
                     

 

โครงการตามแผนปฏบิัติการ  

ปงีบประมาณ 2563 

 

 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

  

 

 

วิทยาลัยการศึกษา 

 

 

 



โครงการตามแผนปฏบิัติการ  

ปงีบประมาณ 2563 

 

ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. คณะ   วทิยาลัยการศึกษา  

2. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 () ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

3. ตัวชี้วัด / Super KPI 

1.1 พัฒนาหลักสูตรท่ีทันสมัย ตอบสนองตอ่ตลาดแรงงงาน “Engages Curriculum” Education by Design”

            

 

4. ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ผู้รับผิดชอบหลัก รศ.ดร.สมบัต ินพรัก  

 

5. กรอบงบประมาณ (ภาพรวม) 350,000  บาท 

 

6. โครงการ/กิจกรรม (จัดท ารายละเอียดแผ่นย่อย) 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา กรอบวงเงิน หมายเหต ุ

1. การจัดกิจกรรมสง่เสริมการ

เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ดา้นคณิตศาสตร์ 

ส าหรับครูคณติศาสตร์ ใน

ระดับประถมศึกษา 

ต.ค.62 – ก.ย.64 

 

70,000 ดร.ล าไย สีหามาตย ์

2. การเรียนรู้ท่ีเนน้สมรรถนะทาง

วทิยาศาสตร์ส าหรับมัธยมศกึษา

ตอนต้น  

ต.ค.62 – ก.ย.64 70,000 ผศ.ดร.ลอืชา ลดาชาติ 

3. การประยุกตก์ารจัดกระบวนการ

เรียนรู้ดว้ยเทคนิค Active 

Learning เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี

ต.ค.62 – ก.ย.64 70,000 ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง 

แผนปฏิบัติการ Super KPI หลัก 

โครงการตามตัวชี้วัดหลักของมหาวิทยาลัย 

 



ทักษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ

ครูระดับประถมศึกษา 

4. การประยุกตก์ารจัดกระบวนการ

เรียนรู้ดว้ยเทคนิค Active 

Learning เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี

ทักษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ

ครูระดับมัธยมศกึษา 

ต.ค.62 – ก.ย.64 70,000 ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง 

5. การออกแบบการวจิัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ส าหรับครู

ศตวรรษท่ี 21 

ต.ค.62 – ก.ย.64 70,000 ดร.ศานิตย ์ศรีคุณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ / กจิกรรม ภายใต้ Super KPI    1.1     

1. ล าดับโครงการ   01-01     

2. ชื่อโครงการ การจัดกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน

คณิตศาสตร์ ส าหรับครูคณติศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา 

3. คณะ  วทิยาลัยการศกึษา      

4. ความสอดคล้องกับประเดน็ยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

 () ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

5. ยุทธศาสตรค์ณะ  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เปา้หมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

6.1 เป้าหมายเชิงปรมิาณ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา จ านวน 100 คน 

  6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษามีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการออกแบบการ

จัดการเรียนรู้และน าไปใชใ้นการจัดการเรียรู้คณติศาสตร์ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้รับผิดชอบ   ดร.ล าไย สีหามาตย์  โทร 081-7179561  

7.2 ผู้ประสานงาน ผศ.ดร.ธิดาวลัย ์อุ่นกอง  โทร 084-8088714  

 

8. ระยะเวลา (ตั้งแตว่างแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี 

ปีงบประมาณ 2563-2564  ( 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 64)      

แผนปฏิบัติการ Super KPI ย่อย 



9. รายละเอียดโครงการ การจัดกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ดา้นคณิตศาสตร์ ส าหรับครูคณติศาสตร์ ในระดับประถมศกึษา 

 

พื้นฐานและเงื่อนไขของครทูี่จะรับการพัฒนาตามหลักสูตร 

เป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา ในสังกัดส านักงานการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ท่ีมีความสนใจจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ดา้นคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา  (การศึกษาพิเศษ) 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

9.1 เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนท่ีมี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ดา้นคณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21   

9.2 เพื่อให้ครูสามารถออกแบบจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี  21 ส าหรับ

นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดา้นคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา   

9.3 เพื่อให้ครูเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษยข์องนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ว่าสามารถเรียนรู้ได้

ตามศักยภาพของผู้เรียนได้ทุกคน 

กระบวนการพัฒนาและตารางการจัดกิจกรรมและแผนการจัดกจิกรรม 

วันที ่1 ของการอบรม 

เวลา รายการกิจกรรม 

08:00-09:00 น. ลงทะเบียน 

09:00-10:30 น. - ชมคลิป เด็กพเิศษสามารถเรียนรู้ได้ และมีอาชพีเลีย้งดูตนเอง 

- กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “เด็กพิเศษในระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้นกับการเรียนรู้

คณิตศาสตร์” 

- ความส าคญัของคณติศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 และตอ่ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็น

พเิศษ 

- ความรู้ในการคัดกรองนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้คณติศาสตร์ และ

ความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนการสอน  

ดร.ล าไย สีหามาตย ์และคณะ 

10:30-10:45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.45-12.00 น. - เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชัน้ประถมศึกษาตอนตน้ ตามมาตรฐานของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.   2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

- การบูรณาการกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็น

พเิศษ 

ดร.ล าไย สีหามาตย ์และคณะ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น. - การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์ส าหรับเด็กพิเศษ 

- การพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กพิเศษ 



ดร.วลิาวัลย์ สมยาโรน และคณะ 

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

14.45-16.00 น. - การสร้างแบบทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

ความรู้ในการสร้างสื่อในการจัดกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ส าหรับ

นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

- การออกแบบวธีิการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ผศ.ดร.น้ าฝน กันมา และคณะ 

 

วันที่ 2 ของการอบรม  

เวลา รายการกิจกรรม 

08:00-09:00 น. ลงทะเบียน 

09.00-10.30 น. - คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี   21 ในดา้นคณิตศาสตร์ 

ดร.ล าไย สีหามาตย ์และคณะ 

10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.45-12.00 น.  - การแบ่งกลุม่เพื่ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 

- การออกแบบสื่อการสอน 

- การออกแบบวธีิการวัดและประเมินผล 

คณะครูผู้เข้าร่วมการอบรม 

12.00-13.00 น. พักรับประทานกลางวัน 

13.00-14.30 น. - การน าเสนอผลงาน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

คณะวิทยากรทุกคน 

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

14.45-16.00 น. - ระดมสมองออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กพิเศษในศตวรรษท่ี 

21  

- การสรา้งเครอืขา่ย EPLC ครูกลุม่ 

 - กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะทอ้นการเรียนรู้ (Action After Review : AAR) 

 

10. งบประมาณด าเนินการ ( กรุณาแจงหมวดเงิน) 

รายการ 
งบประมาณ รวม 

(บาท) ตอบแทน ด าเนนิงาน 

ค่าวิทยากร 20,000  20,000 

ค่านเิทศ   10,000 10,000 20,000 

ค่าสื่อ/วัสดุ เอกสาร ประกอบการอบรม  10,000 10,000 

ค่าสถานที่จัดอบรม  4,000 4,000 



รายการ 
งบประมาณ รวม 

(บาท) ตอบแทน ด าเนนิงาน 

ค่าเจ้าหนา้ที่ชว่ยปฏบัิตงิาน  6,000 6,000 

ค่าท่ีพัก และ ค่าเดินทางของวทิยากร 10,000  10,000 

รวม 40,000 30,000 70,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ / กจิกรรม ภายใต้ Super KPI    1.1     

1. ล าดับโครงการ   01-02     

2. ชื่อโครงการ   การเรียนรู้ท่ีเน้นสมรรถนะทางวทิยาศาสตร์ส าหรับมัธยมศกึษาตอนต้น 

3. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา     

4. ความสอดคล้องกับประเดน็ยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

 () ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

5. ยุทธศาสตรค์ณะ  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เปา้หมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

6.1 เป้าหมายเชิงปรมิาณ ครูผู้สอนวทิยาศาสตร์ ระดับมัธยมศกึษา จ านวน 100 คน 

  6.2 เป้าหมายเชงิคุณภาพ ครูผู้สอนวทิยาศาสตร์ ระดับมัธยมศกึษามคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะ

ทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะใน

การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้สมรรถนะทางวทิยาศาสตร์ และครูมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาท

ของครูในการเป็นสว่นหนึ่งของการพัฒนาพลเมอืงไทยให้มีสมรรถนะทางวทิยาศาสตร์ท่ีจ าเป็น 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.ลอืชา ลดาชาติ  โทร 088-1791863  

7.2 ผู้ประสานงาน ผศ.ดร.ธิดาวลัย ์อุ่นกอง  โทร 084-8088714  

8. ระยะเวลา (ตั้งแตว่างแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี 

ปีงบประมาณ 2563-2564  ( 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 64)      

แผนปฏิบัติการ Super KPI ย่อย 



9. รายละเอียดโครงการ การเรียนรู้ท่ีเนน้สมรรถนะทางวทิยาศาสตร์ส าหรับมัธยมศกึษาตอนต้นเป็นครูผู้สอนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีความสนใจจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  

 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

9.1 ด้านความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครูเกี่ยวกับสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล และ 

เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเนน้สมรรถนะทางวทิยาศาสตร์ 

9.2 ด้านทักษะปฏิบัติ เพื่อพัฒนาความสามารถของครูในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้น

สมรรถนะทางวทิยาศาสตร์  

9.3 ด้านคุณลักษณะความเป็นครู เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของครูในการเป็นส่วนหนึ่งของ

การพัฒนาพลเมอืงไทยให้มีสมรรถนะทางวทิยาศาสตร์ท่ีจ าเป็น  

 

กระบวนการพัฒนาและตารางการจัดกิจกรรมและแผนการจัดกจิกรรม 

ตารางการจัดกิจกรรม 

วันแรก 

เริ่มต้น ถึง หัวข้อ วิทยากร 

8:30 10:30 สมรรถนะทางวทิยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล ดร.ลฎาภา ลดาชาติ 

ดร.วลิาวัลย์ โพธ์ิทอง 

10:30 12:30 การจัดการเรียนรู้ท่ีเนน้สมรรถนะทางวทิยาศาสตร์ ผศ.ดร.ลอืชา ลดาชาติ 

ดร.วลิาวัลย์ โพธ์ิทอง 

12:30 13:30 พัก  

13:30 16:30 กิจกรรม “ภาวะโลกรอ้น” ดร.ลฎาภา ลดาชาติ 

ดร.วลิาวัลย์ โพธ์ิทอง 

16:30 17:30 สะทอ้นคิด ผศ.ดร.ลอืชา ลดาชาติ 

ดร.ลฎาภา ลดาชาติ 

ดร.วลิาวัลย์ โพธ์ิทอง 

17:30 18:30 พัก  

18:30 21:30 กิจกรรม: ไขปริศนานกฟินช ์ ผศ.ดร.ลอืชา ลดาชาติ 

ดร.ลฎาภา ลดาชาติ 

ดร.วลิาวัลย์ โพธ์ิทอง 

 

