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แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564

คณะศกึษาศาสตร์

วทิยาลัยนานาชาตเิซนต์เทเรซา

พฤษภาคม 2564
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2.3 สรุปภาพรวมของการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี แยกตามยุทธศาสตร์ และแผนงาน คณะศึกษาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2564

กาํหนดการดาํเนินการรวม 5 แผนงาน 9 แผนงานยอ่ย มีจาํนวน 15 โครงการ เสนองบประมาณ รวม 1,687,000 บาท กาํหนดตวัช้ีวดัการดาํเนินการรวม 33 ตวัช้ีวดั

รายละเอียด ดงัน้ี

ยุทธศาสตร์ รหัส ช่ือโครงการ/กิจกรรม รวม รวม งบประมาณ (บาท)

ปี 2564(P) (K)

1 แผนงาน การจัดการศึกษา 6 14 1,166,000

(1) การบริหารหลักสูตร 1 2 850,000

ED00 ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 1 800,000

ED05 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 1 1 50,000

(2) การบริหารงานวิชาการ/การเรียนการสอน 3 6 238,000

ED01 โครงการส่งเสริมพัฒนาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพครู 1 1 48,000

ED02 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรปริญญาตรี 1 5 65,000

ED03 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 1 (5) 125,000

(3) การพัฒนานักศึกษา 1 4 58,000

ED01.1 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา(ผู้ท่ีจะสําเร็จการศึกษา) 1

ED02.1 การปฐมนิเทศนักศึกษา 1

ED02.1 การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 1

ED04 โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 1 1 58,000

(4) การพัฒนาอาจารย์ 1 2 20,000

ED13 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และบุคลากรด้านการบริหารจัดการตามพันธกิจ 1 1 20,000

ED9.2 การเสริมศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยฯ 1

2 แผนงาน การวิจัยและนวัตกรรม 1 4 287,000

ED06 โครงการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 1 2 287,000

ED06.3 ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย สําหรับคณาจารย์ศึกษาศาสตร์ 1 (200,000)
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ED06.4 ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 1 (70000)

3 แผนงาน การบริการวิชาการ 2 3 42,000

ED07 โครงการศึกษาและพัฒนาตามความต้องการของโรงเรียนเครือข่าย ท้องถิ่นและภูมิภาค 1 2 12,000

ED08 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชนท่ีต้ังวิทยาลัย 1 1 30,000

4 แผนงาน การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 2 20,000

ED09 โครงการส่งเสริมการวิจัย บริการทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับการจัดการ

เรียนการสอน

1 2 20,000

5 แผนงานการบริหารจัดการ 5 10 172,200

(1) การบริหารงาน 2 2 9,600

ED10 โครงการพัฒนาระบบแผนงานและการประกันคุณภาพภายใน 1 1 5,000

ED14 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะฯ(ยุบรวมED14 กับED15 ตามแผนระยะ 3 ปี) 1 1 4,600

(2) การบริหารบุคลากร 1 -

ED13.2 การส่งเสริมการพัฒนาตนเองและร่วมกิจกรรมทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร 1 -

(3) การบริหารอาคาร สถานท่ี อุปกรณ์ 1 (10,000)

ED02.6 การพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ของโปรแกรมวิชาฯ 1 (10,000)

(4) การบริหารสารสนเทศ 2

ED014.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ ระดับคณะและโปรแกรมวิชา (รวมระบบประชุมออนไลน์) 2 -

(5) การพัฒนากระบวนการบริหาร 3 4 162,600

ED11 โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) 1 1 56,000

ED12 โครงการบริหารจัดการความเส่ียงของคณะฯ 1 2 6,600

ED15 โครงการจัดต้ังกองทุนสนับสนุนการจัดการการศึกษาของคณะ 1 1 100,000

รวม 15 33 1,687,000
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ตอนท่ี 3 สรุป รายการโครงการ 15 โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564

