รายงานแผนและผลปฏิบตั ิราชการตามแผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
กองบริการการศึกษา (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖)
พันธกิจ
๑. สงเสริมมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ
๒. สงเสริมการใชระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาและพัฒนางาน
๓. สนับสนุนการวิจัยและเผยแพรงานวิจัย
๔. นําระบบบริหารการจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมาใช
ยุทธศาสตร
สงเสริมมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ
๑. สงเสริมมาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิตตามอัตลักษณ
 รอบ

๑๒

เดือน
* หนวย : ลานบาท

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่ ตัวชีว้ ดั
ในแผน
๑. ประสานงานการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๑.๑ จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน
๑.๒ รอยละของจํานวนหลักสูตรที่ได
มาตรฐาน TQF ตอจํานวนหลักสูตรทั้งหมด

๒. โครงการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
TQF
๑. คาเฉลี่ยของระดับคะแนนประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF

คาเปาหมาย
ตัวชีว้ ดั การ
ปฏิบตั ิราชการ

รายละเอียดของชือ่ โครงการ/กิจกรรม
ของเปาหมายตัวชีว้ ดั

๑๔๓
๑๐๐

๑. จัดทําแผนการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน TQF
๒. จัดโครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง กลยุทธการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ

๓.๕๑

เปนของกองแผนงาน

เดือน/ป
ทีจ่ ะดําเนนิ การ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม
งบคลัง

งบรายได

งบอืน่ ๆ

ผลการดําเนินงาน
วัน/เดือน/ป
ทีด่ าํ เนนิ การ

เบิกงบประมาณ
จายจริง

ผูร ับผิดชอบ
ดําเนนิ การ

ฝายวิชาการฯ

-๒* หนวย : ลานบาท

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่ ตัวชีว้ ดั
ในแผน
๓.การบริหารจัดการการเรียนการสอน
ปริญญาตรีภูมิภาค
๔. ๑. จํานวนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ปริญญาตรีภูมิภาค
๔. ๒. รอยละของความสําเร็จของการจัดการ
เรียนการสอนปริญญาตรีภูมิภาค
๔..การประเมิ น การประกันคุณภาพภายใน
ของกองบริการการศึกษา
๔.๑ ผลการประเมินการประกัน

คาเปาหมาย
ตัวชีว้ ดั การ
ปฏิบตั ิราชการ

รายละเอียดของชือ่ โครงการ/กิจกรรม
ของเปาหมายตัวชีว้ ดั

๑

๑. ประสานงานการจัดอาจารยไปบรรยายสรุปในวัน

ต.ค.๕๕-กย.
๕๖

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

งบคลัง

งบรายได

งบอืน่ ๆ

-

๒.๓๐๐

-

วัน/เดือน/ป
ทีด่ าํ เนนิ การ

เบิก
งบประมาณ
จายจริง

ต.ค.๕๕-มี.ค.
๕๖

-

ผูร ับผิดชอบ
ดําเนนิ การ

งานสงเสริม

เสาร-อาทิตย ณ สาขาวิทยบริการฯ

วิจัยและตํารา

๑๐๐
๓.๕๑
๑. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองบริการ

คุณภาพภายในกองบริการการศึกษา

ยุทธศาสตร
กลยุทธ

เดือน/ป
ทีจ่ ะดําเนนิ การ
โครงการ/
กิจกรรม

ตค.๕๕-พค.
๕๖

-

-

ม.ค..-ก.พ.๕๖

-

คณะ

-

การศึกษา

กรรมการ
ประกันฯ
กบศ.

สงเสริมมาตรฐานการศึกษา
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ
ตัวชี้วัดในแผน
๕. โครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา
๕.๑ จํานวนโครงการ
๕.๒ รอยละการบรรลุเปาหมายของแผน

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ราชการ

๗ โครงการ
๑๐๐

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม
ของเปาหมายตัวชี้วดั

๑. บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ
ของอาจารย

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม

เดือน/ป
ที่จะดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม งบคลัง

ม.ค.๕๖

-

ผลการดําเนินงาน

งบรายได

งบ
อื่นๆ

๗๐๐,๐๐๐

-

วัน/เดือน/ป
ที่ดําเนินการ

-

ผูรับผิดชอบ ดําเนินการ
เบิก
งบประมาณ
จายจริง
-

งานพัฒนาอาจารย
รวมกับ กจ.

พัฒนาอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา

๒.การปฐมนิเทศตําแหนงทางวิชาการ
๓.จรรยาบรรณและคุณลักษณะของการเปน
อาจารย
๔.การสอนและการออกขอสอบที่มีคุณภาพ

เมษ.๕๖
เมษ.๕๖

๑๔๐,๐๐๐

เมษ.๕๖

-

งานพัฒนาอาจารย

๕๐,๐๐๐

-

๑๖-๑๗ พค.
๕๕

งานพัฒนาอาจารย
๑๓๙,๑๓
๐

-๓ยุทธศาสตร
กลยุทธ

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พั ฒ น า ค ณ า จ

า

ร

ย

แ

ล

ะ

บุ

ค

ล

า

ก

ร

ท

า

ง

ก

า

ร

ศึ

ก

ษ

า

* หนวย : ลานบาท

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ
ตัวชี้วัดในแผน

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ราชการ

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม
ของเปาหมายตัวชี้วดั
๕.การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรีสวนภูมิภาค
ปการศึกษา ๒๕๕๖
๖.หลักเกณฑและการขอตําแหนงทางวิชาการ
ของคณาจารย
๗.การเขียนผลงานทางวิชาการและตํารา
ที่มีคุณภาพ

๖. โครงการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผน
กลยุทธหรือแผนปฏิบัติราชการการพัฒนา
สถาบันสูสถาบันเรียนรู
๖.๑.จํานวนความรูที่นํามาจัดการความรู
๖.๒.ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
พัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรูข องกบศ.

๑

๑. จัดการความรูใหแก บุคลากร กบศ.

๔

๒. จัดสงบุคลากรเขารับการอบรมการวิจัย
สถาบัน

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

เดือน/ป
ที่จะดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม

งบคลัง

งบรายได

งบอื่นๆ

วัน/เดือน/ป
ที่ดําเนินการ

พ.ค.๕๖

-

๕๐,๐๐๐

-

-

-

งานพัฒนาอาจารย

พ.ค.๕๖

-

๕๐,๐๐๐

-

-

-

งานพัฒนาอาจารย

พ.ค.๕๕๖

-

๕๐,๐๐๐

-

-

-

งานพัฒนาอาจารย

พ.ค.๕๖

-

-

-

-

คณะกรรมการ
จัดการความรู
กบศ

ก.ค.– สค.๕๖

ผูรับผิดชอบ ดําเนินการ
เบิก
งบประมาณ
จายจริง

-

-๔ยุทธศาสตร
กลยุทธ

สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สงเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

เพื่อสนับสนุนเอกลักษณ

และอัตลักษณ

* หนวย : ลานบาท

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชีว้ ดั ในแผน
๗.กิจกรรมการจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ
๗.๑ จํานวนกิจกรรม
๗.๒ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการบริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตร
กลยุทธ

คาเปาหมาย
ตัวชีว้ ดั การปฏิบตั ิ
ราชการ

รายละเอียดของชือ่ โครงการ/กิจกรรม
ของเปาหมายตัวชีว้ ดั

๑

๘. พัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานหลักสูตร

เดือน/ป
ทีจ่ ะดําเนนิ การ
โครงการ/กิจกรรม
ตค.๕๕–ก.ย..
๕๖

๔

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

งบคลัง

งบรายได

งบอื่นๆ

วัน/เดือน/ป
ที่ดําเนินการ

เบิกงบประมาณ
จายจริง

-

-

-

ตค.๕๕–ก.ย..
๕๖

-

-

-

-

ผูร ับผิดชอบ
ดําเนนิ การ

กบศ.