 

 



วันที่สอง 

เริ่มต้น ถึง หัวข้อ วิทยากร 

8:00 10:00 กิจกรรม “น้ าขึ้นน้ าลง” ผศ.ดร.ลอืชา ลดาชาติ 

ดร.ลฎาภา ลดาชาติ 

ดร.วลิาวัลย์ โพธ์ิทอง 

10:00 11:00 สะทอ้นคิด ผศ.ดร.ลอืชา ลดาชาติ 

ดร.ลฎาภา ลดาชาติ 

ดร.วลิาวัลย์ โพธ์ิทอง 

11:00 12:00 การออกแบบกิจกรรมท่ีเนน้สมรรถนะทางวทิยาศาสตร์

ตามความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดใน หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2560 

ผศ.ดร.ลอืชา ลดาชาติ 

ดร.วลิาวัลย์ โพธ์ิทอง 

12:00 13:00 พัก  

13:00 14:00 การออกแบบกิจกรรมท่ีเนน้สมรรถนะทางวทิยาศาสตร์

ตามความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดใน หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2560 (ต่อ) 

ดร.ลฎาภา ลดาชาติ 

ดร.วลิาวัลย์ โพธ์ิทอง 

14:00 17:00 การฝึกปฏบัิตเิพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้

สมรรถนะทางวทิยาศาสตร์ 

ดร.ลฎาภา ลดาชาติ 

ดร.วลิาวัลย์ โพธ์ิทอง 

17:00 18:00 การน าเสนอร่างตน้แบบกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 

ผศ.ดร.ลอืชา ลดาชาติ 

ดร.ลฎาภา ลดาชาติ 

ดร.วลิาวัลย์ โพธ์ิทอง 

 

10. งบประมาณด าเนินการ ( กรุณาแจงหมวดเงิน) 

รายการ 
งบประมาณ รวม 

(บาท) ตอบแทน ด าเนนิงาน 

ค่าวิทยากร 20,000  20,000 

ค่านเิทศ   10,000 10,000 20,000 

ค่าสื่อ/วัสดุ เอกสาร ประกอบการอบรม  10,000 10,000 

ค่าสถานที่จัดอบรม  4,000 4,000 

ค่าเจ้าหนา้ที่ชว่ยปฏบัิตงิาน  6,000 6,000 

ค่าท่ีพัก และ ค่าเดินทางของวทิยากร 10,000  10,000 

รวม 40,000 30,000 70,000 



โครงการ / กจิกรรม ภายใต้ Super KPI    1.1     

1. ล าดับโครงการ   01-03     

2. ชื่อโครงการ   การประยุกต์การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Active Learning เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ

แห่งศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูระดับประถมศึกษา 

3. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา    

4. ความสอดคล้องกับประเดน็ยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

 () ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

5. ยุทธศาสตรค์ณะ  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เปา้หมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

6.1 เป้าหมายเชิงปรมิาณ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาจากภาครัฐและเอกชน  จ านวน 100 คน 

  6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการออกแบบการ

จัดการเรียนรู้และน าไปใชใ้นการจัดการเรียรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแหง่ศตวรรษท่ี 21  

 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.ธิดาวลัย ์อุ่นกอง โทร 084-8088714  

7.2 ผู้ประสานงาน ผศ.ดร.ธิดาวลัย ์อุ่นกอง โทร 084-8088714  

8. ระยะเวลา (ตั้งแตว่างแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี 

ปีงบประมาณ 2563-2564  ( 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 64)      

แผนปฏิบัติการ Super KPI ย่อย 



9. รายละเอียดโครงการ การประยุกตก์ารจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนคิ Active Learning เพื่อพัฒนานักเรียนให้

มทัีกษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูระดับประถมศึกษา 

 

พื้นฐานและเงื่อนไขของครทูี่จะรับการพัฒนาตามหลักสูตร 

ครูระดับช้ันประถมศึกษาทัง้ของรัฐและเอกชน, ครูท่ีต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ดว้ยเทคนิค Active learning + จิตตปัญญาศึกษา+สื่อออนไลน ์เพื่อประกอบการปฏบัิตหินา้ที่ครูตามตัวช้ีวัดของ 

กคศ. ท้ัง 3 ด้าน (ด้านการจัดกการเรียนการสอน , การบริหารจัดการเรียนช้ันเรียน ,การพัฒนาตนเองและการพัฒนา

วชิาชีพ) 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

9.1 ด้านความรู้ (Knowledge) เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการ

จัดการเรียนรู้โดยท่ีสอดคล้องกับทักษะแหง่ศตวรรษท่ี 21   

9.2 ด้านทักษะการปฏิบัติ (Skill) เพื่อให้ครูมีทักษะในการออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ สื่อ แหล่ง

เรียนรู้ การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียนให้มทัีกษะแหง่ศตวรรษท่ี 21  

9.3 ด้านคุณลักษณะความเป็นครู (Attribute) เพื่อให้ครูมคีุณลักษณะและจิตวญิญาณของความเป็นครู และ

ปฏบัิต ิ

ตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพท่ีคุรุสภาก าหนด 

 

กระบวนการพัฒนาและตารางการจัดกิจกรรมและแผนการจัดกจิกรรม 

ตารางกจิกรรมตามหลักสูตร ระบุวันที่ 1 / วันที่ 2  

วันท่ี 1 09.00 – 12.00 น. 13.00 -16.00 น. 

 พธีิเปิด บรรยายภาพรวมโครงการฯ 

(Overview),ความรู้เบือ้งต้นการจัดการเรียนรู้

ด้วยเทคนิค Active Learning และจิตตปัญญา

ศกึษา (ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง) 

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Active Learning 

ผสานจิตตปัญญาศกึษา และการใชส้ื่อออนไลน์  

(ดร.วไิลภรณ์,ดร.วัชระ,ดร.ศานิตย์) 

วันท่ี 2 09.00 – 12.00 น. 13.0 -16.00 น. 

 -การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิค Active Learning และจิตตปัญญาศึกษา 

-การออกแบบสื่อและแหล่งเรียนรู้ 

-ฝึกปฏบัิตกิารออกแบบการเรียนรู้ 

(ดร.วไิลภรณ์,ดร.วัชระ,ดร.ณัฐวุฒ,ิอ.เมทิกา) 

-การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Active 

Learning Assessment Techniques)  

-ฝึกปฏบัิตกิารออกแบบวธีิการและเครื่องมอืการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้ Active Learning Assessment 

Techniques) (ดร.วไิลภรณ์,ดร.วัชระ,ดร.ศานิตย)์ 

*Online การวพิากษแ์ผนการจัดการเรียนรู้ การจัด

กระบวนการเรียนรู้ การสะทอ้นคิดจากการ

ปฏบัิตจิรงิ ทาง site ท่ีสร้างโดยหนว่ยอบรม 

การวพิากษแ์ผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกระบวนการ

เรียนรู้ การสะทอ้นคิดจากการปฏบัิตจิรงิ ทาง site ท่ีสร้าง

โดยหนว่ยอบรม 



10. งบประมาณด าเนินการ ( กรุณาแจงหมวดเงิน) 

 

รายการ 
งบประมาณ รวม 

(บาท) ตอบแทน ด าเนนิงาน 

ค่าวิทยากร 20,000  20,000 

ค่านเิทศ   10,000 10,000 20,000 

ค่าสื่อ/วสัดุ เอกสาร ประกอบการอบรม  10,000 10,000 

ค่าสถานที่จัดอบรม  4,000 4,000 

ค่าเจ้าหนา้ที่ชว่ยปฏบัิตงิาน  6,000 6,000 

ค่าท่ีพัก และ ค่าเดินทางของวทิยากร 10,000  10,000 

รวม 40,000 30,000 70,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ / กจิกรรม ภายใต้ Super KPI    1.1     

1. ล าดับโครงการ   01-04     

2. ชื่อโครงการ   การประยุกต์การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Active Learning เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ

แห่งศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูระดับมัธยมศกึษา 

3. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา    

4. ความสอดคล้องกับประเดน็ยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 

 () ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

5. ยุทธศาสตรค์ณะ  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เปา้หมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

6.1 เป้าหมายเชิงปรมิาณ ครูผู้สอนระดับมัธยมศกึษา จ านวน 100 คน 

  6.2 เป้าหมายเชงิคุณภาพ ครูผู้สอนระดับมัธยมศกึษามคีวามรู้ความเข้าใจ มคีวามรู้ความเข้าใจ มทัีกษะใน

การออกแบบการจัดการเรียนรู้และน าไปใชใ้นการจัดการเรียรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มทัีกษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.ธิดาวลัย ์อุ่นกอง โทร 084-8088714  

7.2 ผู้ประสานงาน ผศ.ดร.ธิดาวลัย ์อุ่นกอง โทร 084-8088714  

8. ระยะเวลา (ตั้งแตว่างแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี 

ปีงบประมาณ 2563-2564  ( 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 64)      

 

แผนปฏิบัติการ Super KPI ย่อย 



9.รายละเอียดโครงการ การประยุกตก์ารจัดกระบวนการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Active Learning เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูระดับมัธยมศึกษาครูระดับชั้นมัธยมศึกษา, ครูท่ีต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการ

ออกแบบการจัด กระบวนการเรียนรู้ดวยทคนิค Active learning + จิตตปัญญาศึกษา+สื่อออนไลน์ เพื่อประกอบการ

ปฏบัิตหินา้ที่ครูตามตัวชี้วัดของ กคศ. ท้ัง 3 ด้าน (ด้านการจัดกการเรียนการสอน , การบริหารจัดการเรียนชั้นเรียน ,

การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชพี) 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

9.1 ด้านความรู้ (Knowledge) เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ Active Learning ท่ีสอดคล้องกับทักษะแหง่ศตวรรษท่ี 21   

9.2 ด้านทักษะการปฏิบัติ (Skill) เพื่อให้ครูมีทักษะในการออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ Active 

Learning สื่อ แหลง่เรียนรู้ การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียนให้มทัีกษะแหง่ศตวรรษท่ี 21  

9.3 ด้านคุณลักษณะความเป็นครู (Attribute) เพื่อให้ครูมคีุณลักษณะและจิตวญิญาณของความเป็นครู และ

ปฏบัิต ิ

ตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพท่ีคุรุสภาก าหนด 

 

กระบวนการพัฒนาและตารางการจัดกิจกรรมและแผนการจัดกจิกรรม 

ตารางกจิกรรมตามหลักสูตร ระบุวันที่ 1 / วันที่ 2  

วันท่ี 1 09.00 – 12.00 น. 13.00 -16.00 น. 