-----------------
I. ประสทิธผิลการจดัการศกึษา : คณุภาพบณัฑติ/นกัศกึษา ผลงานวจิยั และผลงานบรกิารทางวชิาการ
1.1 เร่งรัดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล มีอัตลักษณ์ตามท่ีสถาบันและคณะกําหนด เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม(อัตลักษณ์ “ส่ือสารเย่ียม เป่ียมนํ้าใจและความ

รับผิดชอบ”)
เป้าประสงค/์ภาพ
ความสําเร็จ
(Objectives)

ตวัชีว้ดั หนว่ย คา่
เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม(Initiatives) งบประมาณ

ED00 ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 800,000

O1. ผู้สําเร็จ

การศึกษามีงานทําใน

ระยะเวลา 1 ปี สถาน

ประกอบการพึงพอใจ

สมรรถนะบัณฑิต

ST2: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

หรือศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี

ร้อยละ 100 ED01 : โครงการส่งเสริม พัฒนาและเตรียมพร้อมนักศึกษาสู่

วิชาชีพครู
กิจกรรม 1 ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แสดงหลักฐานท่ีสะท้อน

ศักยภาพหรือสมรรถนะตามท่ีหลักสูตรกําหนด เป็นรายบุคคล ต้ังแต่เร่ิมเรียนในช้ันปีที่ 1

กิจกรรม 2 เสริมความรู้และประสบการณ์พิเศษท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพครู(เน้นคุณธรรม

จริยธรรม และความรอบรู้ในศาสตร์)

กิจกรรม 3 เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู/การเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือท้องถิ่น

กิจกรรม 4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา

48,000
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O2. นักศึกษามี

คุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ (1) เป็นผู้

รอบรู้ในศาสตร์ (2)

เป็นนักพัฒนาท่ี

สร้างสรรค์ และ(3)

เป็นสมาชิกท่ีดีของ

สังคม-พลโลกท่ีดี

FI2: ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับดี-ดีมาก ...........

ST3: คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ ต่อคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา...............

ST4: ร้อยละของผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ.............

ST5: ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีมีผลการสอบด้านภาษาอังกฤษผ่าน

มาตรฐานท่ีสถาบันกําหนด ............................

ST6: ร้อยละของรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างวิชา

จัดการเรียนรู้ท่ีเน้น Problem3base Learning ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ.....

ST8: คะแนนเฉล่ียระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของ

อาจารย์............................................................................................

ร้อยละ

ระดับ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ระดับ

60

มาก

100

80

80

มาก

ED02 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ หลักสูตรระดับปริญญาตรี
กิจกรรม 1 การปฐมนิเทศ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และส่งเสริมประสบการณ์

พิเศษ ศึกษาดูงานสําหรับนักศึกษา

กิจกรรม 2 สนับสนุนการนิเทศภายในหรือการจัด PLC ในสถานศึกษา สําหรับ

นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและฝึกสอน และนักศึกษาโครงการพิเศษ

กิจกรรม 3 นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กิจกรรม 4 พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในแต่ละภาคเรียน

กิจกรรม 5 ส่งเสริมความรู้ การออกแบบการสอนท่ีเน้น Problem-based Learning

และ Research-based Instructional Strategies(RBIS)

กิจกรรม 6 พัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ของโปรแกรมวิชา สถานศึกษา

ต้นแบบเพ่ือการจัดการเรียนรู้ท่ีมันสมัย

กิจกรรม 7 สัมมนาท่ีปรึกษาเพื่อการดูแลนักศึกษา อย่างเป็นระบบ

65,000

ED03 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา
กิจกรรม 1 ส่งเสริมประสบการณ์พิเศษผ่านการจัดการเรียนการสอนรายวิชา เช่น

การร่วมวิจัย ร่วมบริการทางวิชาการ

กิจกรรม 2 สนับสนุนการนิเทศภายในหรือการจัด PLC ในสถานศึกษา สําหรับ

นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและฝึกสอน รวมท้ังการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระบบออนไลน์

