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
พัฒนางานวิจัยคณะครุศาสตร์
6201000009
0 238,000
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 02, การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู
กลยุทธ์ที่ : 02, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการผลิตครูให้ได้ครูดีมีคุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพื่อเสริม สร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 16 ร้อยละของนักศึกษาทีม่ ีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.2 การ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี, ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์, ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. : ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร, ตัวบ่งชี้ที่ 5 ครู / อาจารย์มีความรู้ความสามารถ, ตัวบ่งชี้ที่ 6 อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ /
เผยแพร่, ตัวบ่งชี้ที่ 14 การให้บริการวิชาการ / วิชาชีพ ที่ส่งผลต่อคณะ / สถาบัน, ตัวบ่งชี้ที่ 15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
สอดคล้องกับเอกลักษณ์
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ : 2.3 กาหนดให้นักศึกษาครูตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ หรือนาเสนอในเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้งตลอดหลักสูตร
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ X ] งานใหม่ [ ] 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
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2574) มีเจตนารมณ์ที่จะต้อง
1. เพื่อจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย และบริการวิชาการ
นาการพัฒนาประเทศ เป็นผูส้ ร้างปัญญาให้สังคม ซึ่งจะต้องเป็นศูนย์รวมความรู้และ
2. เพือ่ สนับสนุนการนาเสนอหรือตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ
ศาสตร์ที่นาไปสร้างทุนทางสังคมก่อให้เกิดนวัตกรรม ความรู้ งานวิจัย ทีเ่ สนอทางเลือก
3. เพือ่ สนับสนุนการนาเสนอหรือตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และ
4. เพือ่ สนับสนุนทุนวิจัยคณาจารย์คณะครุศาสตร์
การเปลี่ยนแปลงของโลก ประเด็นสาคัญของการเปลี่ยนแปลงประเด็นหนึ่ง คือ การ
5. เพือ่ สร้างขวัญและกาลังใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
พัฒนานักศึกษา โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของคณาจารย์ที่ต้องเป็นทั้ง
นักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และนักการศึกษา และยังให้ความสาคัญกับคณาจารย์
ในฐานะนักวิจยั โดยมีนโยบายในการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และเพิ่มจานวนนักวิจัยในทุกกลุ่มสถาบัน มีการบริหารจัดการงานวิจัยที่ดีเพื่อให้เกิด
นวัตกรรมทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
จากความสาคัญดังกล่าว คณะครุศาสตร์ในฐานะเป็นผูผ้ ลิตบัณฑิตและพัฒนาครู
ประจาการเห็นความสาคัญในการจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัย สนับสนุนทุนวิจัย
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการให้รางวัลเพื่อ
เป็นขวัญและกาลังใจสาหรับผู้ที่มีผลงานเผยแพร่ในวารสารฐานข้อมูลที่ สกอ. กาหนด
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
1. การจัดการความรู้ด้านการวิจัย และการบริการ
วิชาการ

ผลลัพธ์
บุคลากรคณะครุศาสตร์ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1. จานวนองค์ความรู้ด้านการวิจัย

เป้าหมาย
1 (เรื่อง)

2. การสนับสนุนการนาเสนอหรือตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ระดับชาติ
3. การสนับสนุนการนาเสนอหรือตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติ
4. การสนับสนุนทุนวิจัยคณาจารย์คณะครุศาสตร์
5. การสร้างขวัญและกาลังใจในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย

วิจัย ทาให้คณะครุศาสตร์มี
คุณภาพด้านการวิจัยสูงขึ้น

2. จานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ระดับชาติ
3. จานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ระดับนานาชาติ
4. จานวนทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยสาหรับอาจารย์
5. รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่มีการนาเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ
2. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลงานวิจัยทีต่ ีพิมพ์ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
เชิงเวลา

70 (เรื่อง)
5 (เรื่อง)
7 (ทุน)
12 (ผลงาน)
70 (ร้อยละ)
20 (ร้อยละ)