 พธีิเปิด บรรยายภาพรวมโครงการฯ 

(Overview),ความรู้เบือ้งต้นการจัดการเรียนรู้

ด้วยเทคนิค Active Learning และจิตตปัญญา

ศกึษา (ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง) 

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Active Learning 

ผสานจิตตปัญญาศกึษา และการใชส้ื่อออนไลน์  

(ดร.วไิลภรณ์,ดร.วัชระ,ดร.ศานิตย์) 

วันท่ี 2 09.00 – 12.00 น. 13.0 -16.00 น. 

 -การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิค Active Learning และจิตตปัญญาศึกษา 

-การออกแบบสื่อและแหล่งเรียนรู้ 

-ฝึกปฏบัิตกิารออกแบบการเรียนรู้ 

(ดร.วไิลภรณ์,ดร.วัชระ,ดร.ณัฐวุฒ,ิดร.นรินธน์) 

-การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Active 

Learning Assessment Techniques)  

-ฝึกปฏบัิตกิารออกแบบวธีิการและเครื่องมือการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้ Active Learning Assessment 

Techniques) (ดร.วไิลภรณ์,ดร.วัชระ,ดร.ศานิตย)์ 

*Online การวพิากษแ์ผนการจัดการเรียนรู้ การจัด

กระบวนการเรียนรู้ การสะทอ้นคิดจากการ

ปฏบัิตจิรงิ ทาง site ท่ีสร้างโดยหนว่ยอบรม 

การวพิากษแ์ผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกระบวนการ

เรียนรู้ การสะทอ้นคิดจากการปฏบัิตจิรงิ ทาง site ท่ีสร้าง

โดยหนว่ยอบรม 

 

 

 



10. งบประมาณด าเนินการ ( กรุณาแจงหมวดเงิน) 

รายการ 
งบประมาณ รวม 

(บาท) ตอบแทน ด าเนนิงาน 

ค่าวิทยากร 20,000  20,000 

ค่านเิทศ   10,000 10,000 20,000 

ค่าสื่อ/วัสดุ เอกสาร ประกอบการอบรม  10,000 10,000 

ค่าสถานที่จัดอบรม  4,000 4,000 

ค่าเจ้าหนา้ที่ชว่ยปฏบัิตงิาน  6,000 6,000 

ค่าท่ีพัก และ ค่าเดินทางของวทิยากร 10,000  10,000 

รวม 40,000 30,000 70,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ / กจิกรรม ภายใต้ Super KPI    1.1     

1. ล าดับโครงการ   01-05     

2. ชื่อโครงการ   การออกแบบการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับครูศตวรรษท่ี 21 

3. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา    

4. ความสอดคล้องกับประเดน็ยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

 () ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

5. ยุทธศาสตรค์ณะ  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เปา้หมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

6.1 เปา้หมายเชิงปริมาณ ครูผู้สอนระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 100 คน 

  6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการ

ออกแบบการการวจิัยในชัน้เรียนรู้ และน าไปใชใ้นการพัฒนาผู้เรียนได้ 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้รับผิดชอบ   ดร.ศานิตย ์ศรีคุณ  โทร 095-1684615  

7.2 ผู้ประสานงาน ผศ.ดร.ธิดาวลัย ์อุ่นกอง โทร 084-8088714  

8. ระยะเวลา (ตั้งแตว่างแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี 

ปีงบประมาณ 2563-2564  ( 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 64)      

 

9. รายละเอียดโครงการ การจัดกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ดา้นคณิตศาสตร์ ส าหรับครูคณติศาสตร์ ในระดับประถมศกึษา 

แผนปฏิบัติการ Super KPI ย่อย 



พื้นฐานและเงื่อนไขของครูท่ีจะรับการพัฒนาตามหลักสูตรครูทุกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีต้องการเรียนรู้การ

ออกแบบการวิจัยเบือ้งตน้เพื่อใช้ประกอบการท าวิจัยในชั้นเรียน วิจัยเพื่อประกอบการปฏิบัตหินา้ที่ครูตามตัวชี้วัดของ 

กคศ. และวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

9.1 ด้านความรู้ (Knowledge) เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย, 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 สู่การออกแบบประเด็นการวิจัย, เทคนิควธีิการวิจัยทางการศึกษา

, การออกแบบการวจิัย, หลักการออกแบบการวจิัย 

9.2 ด้านทักษะ (Skill) เพื่อให้ครูสามารถออกแบบการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง

ศตวรรษท่ี 21 

9.3 ด้านคุณลักษณะความเป็นครู (Attribute) เพื่อให้ครูมคีุณลักษณะและจิตวญิญาณของความเป็นครู และ

ปฏบัิต ิ

ตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพท่ีคุรุสภาก าหนด 

 

กระบวนการพัฒนาและตารางการจัดกิจกรรมและแผนการจัดกจิกรรม 

วัน 09.00 – 12.00 น. 13.00 -16.00 น. 

วันท่ี 1 พธีิเปิด บรรยายภาพรวมโครงการฯ 

(Overview), ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการ

ออกแบบการวจิัย, ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ทักษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 สูก่ารออกแบบประเด็น

การวจิัย 

เทคนิควธีิการวิจัยทางการศกึษา, การออกแบบการวจิัย, 

หลักการออกแบบการวจิัย  

วันท่ี 2 คุณภาพของการวจิัยและการน าไปใชอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ, น าเสนอและวิพากษก์าร

ออกแบบการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของครู

แห่งศตวรรษท่ี 21 

 

น าเสนอและวิพากษ์การออกแบบการวจิัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ ของครูแห่งศตวรรษท่ี 21 (ตอ่), สรุปบทเรียน, 

เสนอแนะตอบข้อซักถาม, การประเมินผลการอบรม, 

มอบหมายงานส่งการออกแบบการวจิัยเบือ้งต้นในประเด็น

ท่ีสนใจ  

*Online การวพิากษโ์ครงร่างงานวจิัย การสะท้อนคิด

จากการปฏบัิตจิรงิ ทาง site ท่ีสร้างโดยหนว่ย

อบรม 

การวพิากษโ์ครงร่างงานวจิัย การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

การสะท้อนคิดจากการปฏบัิตจิรงิ ทาง site ท่ีสร้างโดย

หนว่ยอบรม 

  



10. งบประมาณด าเนินการ ( กรุณาแจงหมวดเงิน) 

รายการ 
งบประมาณ รวม 

(บาท) ตอบแทน ด าเนนิงาน 

ค่าวิทยากร 20,000  20,000 

ค่านเิทศ   10,000 10,000 20,000 

ค่าสื่อ/วัสดุ เอกสาร ประกอบการอบรม  10,000 10,000 

ค่าสถานที่จัดอบรม  4,000 4,000 

ค่าเจ้าหนา้ที่ชว่ยปฏบัิตงิาน  6,000 6,000 

ค่าท่ีพัก และ ค่าเดินทางของวทิยากร 10,000  10,000 

รวม 40,000 30,000 70,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการผลิตสื่อออนไลน ์(SuperKPI)  

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (../..) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1          

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

6.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลยัพะเยา  

6.2 ผู้รับผิดชอบ   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง   โทร  1375   

6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวปวันรัตน์ วังมา     โทร  1375   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :       

1. คณาจารย์เข้าร่วมโครงการมคีวามเข้าใจในกระบวนการผลิตรายการ

โทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอน วดิีโอการสอน รูปแบบการผลิตเพิ่มขึ้น 

2. คณาจารย์เข้าร่วมโครงการสามารถปฏบัิตกิารผลิตวดิีโอได ้ 

3. คณาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการมคีวามพงึพอใจต่อโครงการ                                          

ร้อยละ 80 

คุณภาพ :   

คณาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการมทัีกษะในการผลิตสื่อการสอนดว้ยตนเอง      

 

ระดับดีขึ้นไป 

เวลา :  ด าเนนิงานตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด ทุกกิจกรรม 

งบประมาณ : 60,000 บาท 60,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ Super KPI หลัก 

 



7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  
 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1.ประชุมวางแผนงาน 

2.ขออนุมัตโิครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1.ด าเนนิงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1.สรุปและประเมินโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

1.สรุปผลการด าเนนิโครงการ 

2.ประชุมวางแผนปรับปรุง

โครงการ 

            

 

 

 

 

 

8. รายละเอียดโครงการ 

   อบรมเชงิปฏบัิตกิารผลิตวดิีโอประกอบการสอน 

 กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาการออกแบบและการใชส้ื่อบทเรียนออนไลน ์เดอืนกุมภาพันธ์ 2563 

 กิจกรรมท่ี 2 การออกแบบบทเรียน และการสร้างภาพร่างบทเรียน เดอืนมนีาคม-เมษายน 2563 

 กิจกรรมท่ี 3 การสร้างบทเรียน การทดลองใชบ้ทเรียน เดอืนพฤษภาคม-มถิุนายน 2563 

 กิจกรรมท่ี 4 การตรวจสอบและประเมินคุณภาพบทเรียน เดอืนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   60,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ   โครงการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อการรับรองปริญญาและ 

                   ประกาศนียบัตรทางการศกึษา ของคุรุสภา (หลกัสูตร 63)    

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา          

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (../..) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1          

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา    

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง   โทร  1386   

5.3 ผู้ประสานงาน  ดร.ศานิตย ์ศรีคุณ      โทร  1379   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :  จ านวนหลักสูตรและได้รับการพัฒนา  5 หลกัสูตร  

คุณภาพ :  หลักสูตรผ่านการรับรอง สกอ. คุรุสภา 5 หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ ...2563... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. วางแผนการด าเนินงาน 

2. ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1. ด าเนนิงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมินโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. สรุปผลการด าเนนิโครงการ 

2. ประชุมคณะกรรมการ

โครงการเพื่อน าผลการประเมิน

ไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงตอ่ไป 

            

 

8. รายละเอียดโครงการ 

วทิยาลัยการศึกษา จัดเป็น 2 กจิกรรม 

1. สัมมนาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรคุรุสภา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

   อุดมศกึษา   

2.  stakeholders 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   70,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ   โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรคุรุสภาและกรอบมาตรฐาน 

                   คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา  

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (../..) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1          