กิจกรรม 3 นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กิจกรรม 4 พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในแต่ละภาคเรียน บูรณาการ

ระหว่างรายวิชา

กิจกรรม 5 ส่งเสริมความรู้ การออกแบบการสอนท่ีเน้น Problem-based Learning

และ Research-based Instructional Strategies(RBIS) และ Work Integrated

Learning(WIL สําหรับนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา

125,000
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O3. ผู้สําเร็จการศึกษา

มีมีอัตลักษณ์ตามท่ี

สถาบันและคณะ

กําหนด “ส่ือสารเยี่ยม

เป่ียมนํ้าใจและ

รับผิดชอบ” และมี

คุณธรรม จริยธรรม

และปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ

ST7: ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอังพึงประสงค์

ตามอัตลักษณ์ท่ีสถาบันกําหนดในระดับดี-ดีมาก

FI3: ระดับคุณภาพเฉล่ียผลการประเมินอัตลักษณ์ของนักศึกษาช้ันปีที่

3

FI4: ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมีคะแนนผลการประเมินอัตลักษณ์

ในระดับดี-ดีมาก....................................................

ร้อยละ

ระดับ

ร้อยละ

80

ดี

60

ED04: โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ
กิจกรรม 1 เสริมสร้างความเป็นครู ผ่านกิจกรรมพัฒนาตนเองและค่ายคุณธรรม

กิจกรรม 2 พัฒนาระบบประเมินอัตลักษณ์และสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ

กิจกรรม 3 ศึกษา วิจัย ด้านการส่งเสริคุณธรรม จริยธรรม สําหรับวิชาชีพครู

กิจกรรม 4 ประกาศเกียรติคุณ นักศึกษาคุณธรรมดีเด่น ร้อยละ 30 ของรุ่น

58,000

O4 ผลิตบัณฑิตท่ี

หลากหลาย สนอง

ความต้องการของ

ประเทศ

FI5: จํานวนหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงท่ีพัฒนาแล้วเสร็จและพร้อม

รับนักศึกษา

จํานวน

หลักสูตร

ที่พัฒนา

หรือ

(ปรับปรุง)

1

(1)

ED05 : โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร
กิจกรรม 1 พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี เอกปฐมวัย 2563

กิจกรรม 2 การพัฒนาหลักสูตร NON-DEGREE เพื่อบริการสังคม

กิจกรรม 3 ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา)หลักสูตร

ปรับปรุง 2564

50,000

1.2 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย และงานบริการทางวิชาการเพ่ือตอบสนองต่อท้องถิ่น ภูมิภาค และวงวิชาการอย่างหลากหลาย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
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เป้าประสงค/์ภาพ
ความสําเร็จ
(Objectives)

ตวัชีว้ดั หนว่ย คา่
เป้าหมาย

โครงการ/กจิกรรม
(Initiatives)

งบประมาณ

O5 มีผลงานวิจัยและบริการ

ทางวิชาการแก่ท้องถิ่นภูมิภาค

และวงวิชาการ อย่างต่อเน่ือง

หลากหลาย

ST10: ผลการประเมินคุณภาพด้านการวิจัยของคณะ ระดับ

คุณภาพ

ดีมาก ED06 :โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัด

การศึกษาและการเรียนรู้

กิจกรรม 1 สัมมนาวิเคราะห์ความต้องการของโรงเรียนในท้องถิ่นท่ีเปิด

หลักสูตร EP sหรือ MEP ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรม 2 ออกแบบและจัดทําโครงการวิจัยและบริการทางวิชาการแบบมี

ส่วนร่วมกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปิดสอนหลักสูตร EP หรือ MEP

กิจกรรม 3 ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย สําหรับคณาจารย์ศึกษาศาสตร์

กิจกรรม 4 ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย...................................

287,000

ST11: จํานวนผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อวงวิชาการ................................. จํานวน 14

(200,000)

(70,000)

ST13: ความสําเร็จในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่

ท้องถ่ิน(จํานวนชุมชน).........................................

