รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา
(งบ บ.กศ.)
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์
2. ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ รหัสโครงการ 6101000001
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตาม แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.52 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน (ด้านสังคม)
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตครูของคณะครุศาสตร์ รวมทั้งการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้ น จาเป็ นต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ และการบริการทาง
การศึ ก ษาที่ เหมาะสมและเพี ย งพอกั บ ภาระงาน ทั้ งด้ านงานจั ด การเรี ย นการสอน งานวิ จั ย งานบริก ารวิ ช าการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอื่นๆ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของคณะครุศาสตร์ ที่สอดคล้องกับ แผน
กลยุทธ์มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา จากภารกิจดังกล่ าวจึงจาเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของคณะครุศาสตร์ให้ตอบสนองเป้าประสงค์ของการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรในคณะมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านต่างๆดาเนินไปอย่างเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามารับบริการคณะครุศาสตร์
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6. วิธีการดาเนินงาน การประชุมคณะกรรมการประจาคณะ,การประชุมสภาคณบดี,การซ่อมบารุงครุภัณฑ์,การจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 275,235.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. เป็นสมาชิกสภาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
2. ซ่อมแซมครุภัณฑ์และจ้างเหมาบริการ
3. จัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
4. จานวนการเข้าประชุม สัมมนา / แลกเปลี่ยน ทางการบริหาร/วิชาการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 1
2. ไตรมาส 2
3. ไตรมาส 3
4. ไตรมาส 4

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ปี
รายการ
ครั้ง
ครั้ง

1
5
8
8

ร้อยละ

80

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

25
28
25
23

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบัติงาน
ชื่อกิจกรรมย่อย
1. บริหารจัดการคณะครุ
ศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
1ตค2560-30กย2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
2. บริหารจัดการคณะครุ
ศาสตร์

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ8ครั้ง
ค่าบารุงสภาคณบดี
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์
คชจ.ไปราชการ
ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ
ค่าของที่ระลึก
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 259235 บาท
ค่าสาธารณูปโภค
รายละเอียด : ค่าโทรศัพท์12เดือน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16000 บาท

259,235.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
64,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
71,500.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
64,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.
61)
59,735.00

16,000.00

3,600.00

5,000.00

3,800.00

3,600.00

จานวนเงิน

ระยะเวลาดาเนินการ
1ตค2560-30กย2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์

รวม 275,235.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. บริหารจัดการคณะครุศาสตร์
2. บริหารจัดการคณะครุศาสตร์

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ

ปี 2560

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561

ไตรมาส 1
(ต.ค.60–ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61–ก.ย.61)

3.00
80.00
3.00
80.00

3.00
80.00
3.00
80.00

3.00
80.00
3.00
80.00

3.00
80.00
3.00
80.00

ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์
2. ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอน รหัสโครงการ 6101000003
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตาม แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.11 โครงการพัฒนาสมรรถนะ ความรู้และความสามารถของนักศึกษาครู ให้เป็นครูมืออาชีพ
และเป็นครูมาตรฐานสากล
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0201, 2.1 ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ : (S2.1) ร้อยละของบัณฑิตครูที่มีงานทาภายใน 1 ปี, (S2.2) ร้อยละบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้า
ทางานในท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
การผลิตครูให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุ สภากาหนดนั้น การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับปรัชญา และบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมทั้งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ควร
เน้ น ผู้ เรีย นเป็ น ส าคั ญ โดยการจั ดกิจ กรรมการเรียนรู้ที่ห ลากหลายและสอดคล้ อ งกับธรรมชาติ ของผู้ เรียน โดยใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้นั้น ผู้สอนควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จึงจาเป็นต้องใช้วัสดุเพื่อ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว ในปีการศึกษา 2560-2561 หรือในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะครุศาสตร์มีการ
จั ด การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต จ านวน 10 สาขาวิ ช า คื อ การศึ ก ษาปฐมวั ย คณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย คอมพิวเตอร์ศึกษา พลศึกษา การสอนภาษาไทย
การสอนภาษาอังกฤษ และการประถมศึกษา มีนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง 5 จานวน 1,495 ซึ่งต้องเรียนรายวิชาต่างๆ
ตามแผนการเรียนของแต่ละสาขาวิชา ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ เพื่อให้
นักศึกษาเกิดทักษะในการเรียนรู้ จนสามารถนาไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจาวันและในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้
นอกจากนี้นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเป็นการฝึกทัก ษะการสอนในสถานศึกษาจริงก่อนการจบการศึกษา
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คณะครุศาสตร์จึงจาเป็นต้องจัดหาวัสดุและจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาให้กับนักศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. เพื่อเพิ่มทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาของนักศึกษา
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกชั้นปี
6. วิธีการดาเนินงาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาทางการศึกษา,การจัดซื้อวัสดุฝึกภาคปฏิบัติ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,755,140.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. วัสดุฝึกภาคปฏิบัติ
2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3. จ้างอาจารย์พิเศษ
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความพึงพอใจกับกระบวนการเรียนการสอนและปัจจัยสนับสนุนการจัดการสอน
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 1
2. ไตรมาส 2
3. ไตรมาส 3
4. ไตรมาส 4