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา    

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง   โทร  1386   

5.3 ผู้ประสานงาน  ดร.ศานิตย ์ศรีคุณ      โทร  1379   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :  ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 

คุณภาพ :  ความพงึใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ ...2563... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. วางแผนการด าเนินงาน 

2. ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1. ด าเนนิงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมินโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. สรุปผลการด าเนนิโครงการ 

2. ประชุมคณะกรรมการ

โครงการเพื่อน าผลการประเมิน

ไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงตอ่ไป 

            

 

8. รายละเอียดโครงการ 

1. สัมมนาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรคุรุสภา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

   อุดมศกึษา   

2.  stakeholders           

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   100,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ   โครงการการฝึกประสบการณ์วิชาชพีการบริหารการศึกษา    

  

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา         

 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (../..) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1          

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลยัพะเยา     

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง   โทร  1375   

5.3 ผู้ประสานงาน  นางสรญา  จรัสโสภาสทิธ์ิ    โทร  1375    

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :  จ านวนนิสติ  ร้อยละ 100  

คุณภาพ :  นสิิตท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพดา้นการจรยิธรรมวจิัยในมนุษย์

และการท าการศกึษาค้นคว้าดว้ยตนเอง 

ร้อยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. วางแผนการด าเนินงาน 

2. ขออนุมัติโครงการ 

     

 

       

ขั้นด าเนินการ (D) 

1. ด าเนินงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมินโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A)  

1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 

2. ประชุมอาจารย์สาขาวิชาการศึกษา

เพื่อน าผลการประเมนิไปวางแผน

พัฒนาปรับปรุงต่อไป 

            

 

 

8. รายละเอียดโครงการ 

วทิยาลัยการศึกษา จัดเป็น 2 กจิกรรม      

กิจกรรมท่ี 1 นเิทศการฝึกประสบการณ์วิชาชพี     

กิจกรรมท่ี 2 จัดนทิรรศการแสดงผลงานการฝึกประสบการณว์ชิาชีพของนิสติ  

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   42,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาวชิาการนิสติระดับบัณฑิตศกึษา     

  

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (../..) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (../..) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 และ 2          

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  บัณฑิตศกึษา วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา    

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.สันต ิบูรณะชาต ิและ ผศ.ดร.โสภา อ านวยรัตน์ โทร  1175   

5.3 ผู้ประสานงาน  นางสรญา  จรัสโสภาสิทธิ์      โทร  1163   

5.4 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 กิจกรรมท่ี 1 : ผศ.ดร.สันติ บูรณะชาต ิและคณะ 

กิจกรรมท่ี 2 : ผศ.ดร.สุนทร คล้ายอ่ า และคณะ 

กิจกรรมท่ี 3 : ผศ.ดร.น้ าฝน กนัมา และคณะ 

 กิจกรรมท่ี 4 : ผศ.ดร.โสภา อ านวยรัตน์  และคณะ           

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :  นสิิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาการ  ร้อยละ 90 

คุณภาพ :  นสิิตท่ีเข้าร่วมโครงการมคีวามพงึพอใจและได้พัฒนาตนเอง ระดับมาก 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ ...2563... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. วางแผนการด าเนินงาน 

2. ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1. ด าเนนิงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมินโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. สรุปผลการด าเนนิโครงการ 

2. ประชุมคณะกรรมการ

โครงการเพื่อน าผลการประเมิน

ไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงตอ่ไป 

            

 

8. รายละเอียดโครงการ 

  กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาองคค์วามรู้ในการบริหารการศึกษา นสิติช้ันปีท่ี 1 และ 2    

 กิจกรรมท่ี 2 การสัมมนาภาคตน้ นสิิตชัน้ปีท่ี 1              

กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการวธีิวิจัยขัน้สูง นสิิตชัน้ปีท่ี 1 และ 2   

กิจกรรมท่ี 4 การสัมมนาภาคปลาย นิสติช้ันปีท่ี 1                 

     

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   180,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา      

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (../..) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1          

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา    

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง   โทร  1386   

5.3 ผู้ประสานงาน  ดร.ศานิตย ์ศรีคุณ      โทร  1379   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :  จ านวนหลักสูตรและได้รับการพัฒนา  4 หลักสูตร  

คุณภาพ :  หลักสูตรผ่านการรับรอง สกอ. 4 หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ ...2563... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. วางแผนการด าเนินงาน 

2. ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1. ด าเนนิงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมินโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. สรุปผลการด าเนนิโครงการ 

2. ประชุมคณะกรรมการ

โครงการเพื่อน าผลการประเมิน

ไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงตอ่ไป 

            

 

8. รายละเอียดโครงการ 

  ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   80,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน      

 

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา         

    

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (../..) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1          

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลยัพะเยา  

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.รุ่งทิวา  กองสอน, ดร.วไิลภรณ์  ฤทธิคุปต์  โทร  1375   

5.3 ผู้ประสานงาน  ดร.รุ่งทิวา  กองสอน, ดร.วไิลภรณ์  ฤทธิคุปต ์   โทร  1375  

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :  จ านวนนิสติ  ร้อยละ 100  

คุณภาพ :  นสิิตท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพดา้นการจัดการเรียนการสอน 

ของนิสติสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ร้อยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. วางแผนการด าเนินงาน 

2. ขออนุมัติโครงการ 

     

 

       

ขั้นด าเนินการ (D) 

1. ด าเนินงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมินโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A)  

1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 

2. ประชุมอาจารย์สาขาวิชาการศึกษา

เพื่อน าผลการประเมนิไปวางแผน

พัฒนาปรับปรุงต่อไป 

            

 

 

8. รายละเอียดโครงการ 

   จัดอบรม และจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน    

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   15,500  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมศักยภาพนสิิตบัณฑิตศกึษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

  

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา         

 

 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (../..) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1          

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา  

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร   โทร  1379  

5.3 ผู้ประสานงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร    โทร  1379  

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :  จ านวนนิสติ  ร้อยละ 100  

คุณภาพ :  นสิิตท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพดา้นการพัฒนาหลกัสูตรและ

การสอน 

ร้อยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. วางแผนการด าเนินงาน 

2. ขออนุมัติโครงการ 

     

 

       

ขั้นด าเนินการ (D) 

1. ด าเนินงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมินโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A)  

1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 

2. ประชุมอาจารย์สาขาวิชาการศึกษา

เพื่อน าผลการประเมนิไปวางแผน

พัฒนาปรับปรุงต่อไป 

            

 

 

8. รายละเอียดโครงการ 

วทิยาลัยการศึกษา จัดเป็น 3 กจิกรรม        

1. กิจกรรมด้านวิชาการหลักสูตรและการสอน   วันท่ี 18 มกราคม 2563       

2. กิจกรรมดา้นการวจิัยหลักสตูรและการสอน   วันท่ี 28 มนีาคม 2563      

3. กิจกรรมดา้นสัมมนาหลักสูตรและการสอน วันท่ี 23 พฤษภาคม 2563     

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   30,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ   โครงการอบรมจรยิธรรมวจิัยในมนุษยแ์ละการจัดท าการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (../..) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1          

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลยัพะเยา     

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง   โทร  1375   

5.3 ผู้ประสานงาน  นางสรญา  จรัสโสภาสทิธ์ิ    โทร  1375   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :  จ านวนนิสติ  ร้อยละ 100  

คุณภาพ :  นสิิตท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพดา้นการจรยิธรรมวจิัยในมนุษย์

และการท าการศกึษาค้นคว้าดว้ยตนเอง 

ร้อยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. วางแผนการด าเนินงาน 

2. ขออนุมัติโครงการ 

     

 

       

ขั้นด าเนินการ (D) 

1. ด าเนินงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมินโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A)  

1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 

2. ประชุมอาจารย์สาขาวิชาการศึกษา

เพื่อน าผลการประเมนิไปวางแผน

พัฒนาปรับปรุงต่อไป 

            

 

 

8. รายละเอียดโครงการ 

   อบรมจรยิธรรมวจิัยในมนุษยแ์ละการจัดท าการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง     

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   20,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ   โครงการนเิทศฝกึประสบการณ์วิชาชพีครู ภาคการศึกษาปลาย ปีการศกึษา 2562 

                         และภาคการศกึษาตน้ ปกีารศึกษา 2563    

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา          

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (../..) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1          

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา    

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง   โทร  1386   

5.3 ผู้ประสานงาน  ดร.ศานิตย ์ศรีคุณ      โทร  1379   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :  จ านวนนสิิต อาจารย์นิเทศก ์และครูพี่เลีย้ง ร้อยละ 100  

คุณภาพ :  นสิิตท่ีได้รับการนเิทศผ่านการฝกึประสบการณ์วิชาชพีครู ร้อยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ ...2563... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. วางแผนการด าเนินงาน 

2. ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1. ด าเนนิงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมินโครงการ 

            

ขัน้การน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. สรุปผลการด าเนนิโครงการ 

2. ประชุมคณะกรรมการ

โครงการเพื่อน าผลการประเมิน

ไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงตอ่ไป 

            

 

8. รายละเอียดโครงการ 

วทิยาลัยการศึกษา จัดเป็น 8 กจิกรรม 

1. นเิทศนสิิตฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู ปีการศึกษา 2562 (นสิิตรหัส 57 และนสิิตรหัส 58) วันท่ี 1- 30 พฤศจิกายน 62 

2. นเิทศนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู ปีการศกึษา 2562 (นสิิตรหัส 57 และนสิิตรหัส 58) วนัท่ี 1- 30 ธันวาคม 62 

3. นเิทศนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 (นสิิตรหัส 57 และนสิิตรหัส 58) วนัท่ี 6- 31 มกราคม63 

4. นเิทศนสิิตฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู ปีการศกึษา 2562 (นสิิตรหัส 57 และนสิิตรหัส 58) วันท่ี 1- 29 กุมภาพันธ์63 

5. นเิทศนสิิตฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู ปีการศกึษา 2562 (นสิิตรหัส 58 และนสิิตรหัส 59) วันท่ี 1- 30 มถิุนายน 63 

6. นิเทศนสิิตฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู ปีการศกึษา 2562 (นสิิตรหัส 58 และนสิิตรหัส 59) วันท่ี 1- 31 กรกฎาคม 63 

7. นเิทศนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู ปีการศกึษา 2562 (นสิิตรหัส 58 และนสิิตรหัส 59) วันท่ี 1- 31 สิงหาคม 63 

8. นเิทศนสิิตฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู ปีการศกึษา 2562  (นิสิตรหัส 58 และนสิิตรหัส 59) วันท่ี 1- 30 กันยายน 63 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   1,154,160  บาท 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ   โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูในสถานศึกษา (ฝึกสอน)     