ระดับ

คุณภาพ

ดีมาก ED07: โครงการศึกษาและพัฒนาตามความต้องการของโรงเรียน

เครือข่าย ท้องถิ่นและภูมิภาค
กิจกรรม 1 สัมมนาวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและภูมิภาค

กิจกรรม 2 ออกแบบและจัดทําโครงการวิจัยและบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม

12,000

ST14: ความสําเร็จในการสร้างเครือข่ายในการ

ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ท้องถ่ินและภูมิภาค .

ระดับ

คุณภาพ ดีมาก
ED08 : โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชนที่ตั้งวิทยาลัย

กิจกรรม 1 เรียนรู้และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพรไทย

สําหรับชุมชนองครักษ์

กิจกรรม 2 การพัฒนาหลักสูตร Non-Degree สําหรับเยาวชนระดับม.ปลาย

เรื่อง การจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

กิจกรรม 3 ร่วมพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบฯกับสถานศึกษา

หรือหน่วยงานทางการศึกษาในอําเภอองครักษ์

30,000

O6. อาจารย์ทําวิจัยท่ีนําไปใช้

ประโยชน์การจัดการเรียนการ

FI6: ร้อยละของอาจารย์ท่ีนําผลการวิจัยนําไปใช้

ประโยชน์การจัดการเรียนการสอนและบริการท้องถ่ิน

ร้อยละ 80 ED09 :โครงการส่งเสริมการวิจัย บริการทางวิชาการและทํานุ 20,000
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II. กระบวนการบรหิารจดัการและการจดัการเรยีนการสอนของคณะ : พัฒนาระบบบรหิารจัดการสูก่ารเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้ ที่
มกีารจัดการเรยีนการสอนและระบบดแูลชว่ยเหลอืนักศกึษา ทีม่ปีระสทิธภิาพ
เป้าประสงค/์ภาพ
ความสาํเร็จ
(Objectives)

ตวัชีว้ดั หนว่ย คา่เป้า
หมาย
ปี2563

โครงการ/กจิกรรม
(Initiatives)

งบประมาณ

P1 กระบวนการจัดการเรียน

การสอนมีมาตรฐาน คณาจารย์

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

Problem-based Learning

และ Research-based

Instructional

Strategies(RBIS) ส่งเสริมให้

นักศึกษาสร้างองค์ความรู้หรือ

ประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีมี

ประสิทธิภาพ

FI7: ร้อยละของคณาจารย์ ที่ออกแบบและจัดการเรียนรู้

ที่เน้น Problem-based Learning/Project-based

learning/Research-based learning CLIL,WIL อย่าง

เป็นรูปธรรม ในระดับดี-ดีมาก........

ST6: ร้อยละของรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ.....

ร้อยละ

ร้อยละ

50

100

ED02 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ED03 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

สอนและบริการท้องถ่ิน ภูมิภาค

และวงวิชาการ

ภูมิภาค และวงวิชาการ บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน

กิจกรรม 1 ส่งเสริมการออกแบบเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่สอดแทรกงาน

บริการทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม 2 PLC สัมมนาเสนอแผนการวิจัยของคณาจารย์ในสาขาวิชา สัมมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างภาค และส้ินภาคเรียน

O7. อาจารย์มีกิจกรรมบริการ

ทางวิชาการและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อมท่ี

หลากหลายและเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ของนักศึกษา

ST15: จํานวนรายวิชาท่ีนําความรู้และประสบการณ์

จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน

การสอนหรือวิจัย.......................................................

ST17: ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากร ใน

การเห็นคุณค่าในศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม...

ST18: จํานวนกิจกรรม/รายวิชา ท่ีมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม.......................

