
 
1 ชุด/1 งาน/โครงการ 

แผนงานปฏิบตัิงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร ์        งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร ์

ชื่องาน/โครงการ รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑติโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 6101000022 0 116,460 0 0 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่: 02, ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที ่: 02, 2. พัฒนากระบวนการผลิตครูให้ได้ครูดีมคีุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน  
ตัวชี้วัดมหาวทิยาลัยที ่: ตัวชี้วัดที่ 1) ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (Common European 
Framework of Reference for Languages) หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่น 
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :  ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :  
สอดคล้องกับค่านยิมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม ่
สอดคล้องกับอัตลักษณ ์บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
สอดคล้องกับเอกลักษณ ์ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น 
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที ่: 2.3) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตให้มีทกัษะการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สถานภาพของงาน/โครงการ [   ]  งานเดิม  [   ]  งานใหม ่[   ]  โครงการเดิม  [ X ] โครงการใหม่ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี 
ประเภทของงาน/โครงการ [ X ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ ์ [   ] งานอื่นๆ สถานทีด่ าเนนิการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย, ครุศาสตรบัณฑิต, ปริญญาตร ี
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [X] การเรียนการสอน   [X] กิจกรรมนักศึกษา   
 
 
 
 
 
 

P2 



1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค ์
     โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวยัให้เป็นผู้มีบทบาทส าคัญที่ตอ้งพัฒนาตนเอง
ให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยความรู ้ความสามารถและเจตคติที่ดีในการเป็นครูปฐมวัยที่
เก่งและดีในอนาคต โปรแกรมวิชาฯ ตระหนักเห็นความส าคัญ จึงจัดโครงการ/กิจกรรม
เพิ่มพูนศักยภาพนักศึกษา ประกอบด้วยโครงการ ดังน้ี 
1. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ (61) : รศ.ดร.สุณี            
บุญพิทักษ ์
2. กิจกรรมการพัฒนาวิชาการวิชาชีพและภาษาอังกฤษ สู่การครูปฐมวัยมืออาชีพ (57) : 
รศ.ดร.สุณี บญุพิทักษ์ และอ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ ์
3. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพครูปฐมวัย (58/59/60) : อ.จุฑาทิพย์ 
โอบอ้อม 
4. กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ปฐมวัย (57,58,59,60,61) : อ.อรทัย บุญเที่ยง 
5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (59) 
: รศ.พัทธนันท ์ วงษ์วิชยุตม ์

1. เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในศาสตร์สาขาปฐมวัยให้แก่นักศกึษาโปรแกรมวิชา
การศึกษาปฐมวัยทุกชั้นปี 
2. เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถ และพฒันาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่
21 ของนักศึกษาโปรแกรมการศึกษาปฐมวยั 
3. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความรักความสามัคคี มีวินัย ใจอดทนของนักศึกษาโปรแกรม
การศึกษาปฐมวัย 
4. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นคนดีให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 
5. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเสรมิสร้างความรู้ด้านวิชาการวิชาชีพ 

 
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
1. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และบ าเพ็ญ
ประโยชน์ (61) : รศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ ์
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยรหสั
นักศึกษา 61 ได้ปฏิบัติธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ และ
เรียนรู้หลักคุณธรรมจริยธรรม 
2. กิจกรรมการพัฒนาวิชาการวิชาชีพและ
ภาษาอังกฤษ สู่การครูปฐมวยัมืออาชีพ (57) : รศ.ดร.
สุณี บุญพิทักษ ์และอ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยรหสั

1.  นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการปฐมวัยรหัสนักศึกษา 
61 สามารถส าเร็จการศึกษา
เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
2.  นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการปฐมวัยรหัสนักศึกษา 
57 สามารถส าเร็จการศึกษา
เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
3.  นักศึกษาโปรแกรม

เชิงปริมาณ  
   1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยรหัสนักศึกษา 61 
ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนคุณลักษณะบัณฑติที่ด ี

60 (คน) 

   2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยรหัสนักศึกษา 57 
ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนศักยภาพคุณลักษณะบัณฑิตที่ดี 

40 (คน) 

   3. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยรหัสนักศึกษา 58 
หรือรหัสนักศกึษา 59 หรือรหัสนักศึกษา 60 ได้รับการพัฒนา
เพิ่มพูนศักยภาพคุณลักษณะบัณฑิตที่ดี 

10 (คน) 

   4. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยรหัสนักศึกษา 220 (คน) 



