,600 กิจกรรมที่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (3,600 บาท) - ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ
600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท

4, ค่าใช้สอย

56,000 กิจกรรมที่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (7,000 บาท) - ค่าอาหารกลางวัน จานวน 50 คน คนละ 1 มื้อ
มื้อละ 80 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน
50 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท กิจกรรมที่ 2
เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
(7,000 บาท) - ค่าอาหารกลางวัน จานวน 50 คน คนละ 1 มื้อ มื้อละ 80
บาท เป็นเงิน 4,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 50 คน

เกณฑ์ในการประเมิน
เกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา

คนละ 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร (42,000 บาท) - ค่าอาหารกลางวัน จานวน 100
คน (10 หลักสูตร หลักสูตรละ 10 คน) คนละ 3 มื้อ มื้อละ 80 บาท เป็น
เงิน 24,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 100 คน (10
หลักสูตร หลักสูตรละ 10 คน) คนละ 6 มื้อ มื้อละ 30 บาท เป็นเงิน
18,000 บาท

5, ค่าวัสดุ

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( ผศ.อมรา ศรีแก้ว )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ )

8,000 กิจกรรมที่ 3 เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร (8,000 บาท) - ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร จานวน 100 เล่ม (10
หลักสูตร หลักสูตรละ 10 เล่ม) เล่มละ 80 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอาจไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด

การควบคุม
1. วางแผน ตรวจสอบ ควบคุมและกากับติดตามการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ และมีการกาหนดปฏิทินการ
ดาเนินงานอย่างชัดเจน

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ระดับ

ต่า

ปานกลาง

สูง

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