จํานวน

ระดับ

คุณภาพ

จํานวน

21

ดี

2
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P2.ระบบแผนและการประกัน

คุณภาพภายใน มีประสิทธิภาพ

ST1 : จํานวนหลักสูตรปริญญาตรีที่ได้มาตรฐาน

ระดับชาติหรือได้รับการรับรองจากสมาคมวิชาการ/

วิชาชีพ

จํานวน 3
ED10 โครงการพัฒนาระบบแผนงานและการประกันคุณภาพ

ภายใน

กิจกรรม 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน

กิจกรรม 2 ทบทวน วางแผน และกํากับระบบประกันคุณภาพภายในระดับ

หลักสูตรและระดับคณะ

5,000

ST19 ค่าเฉล่ียระดับคุณภาพผู้บริหารในการปฏิบัติ

หน้าที่

ระดับ

คุณภาพ

มาก

ST20 การบรรลุเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดของแผน

ยุทธศาสตร์

ระดับ

คุณภาพ

มาก

ท่ีสุด

ST21 ร้อยละของผลประกอบการท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ

ปีที่ผ่านมา

ร้อยละ 10

ST28 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ คุณภาพ ดีมาก

P3.มีระบบจัดการความรู้ท่ีมี

ประสิทธิภาพ

ST27 ระดับผลสําเร็จของการจัดการความรู้ ระดับคุ

คุณภาพ

มาก

ท่ีสุด
ED11 โครงการพัฒนางานจัดการความรู้

กิจกรรม 1 สํารวจรายการองค์ความรู้ใหม่ที่คณาจารย์จะจัดทําเป็น

โครงการวิจัย หรือกิจกรรมวิจัยหรือบริการทางวิชาแบบบูรณาการในชั้น

เรียน ในแต่ละภาคเรียน

กิจกรรม 2 สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีละ 4 คร้ัง

กิจกรรม 3 PLC ในระบบ ออนไลน์

56,000

P4 มีการบริหารจัดการความ

เสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ

ST26 ผลการดําเนินงานบริหารจัดการความเส่ียงลดลง ระดับ

คุณภาพ

มาก ED12 โครงการบริหารจัดการความเส่ียงของคณะฯ
กิจกรรม 1 วิเคราะห์ความเส่ียงและจัดทําแผนบริหารความเส่ียง

กิจกรรม 2 กํากับความเส่ียงในระดับหลักสูตรและระดับคณะ

กิจกรรม 3 ประเมินความเส่ียงทุก 3 เดือน

6,600

III. ความพรอ้มดา้นคณาจารย์ บคุลลากร และปจัจยัสนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอน : พัฒนาและสรา้งความพรอ้มดา้น
คณาจารย์ บคุลากร ใหเ้ป็นนักวชิาการมอือาชพี ทีม่กีารสรา้งนวตักรรมในการสอนอยา่งตอ่เนือ่ง และพัฒนาระบบฐานขอ้มลู แหลง่เรยีนรูท้ีม่ี
ประสทิธภิาพเพือ่สนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน
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เป้าประสงค/์ภาพ
ความสาํเร็จ
(Objectives)

ตวัชีว้ดั
หนว่ย คา่

เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม
(Initiatives)

งบประมาณ
2563

I1. คณาจารย์มีสมรรถนะใน

การออกแบบการเรียนรู้ วิจัย

และบริการทางวิชาการ

I2. บุคลากรสายสนับสนุนมี

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ

ST9: บุคลากรสายวิชาการได้รับการอบรม/ประชุม/สัมมนาเพื่อ

พัฒนาความเช่ียวชาญในสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง/คน/ปี

ST12: ร้อยละของอาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการ

วิจัยหรือการผลิตผลงานทางวิชาการ มากกว่า 8 ช่ัวโมง/คน/ปี

ร้อยละ

ร้อยละ

80

80

ED13 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และบุคลากรด้านการ

บริหารจัดการงานตามพันธกิจ
กิจกรรม 1 เสริมความรู้ ความเข้าใจในการทํางานตามพันธกิจ 4 ประการ และการ

ออกแบบการเรียนรู้แบบ PBL และ RBIS

กิจกรรม 2 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและร่วมกิจกรรมทางวิชาการของคณาจารย์และ

บุคลากร

กิจกรรม3 ส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์

20,000

FI8: ฐานข้อมูลเว็บไซต์/เว็บบล็อก เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ

ของคณาจารย์ ท่ีมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ทุกพันธกิจ..........