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (../..) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1          

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา    

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง   โทร  1386   

5.3 ผู้ประสานงาน  ดร.ศานิตย ์ศรีคุณ      โทร  1379   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :  นิสิต อาจารย์นิเทศก ์ผู้บริหารสถานศกึษา และครูพี่เลีย้ง ร้อยละ 100  

คุณภาพ :  นสิิต ผู้บริหารสถานศกึษา และครูพี่เลีย้ง ท่ีได้รับการเข้าร่วม 

               โครงการ 

ร้อยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ ...2563... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. วางแผนการด าเนินงาน 

2. ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1. ด าเนนิงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมินโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. สรุปผลการด าเนนิโครงการ 

2. ประชุมคณะกรรมการ

โครงการเพื่อน าผลการประเมิน

ไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงตอ่ไป 

            

 

8. รายละเอียดโครงการ 

วทิยาลัยการศึกษา จัดเป็น 5 กจิกรรม         

1. สัมมนาระหวา่งฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู ภาคการศกึษาตน้ 2562       

2. ปัจฉิมนิเทศนิสติประสบการณ์วิชาชพีครู ภาคการศึกษาปลาย ปกีารศึกษา 2562    

3. ประชุมสัมมนาอาจารยน์เิทศ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563      

4. ประชุมผู้บริหารและครูพี่เลีย้งโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศกึษาตน้ ปีการศึกษา 2563  

5. ปฐมนเิทศนสิิตและอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 

2563 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   398,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ชื่อโครงการ   โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ

สอน 

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา          

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (../..) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1          

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา  

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร   โทร  1379  

5.3 ผู้ประสานงาน  ดร.วไิลภรณ์  ฤทธิคุปต์      โทร  1379  

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :  จ านวนนิสติ อาจารย์นิเทศก ์และครูพี่เลีย้ง ร้อยละ 100  

คุณภาพ :  นสิิตท่ีได้รับการนเิทศผ่านการฝกึประสบการณ์วิชาชพีครู ร้อยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. วางแผนการด าเนินงาน 

2. ขออนุมัติโครงการ 

     

 

       

ขั้นด าเนินการ (D) 

1. ด าเนินงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมินโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A)  

1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 

2. ประชุมอาจารย์สาขาวิชาการศึกษา

เพื่อน าผลการประเมนิไปวางแผน

พัฒนาปรับปรุงต่อไป 

            

 

 

8. รายละเอียดโครงการ 

วทิยาลัยการศึกษา จัดเป็น 5 กจิกรรม 

1. ปฐมนิเทศนสิิต(รหัส 61) ผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู วันท่ี 12 ตุลาคม 2562   

2. ปัจฉิมนเิทศและจัดนิทรรศการแสดงผลงานวธีิปฏบัิตท่ีิด ีของนสิิตฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู (นสิิตรหัส 60)  

   วันท่ี 13 ตุลาคม 2562 

3. นเิทศนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (นสิิตรหัส 61) วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 – 28 กุมภาพันธ์  

    2563 

4. สัมมนาระหวา่งฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู (นสิิตรหัส 61)  วันท่ี 4 เมษายน 2563   

5. นเิทศนสิิตฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู (นิสิตรหัส 61) ระหวา่งวันท่ี 1 มถิุนายน  – 30 กันยายน  2563 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   57,300  บาท 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ   โครงการ UP CSR  สู่ UP CSV  โรงเรียนบ้านสันตสิุข ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

                       ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

2. คณะ  วทิยาลยัการศกึษา         

   

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (../..) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (../..) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1          

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลยัพะเยา  

5.2 ผู้รับผิดชอบ   รศ.ดร.สมบัต ินพรัก คณบดีวทิยาลยัการศึกษา, ผศ. ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง 

,ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสรมิศรี โทร  1375 

5.3 ผู้ประสานงาน นางสาวกัญญาภัทร วมิลสุต      โทร 1373 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เปา้หมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

 KPI ค่าเปา้หมาย 

กลุ่มเป้าหมาย แบง่ออกเป็น 6 กลุ่มเป้าหมายหลัก ประกอบด้วย 

ก. กลุ่มครู บุคลากร จ านวน 23 คน 

ข. กลุ่มนักเรยีนโรงเรียนบ้านสันตสิุข   จ านวน 254 คน 

 

ค. กลุ่มนสิิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู (Pre service Teacher 

Training) 

จ านวน 60 คน 

ง. ศึกษานิเทศก์ (จาก ศธจ.พะเยา และ สพป.พะเยา เขต 2)  จ านวน 6 คน 

 

จ. อาจารยน์ิเทศก์ของมหาวิทยาลยั จ านวน 6 คน  

 

รวม 349 คน 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



KPI ค่าเปา้หมาย 

ปรมิาณ  :                    นิสติเข้ารว่มโครงการ                                          รอ้ยละ 90 

คุณภาพ :          นสิิตที่เข้ารว่มโครงการมีความพึงพอใจ ในระดับมาก 

เวลา     :                   ด าเนินงานตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด ทุกกิจกรรม 

งบประมาณ  :                    200,000       บาท  

 

7. ระยะเวลา (ตั้งแต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ป)ี  

กจิกรรม ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1.ส ารวจความตอ้งการการพัฒนา

ของโรงเรียนบ้านสันตสิุข 

     

 

       

ขั้นด าเนนิการ (D) 

2.ด าเนนิการพัฒนาโรงเรียน 

2.1 ส่งมอบแผนการพัฒนาโรงเรียน 

ส่งมอบสื่อการเรียนการสอน 

ส่งมอบครุภัณฑ ์อุปกรณเ์ครื่องเล่น

ในสนามเด็กเล่น 

2.2 ด าเนนิการพัฒนาครูดา้นการ

เรียนจัดการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 

Active Learning + IT + จิตตปัญญา

ศกึษา 

2.3 ด าเนนิการพัฒนาระบบริหาร

จัดการโรงเรียน โดยยึดตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

2.4 นิสติครูออกค่ายปฏบัิตกิิจกรรม

จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

นเิทศ ตดิตามกิจกรรมในพื้นท่ีเป็น

ระยะ ๆ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุง (A)  วจิัยเชงิประเมิน

ความส าเร็จของโครงการ 

            



8. รายละเอียดโครงการ 

ขั้นตอน ว/ด/ป กิจกรรม ผลที่ได้ 

1. ส ารวจความ

ต้องการการพัฒนาของ

โรงเรยีนบ้านสนัติสุข 

1 พ.ย. 62 1.1 ศึกษาข้อมูลจาก รายงาน SAR 

ของโรงเรยีน  

ข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรยีน ครู 

บุคลากร นักเรยีน ชุมชน 

12 พ.ย. 62 1.2 ตรวจเยีย่มสอบถามความ

ต้องการพัฒนาของโรงเรยีน 

ความต้องการพัฒนาของโรงเรยีน 

2. ด าเนนิการพัฒนา

โรงเรยีน 

21 พ.ย. 62 2.1  ส่งมอบให้โรงเรียน 

- แผนการพัฒนาโรงเรยีน 

- สื่อการเรียนการสอน 20 ชิน้  

- วัสดตุ ารา 

- ครุภัณฑ์ อุปกรณเ์ครื่องเล่นใน

สนามเด็กเล่น 

โรงเรยีนมีแผนการพัฒนา มีสือ่ 

อุปกรณก์ารเรียนการสอนพรอ้ม   

มีสนามเด็กเลน่ที่มีความปลอดภัย 

1 ธ.ค. 62 – 

31 ม.ีค. 63 

2.2 ด าเนินการพัฒนาครูด้านการ

เรียนจัดการเรียนรูด้้วยเทคนคิ 

Active Learning + IT + จิตต

ปัญญาศึกษา 

ผลการพัฒนาทักษะการจัดการ

เรียนรูข้องครู และการท างานเป็น

ทีม  

(1 Teacher 1 Product)  

รวม 23 ผลงาน 

2.3 ด าเนินการพัฒนาระบบรหิาร

จัดการโรงเรียน โดยยึดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

ผลการพัฒนาระบบรหิารจัดการ

โรงเรยีน โดยยดึตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพียง (ได ้Best 

Practice)   

2.4 นสิิตครูออกค่ายปฏิบัติ

กจิกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรยีน 

และจัดท าสื่อการเรยีนการสอน 

40 ชิน้ 

การพัฒนาด้านสถานที่ ด้านการ

เรียนการสอน และดา้นสื่อ

นวัตกรรม 

2.5 นิเทศ ติดตามกจิกรรมใน

พืน้ทีเ่ป็นระยะ ๆ  

มีขอ้มลูการด าเนินงานทุกระยะ 

สามารถปรับปรุงแก้ไขการท างาน

ได้ทุกระยะ 

3. วิจยัเชิงประเมิน

ความส าเร็จของ

โครงการ 

1 – 30  

เม.ย. 63 

ด าเนินการวิจัยควบคูก่ับการ

ด าเนินงานในโครงการ 

ได้ขอ้มูลความส าเร็จของโครงการ  

(Key Success Factors) เป็น

สารสนเทศส าหรับสถานศึกษาใน

โครงการและสถานศึกษาอืน่ๆ  

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   200,000  บาท 



 

1. ชื่อโครงการ   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จริยธรรมการวจิัยในมนุษยด์้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา         

    

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (../..) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1          

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลยัพะเยา  

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.โสภา  อ านวยรัตน์   โทร  1375  

5.3 ผู้ประสานงาน  นางสรญา  จรัสโสภาสทิธ์ิ    โทร  1375   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :  จ านวนนิสติ  ร้อยละ 100  

คุณภาพ :  นสิิตท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพดา้นการจรยิธรรมวจิัยในมนุษย์

และการท าการศกึษาค้นคว้าดว้ยตนเอง 

ร้อยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. วางแผนการด าเนินงาน 

2. ขออนุมัติโครงการ 

     

 

       

ขั้นด าเนินการ (D) 

1. ด าเนินงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมินโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A)  

1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 

2. ประชุมอาจารย์สาขาวิชาการศึกษา

เพื่อน าผลการประเมนิไปวางแผน

พัฒนาปรับปรุงต่อไป 

            

 

 

8. รายละเอียดโครงการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จริยธรรมการวจิัยในมนุษยด์้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   6,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการตามแผนปฏบิัติการ  

ปงีบประมาณ 2563 

 

ฝ่ายบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ โครงการจัดการสภาพแวดลอ้มนา่อยู่ วทิยาลัยการศกึษา     

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา          

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (.../..) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (...) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

          ยุทธศาสตร์ท่ี 3           

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  งานบริหาร วิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะยา  

