
 
1 ชุด/1 งาน/โครงการ 

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปงีบประมาณ 2565 
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์      งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  งานจดัการศึกษาคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ชื่องาน/โครงการ รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 

บริหารงานวชิาการและการพฒันาศักยภาพคณาจารย์ดา้นการจัดการเรียนการสอน 6508000003 70,000 0 0 0 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสรา้งสรรค์สังคม  
กลยุทธ์ที่ : 3.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ  
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 31 ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ด้รับการพฒันาศักยภาพ 
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่,  Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี,  Responsibility – มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่,  Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร  
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑติมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น 
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ : 3.5.4 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
สถานภาพของงาน/โครงการ [   ]  งานเดิม  [   ]  งานใหม่ [ X ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ป ี
ประเภทของงาน/โครงการ [   ]  งานตามพันธกิจ  [ X ]  พฒันาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศึกษา   
1. หลักการและเหตผุล 2.วัตถุประสงค ์
ในการบริหารงานและจัดการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผลกับผู้เรียนนั้น 
คณะจำเปน็ต้องมีการบริหารจัดการในส่วนของงบประมาณเพื่อใช้สำหรับบริหารงานวชิาการ
และงบประมาณสำหรับการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ดา้นการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ให้มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเท่าทนัการเปลี่ยนแปลงของสังคม
รวมถึงกระบวนการจัดการความรู้ที่เปิดโอกาสให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการ
สอนในศาสตร์ที่แตกต่างกัน อันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงขึน้

เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะมีความเป็นมืออาชีพ  และการจัดการเรยีน
การสอนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 

P2 



อย่างต่อเนื่อง และเกิดผลดีต่อผูเ้รียน  
     ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะจึงเห็นควรมีบริหารงานวิชาการและการพัฒนาศักยภาพ
คณาจารย์ดา้นการจัดการเรียนการสอนขึ้น 
 
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

ผลผลติ ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

1.  มีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์โดยการ
จัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 
2.  มีการผลิตสื่อการเรียนการสอน เอกสาร ตำรา 
ประกอบการเรียนการสอน 
 

คณาจารย์มีศักยภาพใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 

เชิงปริมาณ  
   1. อาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
และการจัดการความรูไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 (เปอร์เซ็นต์) 

   2. จำนวนองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีทีไ่ด้จากการจัดการความรู้ 5 (รายวิชา) 

   3. จำนวนสื่อการเรียนการสอน เอกสาร ตำรา ประกอบการเรียน
การสอนที่ผลติขึ้นโดยคณาจารย์ในคณะ 

8 (รายวิชา) 

เชิงคุณภาพ   
   1. คณาจารย์ที่เข้ารับการอบรมที่สามารถนำความรูไ้ปประยกุต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 

50 (เปอร์เซ็นต์) 

   2. ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์มีต่อการพัฒนาศักยภาพ
คณาจารย์ดา้นการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

80 (เปอร์เซ็นต์) 

เชิงเวลา  
   1. ดำเนินโครงการเสร็จสิน้ภายใน  30  กันยายน  2565 1 (โครงการ) 

 
 
 
 
 
 



4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน วนัที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565 
กิจกรรม ผลผลติ 

กิจกรรม 
(หน่วยนับ) 

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

เงิน
อุดหนุน 

- - - รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 

1. บริหารงานวิชาการ 1 คร้ัง 5,000    5,000   1 คร้ัง 5,000     
2. การจัดการความรู้
ด้านการเรียนการ
สอน 

2 คร้ัง 25,000    25,000 1 คร้ัง 10,000 1 คร้ัง 15,000     

3. สนับสนุนการ
จัดการเอกสาร/ตำรา 

2 คร้ัง 40,000    40,000   1 คร้ัง 20,000 1 คร้ัง 20,000   

รวม  70,000    70,000 1 10,000 3 40,000 1 20,000 0 0 

 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
คณาจารย์มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน) 
วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เคร่ืองมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 

เพื่อประเมินความรู้และทักษะการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