-

สนับสนุนงานวิจัยและเผยแพรงานวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชน
สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย

* หนวย : ลานบาท

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชีว้ ดั ในแผน
๘.การตีพิมพและเผยแพรบทความวิชาการ
ผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ของ
อาจารย

คาเปาหมาย
ตัวชีว้ ดั การปฏิบตั ิ
ราชการ

รายละเอียดของชือ่ โครงการ/กิจกรรม
ของเปาหมายตัวชีว้ ดั

เดือน/ป
ทีจ่ ะดําเนนิ การ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม
งบคลัง

งบรายได

ผลการดําเนินงาน
งบอืน่ ๆ

วัน/เดือน/ป
ทีด่ าํ เนนิ การ

เบิก
งบประมาณ
จายจริง

ผูร ับผิดชอบ
ดําเนนิ การ

๘.๑ จํานวนผลงานวิจัย
๘.๒รอยละของจํานวนบทความวิชาการ
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย
ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
๙. การวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย
และนักวิจัยที่นําไปใชประโยชน
๙.๑จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่นําไปใชประโยชน
๙.๒รอยละของจํานวนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่แลวเสร็จและนําไปใชประโยชน

๑๐
๘๐

ตค.๕๕–ก.ย.๕๖

-

๒.๗

-

ตค.๕๕–ก.ย.
๕๖

งานพัฒนา

๙.การตีพิมพและเผยแพรบทความวิชาการ
ผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ของอาจารย
ในวารสารรามคําแหง

๕

อาจารย

ตค.๕๕–ก.ย.๕๖

-

๐.๕

-

ตค.๕๕–ก.ย.
๕๖

งานพัฒนา
อาจารย

๘๐
-๕-

ยุทธศาสตร
กลยุทธ

สนับสนุนระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
สนับสนุนการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล

* หนวย : ลานบาท

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่ ตัวชีว้ ดั
ในแผน
๑๐.การบริหารและการจัดการความเสี่ยง
๑๐.๑ระดับความสําเร็จของผลการประเมิน
ระบบบริหารความเสี่ยง
๑๑.โครงการวิจัยสถาบัน
๑๑.๑จํานวนผลงานวิจัยสถาบันที่แลวเสร็จ
๑๑.๒ รอยละของผลงานวิจัยสถาบัน
ที่แลวเสร็จและนํา ไปใชประโยชนในการ ปรับปรุง
และพัฒนางาน

คาเปาหมาย
ตัวชีว้ ดั การปฏิบตั ิ
ราชการ

๓.๐๐

รายละเอียดของชือ่ โครงการ/กิจกรรม
ของเปาหมายตัวชีว้ ดั

๑๐. การบริหารและการจัดการความเสี่ยงของกอง

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม

เดือน/ป
ทีจ่ ะดําเนนิ การ
โครงการ/กิจกรรม

งบคลัง

งบรายได

ตค.๕๕–ก.ย.๕๖

-

ผลการดําเนินงาน
งบอืน่ ๆ

วัน/เดือน/ป
ทีด่ าํ เนนิ การ

เบิก
งบประมาณ
จายจริง

-

-

ตค.๕๕–ก.ย.
๕๖

-

-

-

บริการการศึกษา
๑
๘๐

๑๑. โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง การมีสวนรวม
ของ
บุคลากรกองบริการการศึกษา

ตค.๕๕–ก.ย.๕๖

ผูร ับผิดชอบ
ดําเนนิ การ

กบศ.

๑๒.โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและลดการใช
พลังงาน
๑๒.๑จํานวนโครงการลดการใชพลังงาน
๑๒.๒รอยละผลสําเร็จของจํานวนโครงการ
เพื่อ
ลดการใชพลังงาน

๑

๑๒. โครงการประหยัดพลังงาน เวลา ๑๒.๐๐ -

๘๐

๑๓.๐๐ น.

ตค.๕๕–ก.ย.๕๖

* หมายเหตุ งบอื่นๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหนวยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ
๑. ..............................................
ผูประสานงานของหนวยงาน หมายเลขโทรศัพท๐-๒๓๑๐-๘๑๕๖

ตค.๕๕–ก.ย.
๕๖

งานธุรการ