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี โทร  1384   

5.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต, นายอภิเดช เทพรังสาร โทร  1373  

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :  ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 

คุณภาพ :  ความพงึใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ ...2563... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. วางแผนการด าเนินงาน 

2. ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1. ด าเนนิงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมินโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. สรุปผลการด าเนนิโครงการ 

2. ประชุมคณะกรรมการโครงการ

เพื่อน าผลการประเมินไปวางแผน

พัฒนาปรับปรุงตอ่ไป 

            

 

8. รายละเอียดโครงการ 

วทิยาลัยการศึกษา จัดเป็น 3 กจิกรรม        

1. กิจกรรมสร้างจิตส านึกลดโลกรอ้น (คัดแยกขยะก่อนท้ิงลงถงั)       

2. กิจกรรมเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (ลด แลก แจก แถม)       

3. กิจกรรมส านักงาน 5 ส. วิทยาลัยการศึกษาน่าอยู่       

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  20,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ แนวทางการท าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการปฏบัิตงิานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา          

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยนื 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (../..) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

          ยุทธศาสตร์ท่ี 6          

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  งานบริหาร วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะยา               

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี โทร  1384     

5.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต, นางสาวทัศนยี ์ใหมว่งค ์ โทร  1373  

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :  ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยการศึกษาเขา้รว่ม

โครงการ 

 จ านวน 14 คน 

คุณภาพ :  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการปฏบัิตงิาน 3 ระบบงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ ...2563... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. วางแผนการด าเนินงาน 

2. ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1. ด าเนนิงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมินโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. สรุปผลการด าเนนิโครงการ 

2. ประชุมคณะกรรมการโครงการ

เพื่อน าผลการประเมินไปวางแผน

พัฒนาปรับปรุงตอ่ไป 

            

 

8. รายละเอียดโครงการ 

สร้างแนวทางการจัดท าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นลดขัน้ตอนการปฏบัิตงิานเพื่อให้แต่ละงานมปีระสิทธิภาพ

ยิ่งขึน้ และสามารถตรวจสอบได้  

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  60,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการ      

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา          

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (../..) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

          ยุทธศาสตร์ท่ี 6          

   

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  งานบริหาร วิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะยา   

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี โทร  1384      

5.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต, นางสาวรุจิรา ลายสาน โทร  1373  

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :  คณาจารย์และนิสติเข้ารว่มโครงการ  ร้อยละ 80 คน 

คุณภาพ :  คณาจารย์ย่ืนขอต าแหนง่ทางวิชาการ ไมน่อ้ยร้อยละ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ ...2563... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขัน้วางแผนงาน (P) 

1. วางแผนการด าเนินงาน 

2. ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1. ด าเนนิงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมินโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. สรุปผลการด าเนนิโครงการ 

2. ประชุมคณะกรรมการโครงการ

เพื่อน าผลการประเมินไปวางแผน

พัฒนาปรับปรุงตอ่ไป 

            

 

8. รายละเอียดโครงการ 

เชญิวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒมิาบรรยายกระบวนการในการขอต าแหนง่ทางวิชาการ การเตรียมความพร้อมในการขอ

ต าแหนง่ทางวิชาการให้แก่คณาจารยว์ทิยาลัยการศึกษา และนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา    

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  100,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศกัยภาพด้านภาษาของบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา    

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา          

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (../..) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

          ยุทธศาสตร์ท่ี 5           

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  งานบริหาร วิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะยา    

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี โทร  1384      

5.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต โทร  1373     

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :  ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน 40 คน 

คุณภาพ :  มทัีกษะดา้นภาษาเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ ...2563... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. วางแผนการด าเนินงาน 

2. ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1. ด าเนนิงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมินโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. สรุปผลการด าเนนิโครงการ 

2. ประชุมคณะกรรมการโครงการ

เพื่อน าผลการประเมินไปวางแผน

พัฒนาปรับปรุงตอ่ไป 

            

 

8. รายละเอียดโครงการ 

บุคลากรวทิยาลัยการศึกษาได้เรียนรู้ทักษะดา้นการใช้ภาษาอังกฤษในระดับท่ีสามารถสื่อสารได้   

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  80,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรในองคก์รด้านวิชาการ      

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา          

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (../..) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

          ยุทธศาสตร์ท่ี 6           

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  งานบริหาร วิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะยา    

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี โทร  1384      

5.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต,นางสาวรุจิรา ลายสาน โทร  1373   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :  ผู้บริหารและบุคลากรสายวชิาการ วทิยาลัยการศึกษาเข้าร่วม

โครงการ 

จ านวน 26 คน 

คุณภาพ :  ความพงึพอใจของบุคลากรตอ่การเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ ...2563... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. วางแผนการด าเนินงาน 

2. ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1. ด าเนนิงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมินโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. สรุปผลการด าเนนิโครงการ 

2. ประชุมคณะกรรมการโครงการ

เพื่อน าผลการประเมินไปวางแผน

พัฒนาปรับปรุงตอ่ไป 

            

 

8. รายละเอียดโครงการ 

เข้าศึกษาดูงานเพื่อรับประสบการณต์รงในดา้นวชิาการ และการจัดการเรียนการสอนจากสถาบันท้ังในประเทศและ

ตา่งประเทศเพื่อน ามาพัฒนางานและพัฒนาตนเองในดา้นตา่ง ๆ       

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  375,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรเพื่อการท างานอย่างมคีวามสุขสูผ่ลสัมฤทธ์ิขององคก์ร 

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (../..) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

          ยุทธศาสตร์ท่ี 6          

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  งานบริหาร วิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะยา   

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี โทร  1384     

5.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต, นางสาวรุจิรา ลายสาน โทร  1373  

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :  บุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยการศึกษาเขา้รว่มโครงการ 13 คน 

คุณภาพ :  ความพงึพอใจของบุคลการต่อการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ ...2563... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. วางแผนการด าเนินงาน 

2. ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1. ด าเนนิงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมินโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. สรุปผลการด าเนนิโครงการ 

2. ประชุมคณะกรรมการโครงการ

เพื่อน าผลการประเมินไปวางแผน

พัฒนาปรับปรุงตอ่ไป 

            

 

8. รายละเอียดโครงการ 

เข้าศึกษาดูงานเพื่อรับประสบการณต์รงในดา้น การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนจากสถาบันท้ังในประเทศ

และตา่งประเทศเพื่อน ามาพัฒนางานและพัฒนาตนเองในดา้นตา่ง ๆ       

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  400,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน(Blog Gang)  

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา          

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (../..) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

          ยุทธศาสตร์ท่ี 6           

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  งานบริหาร วิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะยา   

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี โทร  1384     

5.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต โทร  1373    

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :  บุคลากรวทิยาลัยการศึกษาเขา้รว่มโครงการ  ร้อยละ 90 

คุณภาพ :  บุคลากรปฏิบัตงิานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ร้อยละ 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ ...2563... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. วางแผนการด าเนินงาน 

2. ขออนุมตัโิครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1. ด าเนนิงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมินโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. สรุปผลการด าเนนิโครงการ 

2. ประชุมคณะกรรมการโครงการ

เพื่อน าผลการประเมนิไปวางแผน

พัฒนาปรับปรุงตอ่ไป 

            

 

8. รายละเอียดโครงการ 

ให้บุคลากรวทิยาลัยการศึกษาได้เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในด้านต่าง ๆ ในการ

ปฏบัิตงิานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น          

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  320,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน     

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา          

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (../..) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

          ยุทธศาสตร์ท่ี 6         

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  งานบริหาร วิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะยา    

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี โทร  1384      

5.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต โทร  1373    

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :  บุคลากรวทิยาลัยการศึกษาเขา้รว่มโครงการ  ร้อยละ 80 

คุณภาพ :  บุคลากรมสีมรรถนะในการปฏบัิตงิานเพิ่มย่ิงขึ้น ร้อยละ 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ ...2563... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. วางแผนการด าเนินงาน 

2. ขออนุมัติโครงการ 

            

ขัน้ด าเนนิการ (D) 

1. ด าเนนิงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมินโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. สรุปผลการด าเนนิโครงการ 

2. ประชุมคณะกรรมการโครงการ

เพื่อน าผลการประเมินไปวางแผน

พัฒนาปรับปรุงตอ่ไป 

            

 

8. รายละเอียดโครงการ 

ให้บุคลากรวทิยาลัยการศึกษาได้เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มี

สมรรถนะในการปฏบัิตงิานในต าแหนง่ ในหนา้ที่ความรับผิดชอบให้ประสบความส าเร็จ    

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  181,325  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ โครงการศิษยเ์ก่า SE. สัมพันธ์       

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (../..) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

          ยุทธศาสตร์ท่ี 6           

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  งานบริหาร วิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะยา   

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี โทร  1384     

5.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต, นายเอกพล โพธจิันทร์ โทร  1373  

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :  นสิิตเข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 90 

คุณภาพ :  เครอืขา่ยศิษยเ์ก่า 1 เครอืขา่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ ...2563... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. วางแผนการด าเนินงาน 

2. ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1. ด าเนนิงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมินโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. สรุปผลการด าเนนิโครงการ 

2. ประชุมคณะกรรมการโครงการ

เพื่อน าผลการประเมินไปวางแผน

พัฒนาปรับปรุงตอ่ไป 

            

 

8. รายละเอียดโครงการ 

เป็นการจัดกิจกรรมซ้อมยอ่ยพธีิพระราชทานปริญญาบัตร รว่มแสดงความยนิดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎี

บัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษา พร้อมท้ังสร้างเครอืขา่ยศิษยเ์ก่า       

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  90,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนบุคลากรเพื่อการวิจัยสายวชิาการและสายสนับสนุน    

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา          

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (../..) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (../..) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

          ยุทธศาสตร์ท่ี 6           

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  งานบริหาร วิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะยา    

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี โทร  1384      

5.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต, นายวทิวัส ธวิัย โทร  1373 /.   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :  บุคลากรวทิยาลัยการศึกษาได้รับงบประมาณ จ านวน 25 คน, 4 งาน 

คุณภาพ :  บุคลากรวทิยาลัยการศึกษามผีลงานวจิัย 2 เร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ ...2563... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. วางแผนการด าเนินงาน 

2. ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1. ด าเนนิงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมินโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. สรุปผลการด าเนนิโครงการ 

2. ประชุมคณะกรรมการโครงการ

เพื่อน าผลการประเมินไปวางแผน

พัฒนาปรับปรุงตอ่ไป 

            

 

8. รายละเอียดโครงการ 

บุคลากรวทิยาลัยการศึกษาสายวิชาการได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัย คนละ 10,000 บาท และบุคลากรสาย