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

1. การจัดการความรู้ด้าน
การวิจัยและการบริการ
วิชาการ
2. การนาเสนอหรือ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ระดับชาติ
3. การนาเสนอหรือ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
ใช้สอย

วัสดุ

เงิน
อุดหนุ
น

-

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

1 ครั้ง

9,800

900

0

10,700

1 ครั้ง

12,000

17,500

0

29,500

1 ครั้ง

37,800

0

0

37,800

1 ครั้ง

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

งบประมาณ

10,700

1 ครั้ง

29,500

1 ครั้ง

37,800

งบประมาณ

4. สนับสนุนทุนวิจัย
คณาจารย์คณะครุศาสตร์
5. สร้างขวัญและกาลังใจ
ในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย
รวม

7 ทุน

0

0

140,000

140,000

1 ครั้ง

20,000

0

0

20,000

18,400

140,000

238,000

79,600

7 ทุน

140,000
1 ครั้ง

8

150,700

1

29,500

2

20,000

57,800

0

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. คณะครุศาสตร์ได้องค์ความรู้ด้านการวิจัย และบริการวิชาการ
2. คณาจารย์และนักศึกษามีผลงานวิจัยระดับชาติ
3. คณาจารย์มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
4. คณาจารย์คณะครุศาสตร์ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
5. คณาจารย์มีขวัญและกาลังใจในที่ดีจากการนาเสนอผลการวิจัย
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แบบประเมินความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มาตรฐาน
เพื่อประเมินคุณภาพของงานวิจัย รายงานการวิจัย และบทความ
แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและ ร้อยละ
และผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
วิจัยที่ตีพิมพ์
บทความวิจัย

เกณฑ์ในการประเมิน
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

0

เผยแพร่

7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
4, ค่าใช้สอย
79,600 กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้ด้านการวิจัยและการบริการ
วิชาการ (9,800 บาท) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 70
คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท - ค่าอาหาร
กลางวัน จานวน 70 คน คนละ 1 มื้อ มื้อละ 80 บาท เป็นเงิน
5,600 บาท กิจกรรมที่ 2 การนาเสนอหรือตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ระดับชาติ (12,000 บาท) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน
70 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท -

5, ค่าวัสดุ

8, งบอุดหนุน

ค่าอาหารกลางวัน จานวน 70 คน คนละ 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท
เป็นเงิน 3,500 บาท - ค่าน้ามันเชือ้ เพลิง จานวน 5,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 การนาเสนอหรือตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ (37,800 บาท) - ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการใน
ต่างประเทศ จานวน 6 คน คนละ 3 วัน วันละ 2,100 บาท เป็น
เงิน 37,800 บาท กิจกรรมที่ 5 สร้างขวัญและกาลังใจในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย (20,000 บาท) - เงินรางวัลสาหรับยกย่อง
ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น จานวน 12 รางวัล เป็นเงิน 20,000 บาท
18,400 กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้ด้านการวิจัยและการบริการ
วิชาการ (900 บาท) - วัสดุประกอบกิจกรรม เช่น กระดาษบรูพ
ปากกาเคมี จานวน 900 บาท กิจกรรมที่ 2 การนาเสนอหรือ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ (17,500 บาท) - ค่าจัดพิมพ์ไวนิล
จานวน 70 ชุด ชุดละ 250 บาท เป็นเงิน 17,500 บาท
140,000 กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนทุนวิจัยคณาจารย์คณะครุศาสตร์
(140,000 บาท) - สนับสนุนการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน จานวน 7 เรื่อง เรื่องละ 20,000 บาท เป็นเงิน 140,000
บาท

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

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. การดาเนินการวิจัยไม่เสร็จตามเวลาที่กาหนด

การควบคุม
1. กาหนดมาตรการเรื่องการรายงานความก้าวหน้าในการทาวิจัย
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ระดับ
ต่า

1. ความพร้อมของอาจารย์ที่ทางานวิจัย
2. ความพร้อมของพี่เลี้ยงในการสนับสนุนการทาวิจัย

ปานกลาง
*

สูง
*

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