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

สาขาวิชา
คน
ภาคเรียน

10
500
2

ร้อยละ

80

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

7
29
8
56

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบัติงาน
ชื่อกิจกรรมย่อย
1. พัฒนาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. จัดซื้อวัสดุฝึกภาคปฏิบัติ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร
220,800 บาท
ค่าใช้สอย 30,000 บาท
ค่าวัสดุ 72,830 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 323,630 บาท

323,630.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
113,000.00

วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ 1,383,510
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,383,510
บาท

1,383,510.00

0.00

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
51,600.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
115,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.
61)
44,030.00

450,000.00

0.00

933,510.00
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3. จ้างอาจารย์พิเศษ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน
2561

ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอนแทน
48000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48000 บาท

48,000.00

0.00

11,200.00

24,000.00

12,800.00

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 1,755,140.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาผ่านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาได้รับวัสดุฝึกภาคปฏิบัติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาได้รับการจัดการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ
สอน

2. จัดซื้อวัสดุฝึกภาคปฏิบัติ
3. จ้างอาจารย์พิเศษ

ปี 2560

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561

ไตรมาส 1
(ต.ค.60–ธ.ค.
60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.
61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 มิ.ย.
61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61–ก.ย.
61)

สาขาวิชา

10.00

10.00

10.00

10.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

สาขาวิชา
ร้อยละ
ภาค
การศึกษา
ร้อยละ

0.00
0.00
2.00

10.00
80.00
2.00

0.00
0.00
2.00

10.00
80.00
2.00

80.00

80.00

80.00

80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์
2. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ รหัสโครงการ 6101000004
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.28 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ : (A3.3) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ศักยภาพของบุคลากรถือเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของ
คณะ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้คณาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ สามารถสร้างและจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และน าไปสู่ การสร้างบั ณ ฑิตที่มีคุณ ภาพและมีคุณ ค่าต่อสั งคม รวมทั้งสามารถให้ บริการวิชาการแก่สั งคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทาให้คณะมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติในที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจาก
สภาพการแข่งขันในปัจจุบันซึ่งมีความรุนแรงขึ้นเป็นอย่างมาก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความต้องการของ
ตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากกระแสโลกาภิวัฒน์ซึ่งเกิดจากการเปิดประเทศของประเทศไทย ทาให้
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะมีความจาเป็นต้องพัฒ นาศักยภาพของตนเองอย่างต่ อเนื่องในมิติที่
หลากหลาย ทั้งด้านการเรียนการสอน การทาวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา ฯลฯ ลักษณะดังกล่าวทาให้การจัด
พัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์เป็นสิ่งที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง คณะครุศาสตร์จึงเห็นสมควรจัดการพัฒนา
บุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้คณะครุศาสตร์เชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
ในการก้าวไปสู่องค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนในที่สุด
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4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์ตามศาสตร์วิชาการ/วิชาชีพ ตามสายการปฏิบัติงาน
2. เพือ่ เพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรคณะครุศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน การเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ ตามศาสตร์วิชาการและ/หรือ วิชาชีพ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 288,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ
1. บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนา/เข้าร่วมประชุมวิชาการ/หรือนาเสนอผลงานทางวิชาการ/ไปราชการ/อบรม/สัมมนา ฯลฯ
2. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา/การฝึกอบรม/สัมมนา/ไปราชการ ฯลฯ
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 1
2. ไตรมาส 2
3. ไตรมาส 3
4. ไตรมาส 4

คน
คน

60
12

ร้อยละ
ร้อยละ

50
50

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

7
21
38
35

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชื่อกิจกรรม
ย่อย
1. พัฒนาบุคลากร
คณะครุศาสตร์
ระยะเวลา
ดาเนินการ
1ตค2560-30กย
2561

แผนการปฏิบัติงาน
หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ในการ
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ ตามศาสตร์
วิชาการและ/หรือ วิชาชีพ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 288000 บาท

จานวนเงิน
288,000.00

สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์

รวม 288,000.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
20,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61มี.ค.61)
60,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
108,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.
61)
100,000.00
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

คน
ร้อยละ

ปี 2560

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561

ไตรมาส 1
(ต.ค.60–ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61–ก.ย.61)

6.95
80.00

20.83
80.00

37.50
80.00

34.72
80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