สนับสนุนได้รับทุนวจิัย งานละ 10,000 บาท เพื่อน าไปพัฒนางาน และสร้างนวัตกรรมสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  290,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ โครงการสร้างความตระหนักในการปฏบัิตงิานอย่างมคีุณธรรมและความโปร่งใส  

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา          

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (../..) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

          ยุทธศาสตร์ท่ี 6           

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  งานบริหาร วิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะยา   

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี โทร  1384     

5.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต, นางสาวทัศนยี ์ใหมว่งค ์ โทร  1373  

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :  บุคลากรวทิยาลัยการศึกษาเขา้รว่มโครงการ จ านวน 40 คน 

คุณภาพ :  มผีลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนนิงาน ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ ...2563... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. วางแผนการด าเนินงาน 

2. ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1. ด าเนนิงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมินโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. สรุปผลการด าเนนิโครงการ 

2. ประชุมคณะกรรมการโครงการ

เพื่อน าผลการประเมินไปวางแผน

พัฒนาปรับปรุงตอ่ไป 

            

 

8. รายละเอียดโครงการ 

เป็นการสร้างความตระหนัก สรา้งค่านิยมให้บุคลากรวทิยาลัยการศึกษาปฏิบัตงิานดว้ยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต 

และสามารถตรวจสอบได ้พรอ้มท้ังรณรงค์ให้หนว่ยงานอื่น ๆ ปฏบัิตงิานดว้ยซื่อสัตย์สุจรติ    

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  15,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ โครงการสร้างเครอืขา่ยทางวิชาการท้ังในและหรือตา่งประเทศ    

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (../..) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

          ยุทธศาสตร์ท่ี 5          

  

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  งานบริหาร วิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะยา   

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี โทร  1384      

5.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต โทร  1373    

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :  เครอืขา่ยทางวิชาการ 1 เครอืขา่ย 

คุณภาพ :  บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรยีนการสอนใน

ระดับสากล 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ ...2563... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. วางแผนการด าเนินงาน 

2. ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1. ด าเนนิงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมินโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. สรุปผลการด าเนนิโครงการ 

2. ประชุมคณะกรรมการโครงการ

เพื่อน าผลการประเมินไปวางแผน

พัฒนาปรับปรุงตอ่ไป 

            

 

8. รายละเอียดโครงการ 

วทิยาลัยการศึกษาสรา้งเครือข่ายหรือท าข้อตกลงทางวิชาการกับสถานศึกษาทัง้ในและหรือตา่งประเทศ  

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  200,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการตามแผนปฏิบัติการ  

ปงีบประมาณ 2563 

 

ฝ่ายกิจการนสิิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานสิิตตามอัตลักษณ์นิสติมหาวิทยาลัยพะเยา     

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (../...) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ย่ังยนื 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

          ยุทธศาสตร์ท่ี 1          

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ   วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะยา       

5.2 ผู้รับผิดชอบ    ผศ.ดร.สุนทร คล้ายอ่ า โทร  1377                            

5.3 ผู้ประสานงาน  นายเอกพล โพธจิันทร์,นายวิทวัส ธวิัย     โทร    1376   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :  จ านวนนสิิตท่ีเข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 90 

คุณภาพ :  นสิิตท่ีเข้าร่วมโครงการมีความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักใน

อาชีพคร ู

ร้อยละ 90 

เวลา     :  ด าเนนิงานตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด ทุกกิจกรรม 

งบประมาณ  : ด าเนนิกิจกรรมได้ครบตามวัตถุประสงค์โดยใชง้บประมาณ

ในกรอบท่ีได้รับอนุมัต ิ  

ใชง้บประมาณในกรอบท่ี

ได้รับอนุมัต ิ  

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ ...2563... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. วางแผนการด าเนินงาน 

 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

      1. ขออนุมัติโครงการ 

2. ด าเนนิงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมินโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. สรุปผลการด าเนนิโครงการ 

2. ประชุมคณะกรรมการ

โครงการเพื่อน าผลการประเมิน

ไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงตอ่ไป 

            

 

8. รายละเอียดโครงการ 

วทิยาลัยการศึกษาจัดกิจกรรม ดังนี้       

กิจกรมท่ี 1 โครงการจัดตั้งสมาคมศษิยเ์ก่าวิทยาลัยการศึกษา    

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสานสัมพนัธ์นิสติบัณฑิตศกึษา     

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองและนิสติใหม ่    

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการแขง่ขนักีฬา UP GAME     

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรม SE Freshman Night Party     

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรม UP Ambassadors การประกวดดาวเดอืนมหาวิทยาลัย  

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  150,000  บาท 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ โครงการกิจกรรมสโมสรนิสติ        

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา          

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (../...) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

          ยุทธศาสตร์ท่ี 1          

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ   วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะยา       

5.2 ผู้รับผิดชอบ    ผศ.ดร.สุนทร คล้ายอ่ า โทร  1377                            

5.3 ผู้ประสานงาน  นายเอกพล โพธจิันทร์, นายวทิวัส ธวิัย     โทร    1376   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :  จ านวนนสิิตท่ีเข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 90 

คุณภาพ :  นสิิตท่ีเข้าร่วมโครงการมีความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักใน

อาชีพคร ู

ร้อยละ 90 

เวลา     :  ด าเนนิงานตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด ทุกกิจกรรม 

งบประมาณ  : ด าเนนิกิจกรรมได้ครบตามวัตถุประสงค์โดยใชง้บประมาณ

ในกรอบท่ีได้รับอนุมัติ  

ใชง้บประมาณในกรอบท่ี

ได้รับอนุมัต ิ  

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ ...2563... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. วางแผนการด าเนินงาน 

 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

      1. ขออนุมัติโครงการ 

2. ด าเนนิงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมินโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. สรุปผลการด าเนนิโครงการ 

2. ประชุมคณะกรรมการ

โครงการเพื่อน าผลการประเมิน

ไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงตอ่ไป 

            

 

8. รายละเอียดโครงการ 

วทิยาลัยการศึกษาจัดกิจกรรม ดังนี้        

กิจกรรมท่ี 1 มหกรรมกีฬาน้องใหม ่        

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมนสิิตครูจติอาสาพัฒนาสังคม      

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านกิจการนิสติ      

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์นิสติวทิยาลัยการศึกษา     

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมคลินิกวชิาการ (ตวิหนังสอืน้องใหม)่     

กิจกรรมท่ี 6 ค่ายสายใยผู้น ากจิกรรม       

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  152,800  บาท 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู        

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา          

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (../...) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

          ยุทธศาสตร์ท่ี 1          

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ   วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะยา     

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ฝา่ยวชิาการ, ฝา่ยกิจการนิสติ โทร  1374      

5.3 ผู้ประสานงาน  นายเอกพล โพธจิันทร์, นางสาวทัศนีย์ ใหมว่งค ์ โทร  1373  

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :  จ านวนนสิิตท่ีเข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 90 

คุณภาพ :  นสิิตท่ีเข้าร่วมโครงการมีความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักใน

อาชีพคร ู

ร้อยละ 90 

เวลา     :  ด าเนนิงานตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด ทุกกิจกรรม 

งบประมาณ  : ด าเนนิกิจกรรมได้ครบตามวัตถุประสงค์โดยใชง้บประมาณ

ในกรอบท่ีได้รับอนุมัติ  

ใชง้บประมาณในกรอบท่ี

ได้รับอนุมัต ิ

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ ...2563... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. วางแผนการด าเนินงาน 

 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

      1. ขออนุมัติโครงการ 

2. ด าเนนิงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมินโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. สรุปผลการด าเนนิโครงการ 

2. ประชุมคณะกรรมการ

โครงการเพื่อน าผลการประเมิน

ไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงตอ่ไป 

            

 

8. รายละเอียดโครงการ 

วทิยาลัยการศึกษาจัดกิจกรรม ดังนี้         

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชพีครู    

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมทางวิชาการ (กิจกรรมพัฒนาทักษะทางดา้นสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยทีางการ

ศกึษา) 

กิจกรรมท่ี 3 (กิจกรรมส าหรับนสิิตรหัส 59)        

กิจกรรมท่ี 4 (กิจกรรมส าหรับนสิิตรหัส 60)        

กิจกรรมท่ี 5 (กิจกรรมส าหรับนสิิตรหัส 58)        

  

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  210,000  บาท 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม       

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา          

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (.....) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (.../...) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

          ยุทธศาสตร์ท่ี 4          

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ   วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะยา     

5.2 ผู้รับผิดชอบ    ผศ.ดร.สุนทร คล้ายอ่ า โทร  1377      

5.3 ผู้ประสานงาน  นายเอกพล โพธจิันทร์ โทร  1376      

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :  จ านวนนสิิตท่ีเข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 90 

คุณภาพ :  นสิิตท่ีเข้าร่วมโครงการมีความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักใน

อาชีพคร ู

ร้อยละ 90 

เวลา     :  ด าเนนิงานตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด ทุกกิจกรรม 

งบประมาณ  : ด าเนนิกิจกรรมได้ครบตามวัตถุประสงค์โดยใชง้บประมาณ

ในกรอบท่ีได้รับอนุมัติ  

ใชง้บประมาณในกรอบท่ี

ได้รับอนุมัต ิ

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ ...2563... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขัน้วางแผนงาน (P) 

1. วางแผนการด าเนินงาน 

 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

      1. ขออนุมัติโครงการ 

2. ด าเนนิงานตามโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมินโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A) 

1. สรุปผลการด าเนนิโครงการ 

2. ประชุมคณะกรรมการ

โครงการเพื่อน าผลการประเมิน

ไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงตอ่ไป 

            

 

8. รายละเอียดโครงการ 

วทิยาลัยการศึกษาจัดกิจกรรม ดังนี้         

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมลอยกระทง         

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท าบุญวทิยาลัยการศึกษา       

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง (Super KPI)     

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมประเพณีสงกรานต ์รดน้ าด าหัวผู้บริหาร      

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมพธีิถวายสัตย์ปฎญิานตนเป็นนิสติมหาวิทยาลัยพะเยาและไหว้ครูวทิยาลัยการศกึษา 

(เข้า     

ร่วมมหาวทิยาลัยและของวทิยาลัยการศึกษา)        

กิจกรรมท่ี 6 โครงการจัดตัง้ศูนยเ์รียนรู้ ต าบลสันโค้ง อ าเภอดอกค าใต ้จังหวัดพะเยา (Super KPI)  

   

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  135,000  บาท 

 

 

 



โครงการตามแผนปฏบิัติการ  

ปงีบประมาณ 2563 

 