ระดับ

คุณภาพ

ดีมาก

ST22 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นต่อ

การปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมง/คน/ปี

ST23 ร้อยละของอาจารย์ท่ีดํารงตําแหน่ง ผศ. รศ.

FI9 : ร้อยละของอาจารย์ใหม่ท่ีสามรถเข้าสู่วิทยฐานะเมื่ออายุ

การทํางานครบตามเกณฑ์

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

40

30

I2 คณาจารย์มีการสร้าง

นวัตกรรมในการจัดการเรียน

การสอน อย่างต่อเน่ือง ทุก

ภาคการศึกษา

FI10. ร้อยละของคณาจารย์ท่ีมีผลงานการสร้างนวัตกรรมการ

เรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายการ ทุกภาคการศึกษา

ร้อยละ 50 ED02 ED03 และ ED13

I3 มคีวามพร้อมด้านองค์

คณะบุคคลเพ่ือการขับเคล่ือน

คุณภาพการจัดการเรียนการ

สอน

FI11. มีคณะกรรมการคณะ ท่ีมีการการประชุมเพ่ือการ

ขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาของคณะ เป็นระยะ ๆ

จํานวน

คร้ังการ

ประชุม

4

I5. ระบบฐานข้อมูล

สนับสนุนการบริหารงานของ

คณะ/หน่วยงาน มี

ประสิทธิภาพ

FI12. ระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ ท่ีมีสาระสําคัญ ครอบคลุม

ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการทางวิชาการและ

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ระดับ

คุณภาพ

ฐานข้อมูล

พอใช้ ED14 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะฯ

กิจกรรม 1 ทบทวนและแต่งต้ังกรรมการคณะ

กิจกรรม 2 ประชุมกํากับติดตามงานเป็นระยะๆ

กิจกรรม 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลอีเล็กทรอนิกส์ ระดับคณะและโปรแกรมวิชา

4,600
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(แต่งต้ังกรรการรับผิดชอบและตรวจสอบความสมบูรณ์ภาคเรียนละ 2 คร้ัง)

I6. บรรยากาศและ

สิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการ

ปฏิบัติงาน

ST24 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อ ภูมิทัศน์

และสิ่งอํานวยความสะดวก

ST25 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร/นักศึกษา ต่อการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับ

ความพึง

พอใจ

ระดับ

มาก

มาก

ท่ีสุด

(ดําเนินการพัฒนาตามโครงการของวิทยาลัย)

IV. ความพรอ้มดา้นงบประมาณ/รายไดพ้เิศษเพือ่สนบัสนนุการจดัการศกึษา : ระดมทนุ/งบประมาณ เพือ่จัดตัง้กองทนุสนับสนุน
การจัดการศกึษา หรอืสนับสนุนการขบัเคลือ่นคณุภาพการเรยีนการสอนใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ
เป้าประสงค/์ภาพ
ความสําเร็จ

ตวัชีว้ดั หนว่ย คา่
เป้าหมาย
2563

โครงการ/กจิกรรม(Initiatives) งบประมาณ

I8. มีกองทุนสนับสนุนการจัด

การศึกษาของคณะ

FI13 งบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริหาร

จัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือการสร้าง

นวัตกรรมการเรียนรู้สําหรับอาจารย์และบุคลากรของคณะ

บาท

(สะสม)

100,000 ED15 โครงการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะฯ
กิจกรรม 1 ศิษย์เก่าสัมพันธ์

กิจกรรม 2 ระดมทุนจากศิษย์เก่าและองค์กรเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

กิจกรรม 3 การผลิตตําราและส่ือเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา จําหน่ายในนามคณะ

กิจกรรม 4 การจัดอบรมครูตามความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาค และสังคม

กิจกรรม 5 การบริการงานวิจัยตามคําขอ

100,000