คณาจารย ์ แบบประเมนิความรู้และทักษะใน
การจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ของการประเมิน
ความรู้และทักษะในการจัดการเรียน
การสอน 

ร้อยละ 50 ของคณาจารย์ที่เข้ารับ
การอบรมที่สามารถนำความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

เพื่อประเมินความสำเร็จของ
กระบวนการจัดการความรู้ 

แผนการจัดการความรู ้ 1. แบบตรวจสอบรายการตาม
ขั้นตอนของแผนการจัดการความรู ้
2. แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการการพัฒนา
ศักยภาพคณาจารย์ดา้นการจัดการ
เรียนการสอน 

1. ร้อยละของการดำเนินการตาม
ขั้นตอนของแผนการจัดการความรู้ 
2. ร้อยละ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการการพัฒนา
ศักยภาพคณาจารย์ดา้นการจัดการ
เรียนการสอน 

1. จำนวนองค์ความรู้/แนวปฏบิตัิที่ดี
ที่ได้จากการจัดการความรู้ไมน่้อย
กว่า 5 รายวิชา 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจต่อการพัฒนา
ศักยภาพคณาจารย์ดา้นการจัดการ
เรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. รายละเอียดของงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
          ( อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์ ) 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวชิิต ) 

 

หมวดรายจ่าย จำนวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 

8, เงินอุดหนุน 70,000 ค่าตอบแทน  50,800  บาท 
กิจกรรมที่ 2 การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 
   ค่าตอบแทนวทิยากร 3 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 เป็นเงิน 10,800 บาท 
กิจกรรมที่ 3 สนับสนนุการจัดการเอกสาร/ตำรา 
   ค่าตอบแทนการจัดการเอกสาร/ตำรา จำนวน 8 เล่มๆละ 5,000 บาท เป็น
เงิน 40,000 บาท 
ค่าใช้สอย  5,100  บาท 
กิจกรรมที่ 2 การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 
ค่าอาหารว่างจัดประชุม จำนวน 2 มื้อๆละ 35 บาท จำนวน 30 คน เป็นเงิน 
2,100 บาท 
ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 1 มื้อๆ ละ 100 บาท จำนวน 30 คน เป็นเงิน 
3,000 บาท 
ค่าวัสดุ  14,100  บาท 
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานวชิาการ (5,000) 
ค่ากระดาษ A4  30 รีมๆละ 100 บาท เปน็เงิน 3,000 บาท  
ค่าซองใส่เอกสาร 200 ชิ้นๆละ 10 บาท เป็นเงนิ 2,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2 การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน (9,100) 
ค่าจัดทำรปูเล่มการจัดการความรู้/แนวปฏิบัตทิี่ดีด้านการจัดการเรียนการสอน 
25 เล่มๆละ100 บาท เป็นเงนิ 2,500 บาท 
ค่าสำเนาเอกสารฝึกอบรม 30 เล่มๆ 60 บาท เปน็เงิน 1,800 บาท 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม (กระดาษบรูฟ, ปากกาเมจิก, ดินสอ, ไม้
บรรทัด, กระดาษสี) เป็นเงิน 3,300 บาท 
ค่าหมึกปริ้นท์ 1 อัน เป็นเงนิ 1,500 บาท 



 
8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุม 
1. คณาจารย์ไม่นำความรู้ทีไ่ด้รบัไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ 1. จัดทำแบบรายงานติดตามการนำความรู้ทีไ่ด้รับจากการเข้ารับ

การอบรมไปปรบัปรุงการเรียนการสอน 
2. องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ไม่ถูกนำไปใชป้ระโยชน์ 2. จัดทำแผนการนำองค์ความรูไ้ปใชป้ระโยชน์และจัดระบบการ

ติดตามการใชป้ระโยชน ์
 
9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปไดโ้ครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ำ ปานกลาง สูง 
     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง) 

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การดำเนินงานปรับปรุงในปนีี ้

ด้านบริหารจัดการ......รูปแบบกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) 

วางแผนการจัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา่.. 
(โควิด-19) 

  

  

  

  

  

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 

 
11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเกิด
ประโยชน์ต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

      
 