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรด้านการวิจัย      

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 () ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวชิาการ   

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายวิจัยและประกันคณุภาพ      

5.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.วัชระ จตุพร     โทร  1377   

5.3 ผู้ประสานงาน  นายวิทวัส ธวิัย     โทร  1377   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเป้าหมาย 

ปริมาณ  : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ                                                                   50 คน 

คุณภาพ :  คณาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพงึพอใจต่อโครงการ   ร้อยละ 80 

เวลา     :  ด าเนนิงานตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด              ร้อยละ 80  

งบประมาณ  : ด าเนนิกิจกรรมได้ครบตามวัตถุประสงค์โดยใชง้บประมาณในกรอบท่ีได้รับอนุมัติ  

7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

 เดอืนธันวาคม 2562          

8. รายละเอียดโครงการ 

 การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยายสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนคิการเขียนโครงการวจิัย

ให้กับบุคลากรสายวิชาการ และการท าวจิัย R2R ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยการศกึษา ให้

มคีวามสามารถในการพัฒนางานประจ าของตนเป็นผลงานวจิัยและสามารถลงตพีิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานได้  

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   60,000  บาท 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานกัวิจัยสูก่ารตพีมิพ ์       

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 () ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวชิาการ   

 

5. ผู้รับผดิชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายวิจัยและประกันคณุภาพ      

5.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.วัชระ จตุพร     โทร  1377   

5.3 ผู้ประสานงาน  นายวิทวัส ธวิัย     โทร  1377   

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเป้าหมาย 

ปริมาณ  : จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ                                                                   50 คน 

คุณภาพ :  ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมคีวามเข้าใจในการใชร้ะบบ Thai Journals Online System ในการส่ง

บทความเพื่อตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวชิาการ     ร้อยละ 80 

เวลา     :  ด าเนนิงานตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด               ร้อยละ 80 

งบประมาณ  : ด าเนนิกิจกรรมได้ครบตามวัตถุประสงค์โดยใชง้บประมาณในกรอบท่ีได้รับอนุมัติ  

7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

 เดอืนมกราคม 2563          

8. รายละเอียดโครงการ 

 1.จัดสัมมนาให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมของคณาจารย์เพื่อการขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

       2. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยการศกึษา ให้ตีพิมพ์เพือ่เผยแพร่ผลงานในระดับชาติ

และระดับนานาชาตใิห้มีปริมาณเพิ่มขึ้น 

 3.กิจกรรมกลุ่มสร้างความเข้าใจในการเลอืกแหลง่ตพีิมพแ์ละเผยแพร่บทความวิจัย บทความวชิาการ 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   50,000  บาท 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมจรยิธรรมการวจิัยในมนุษย์       

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา          

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 () ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวชิาการ   

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายวิจัยและประกันคณุภาพ      

5.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.วัชระ จตุพร     โทร  1377   

5.3 ผู้ประสานงาน  นายวิทวัส ธวิัย     โทร  1377   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเป้าหมาย 

ปริมาณ  : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ                                                                   ร้อยละ 80 

คุณภาพ :  คณาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการมคีวามรู้เพิ่มขึ้น     ร้อยละ 80 

เวลา     :  ด าเนนิงานตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด                          ร้อยละ 80 

งบประมาณ  : ด าเนนิกิจกรรมได้ครบตามวัตถุประสงค์โดยใชง้บประมาณในกรอบท่ีได้รับอนุมัติ  

7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

 เดอืนกุมภาพันธ์ 2563          

 

8. รายละเอียดโครงการ 

 การฝึกอบรมเชงิปฏิบัตกิาร เร่ือง จรยิธรรมการวจิัยในมนุษย์      

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   20,000  บาท 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



1. ชื่อโครงการ โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (AUN QA & EdPEx) 

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา          

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 () ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 () ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

  ยุทธศาสตร์ท่ี  5, 6         

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายวิจัยและประกันคณุภาพ      

5.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.วัชระ จตุพร     โทร  1377   

5.3 ผู้ประสานงาน  นายวิทวัส ธวิัย     โทร  1377   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเป้าหมาย 

ปริมาณ  : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ                                                                   ร้อยละ 80 

คุณภาพ :  คณาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการมคีวามรู้เพิ่มขึ้น     ร้อยละ 80 

เวลา     :  ด าเนนิงานตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด                          ร้อยละ 80

งบประมาณ  : ด าเนนิกิจกรรมได้ครบตามวัตถุประสงค์โดยใชง้บประมาณในกรอบท่ีได้รับอนุมัติ  

 

7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

 เดอืนมถิุนายน 2563          

 

8. รายละเอียดโครงการ 

 1.จัดท าเล่มรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)  

       2.จัดท าเล่มรายงานการประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ (AUN QA) 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   15,000  บาท 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



1. ชื่อโครงการ โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์  (EdPEx)    

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 () ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 ()ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 () ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

  ยุทธศาสตร์ท่ี 1, 5, 6         

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายวิจัยและประกันคณุภาพ      

5.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.วัชระ จตุพร     โทร  1377   

5.3 ผู้ประสานงาน  นายวิทวัส ธวิัย     โทร  1377   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเป้าหมาย 

ปริมาณ  : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ                                                                   ร้อยละ 80 

คุณภาพ :  คณาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการมคีวามพงึพอใจต่อโครงการ    ร้อยละ 80 

เวลา     :  ด าเนนิงานตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด                          ร้อยละ 80

งบประมาณ  : ด าเนนิกิจกรรมได้ครบตามวัตถุประสงค์โดยใชง้บประมาณในกรอบท่ีได้รับอนุมัติ  

 

7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

 เดอืนสิงหาคม 2563          

 

8. รายละเอียดโครงการ 

 เสนอผลการด าเนินงานการประเมนิตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   63,680  บาท 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



10. ชื่อโครงการ โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตร (AUN QA)       

11. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา         

12. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 () ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

13. ยุทธศาสตร์คณะ  

  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส      

 

14. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายวิจัยและประกันคณุภาพ      

5.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.วัชระ จตุพร     โทร  1377   

5.3 ผู้ประสานงาน  นายวิทวัส ธวิัย     โทร  1377   

 

15. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเป้าหมาย 

ปริมาณ  : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ                                                                   150 คน 

คุณภาพ :  คณาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการมคีวามพงึพอใจต่อโครงการ   ในระดับมาก 

เวลา     :  ด าเนนิงานตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด     ทุกกิจกรรม 

งบประมาณ  : ด าเนนิกิจกรรมได้ครบตามวัตถุประสงค์โดยใชง้บประมาณในกรอบท่ีได้รับอนุมัติ  

16. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

 เดอืนกรกฎาคม 2563          

 

17. รายละเอียดโครงการ 

 รับการประเมินคุณภาพหลักสูตร (AUN-QA) จากคณะกรรมการ เพื่อน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

และน าข้อเสนอแนะจากการประเมิน มาปรับปรุงแก้ไขการด าเนนิงานดา้นประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2564 ตอ่ไป           

18. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   50,000  บาท 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



 

1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏบัิตงิานและศกึษาดูงานดา้นประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา          

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 () ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 ()ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 () ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

  ยุทธศาสตร์ท่ี 1, 5, 6         

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายวิจัยและประกันคณุภาพ      

5.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.วัชระ จตุพร     โทร  1377   

5.3 ผู้ประสานงาน  นายวิทวัส ธวิัย     โทร  1377   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเป้าหมาย 

ปริมาณ  : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ                                                                   ร้อยละ 80 

คุณภาพ :  คณาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการมคีวามรู้เพิ่มขึ้น     ร้อยละ 80 

เวลา     :  ด าเนนิงานตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด                          ร้อยละ 80

งบประมาณ  : ด าเนนิกิจกรรมได้ครบตามวัตถุประสงค์โดยใชง้บประมาณในกรอบท่ีได้รับอนุมัติ  

7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

 เดอืนเมษายน 2563          

 

8. รายละเอียดโครงการ 

 ศกึษาดูงานและประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน มหาวิทยาลัยเครือข่ายเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศกึษา 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   80,000  บาท 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



1. ชื่อโครงการ โครงการนทิรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล        

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา        

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 () ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ    

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายวิจัยและประกันคณุภาพ      

5.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.วัชระ จตุพร     โทร  1377   

5.3 ผู้ประสานงาน  นายวิทวัส ธวิัย     โทร  1377   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเป้าหมาย 

ปริมาณ  : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ                                                                   ร้อยละ 80 

คุณภาพ :  คณาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการมคีวามรู้เพิ่มขึ้น     ร้อยละ 80 

เวลา     :  ด าเนนิงานตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด                          ร้อยละ 80

งบประมาณ  : ด าเนนิกิจกรรมได้ครบตามวัตถุประสงค์โดยใชง้บประมาณในกรอบท่ีได้รับอนุมัติ  

7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

 เดอืนมกราคม 2563          

 

8. รายละเอียดโครงการ 

 น าเสนอผลการด าเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของคณะ/วิทยาลัย เผยแพร่องค์ความรู้จากการด าเนินงาน

และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนนิงานในแตล่ะพื้นท่ีระหวา่งนักวจิัย นักวิชาการ ชุมชน ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียและ

องค์กรภาครัฐ  

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   30,000  บาท 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 



1. ชื่อโครงการ โครงการปรับแผนกลยุทธ์วิทยาลัยการศึกษา      

2. คณะ  วทิยาลัยการศึกษา         

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (....) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 () ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

4. ยุทธศาสตร์คณะ  

  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส      

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายวิจัยและประกันคณุภาพ      

5.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.วัชระ จตุพร     โทร  1377   

5.3 ผู้ประสานงาน  นายวิทวัส ธวิัย     โทร  1377   

 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัโครงการ (เป้าหมายเชงิปริมาณ / คุณภาพ) 

KPI ค่าเป้าหมาย 

ปริมาณ  : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ                                                                   ร้อยละ 80 

คุณภาพ :  ความส าเร็จในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์     ร้อยละ 80 

เวลา     :  ร้อยละของการด าเนนิโครงการแลว้เสร็จตรงตามแผน               ร้อยละ 80  

งบประมาณ  : ด าเนนิกิจกรรมได้ครบตามวัตถุประสงค์โดยใชง้บประมาณในกรอบท่ีได้รับอนุมัติ   

 

7. ระยะเวลา (ตัง้แต่วางแผนขออนุมัติ –สรุปโครงการ / เดือน –ปี)  

 เดอืนพฤศจิกายน 2562          

 

8. รายละเอียดโครงการ 

 โครงการอบรมเชิงปฏบัิตกิาร แผนยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

    

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   20,000  บาท 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ 