นักศึกษา 57 มีความรู้ ความสามารถ ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ และทักษะทางวิชาการวิชาชีพ 
3. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพครู
ปฐมวัย (58/59/60) : อ.จฑุาทิพย์ โอบอ้อม 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยรหสั
นักศึกษา 58 หรือรหัสนักศกึษา 59 หรือรหัส
นักศึกษา 60 ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและ
วิชาชีพครูปฐมวัย 
4. กีฬาสานสัมพันธ์น้องพ่ีปฐมวัย (57,58,59,60,61) : 
อ.อรทัย บุญเที่ยง 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกชั้นปีมี
ศักยภาพ ด้านความรู้ ความสามารถ ด้านกีฬา และ
การจัดกิจกรรมนันทนาการสันทนา พลศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวัย รวมทั้งความสัมพันธ์อันดีภายใน
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย สามารถน าศักยภาพ
นี้ไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป 
5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (59) : รศ.พทัธนันท์  
วงษ์วิชยุตม์นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
รหัสนักศึกษา 59 มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับ
การใช้ทักษะการเคลื่อนไหวด้วยกิจกรรมโมโตลิค
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

วิชาการปฐมวัย รหัสนักศึกษา 
58 หรือรหัสนกัศึกษา 59 
หรือรหัสนักศกึษา 60 
สามารถส าเร็จการศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพ 
4.  นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการปฐมวัยทุกชั้นปี เป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพ 
5.  นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการปฐมวัยรหัสนักศึกษา 
59 สามารถส าเร็จการศึกษา
เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

57,58,59,60,61 ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนศักยภาพคุณลักษณะ
บัณฑิตที่ดี 
   5. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยรหัสนักศึกษา 59 
ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนศักยภาพคุณลักษณะบัณฑิตที่ดี 

55 (คน) 

เชิงคุณภาพ   
   1. นักศึกษามีคุณลักษณะตรงตามที่หลักสตูรก าหนด 80 (เปอร์เซ็นต์) 
   2. นักศึกษามีคุณลักษณะตรงตามที่หลักสูตรก าหนด 80 (เปอร์เซ็นต์) 
   3. นักศึกษามีคุณลักษณะตรงตามที่หลักสูตรก าหนด 80 (เปอร์เซ็นต์) 
   4. นักศึกษามีคุณลักษณะตรงตามที่หลักสูตรก าหนด 80 (เปอร์เซ็นต์) 
   5. นักศึกษามีคุณลักษณะตรงตามที่หลักสูตรก าหนด 80 (เปอร์เซ็นต์) 
เชิงเวลา  

 
 
 
 
 
 



4. แผนปฏิบัตงิานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที ่30/09/2561 
กิจกรรม ผลผลิต 

กิจกรรม 
(หน่วยนับ) 

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ - รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 
1. ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม และบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

1 ครั้ง 0 9,000 0  9,000 1 ครั้ง 9,000       

2. การพัฒนาวิชาการ
วิชาชีพและภาษาอังกฤษ 
สู่การครูปฐมวัยมอือาชีพ 

1 ครั้ง 14,400 16,800 6,000  37,200     1 ครั้ง 37,200   

3. การแขง่ขันทกัษะ
วิชาการและวิชาชพีครู
ปฐมวัย 

1 ครั้ง 0 6,000 4,000  10,000   1 ครั้ง 10,000     

4. กีฬาสานสัมพันธ์น้อง
พี่ปฐมวัย 

1 ครั้ง 0 30,800 4,200  35,000   1 ครั้ง 35,000     

5. อบรมเชิงปฏิบตัิการ
การพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรูใ้นศตวรรษ
ที่ 21 

1 ครั้ง 12,600 6,600 6,060  25,260       1 ครั้ง 25,260 

รวม  27,000 69,200 20,260  116,460 1 9,000 2 45,000 1 37,200 1 25,260 

 
5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

1.  นักศึกษาโปรแกรมการศกึษาปฐมวัยช้ันปีที่ 1 - 5  มีศักยภาพความสามารถตามคุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
      2.  คณาจารย์ได้รับประสบการณ์การจัดกิจกรรมพฒันาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ให้แก่นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



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

เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ แบบสอบถามความพึงพอใจ 1. ค่าเฉลี่ย , S.D. 
2.  วิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) 

1.  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป  
2.  สรุปเชิงเหตุและผลตาม
ความเห็นส่วน 

เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ และ
ทักษะของผู้เขา้ร่วมกิจกรรม/
โครงการ 

1.  ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 
2.  วิทยากร 

1.  แบบทดสอบ 
2.  เกณฑ์การตรวจให้คะแนน 
3.  แบบสอบถามปลายเปิด 

1. ค่าเฉลี่ย , S.D. 
2.  วิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) 

คะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจ
หลังโครงการ โดยเทียบกับเกณฑ์ 
ร้อย 75 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ ์

 
7. รายละเอียดของงบประมาณ 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบแุยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
3, ค่าตอบแทน 27,000 ไตรมาสที ่3 (เม.ย.-มิ.ย.) 

กิจกรรมที ่2. กิจกรรมการพฒันาวิชาการวิชาชีพและ
ภาษาอังกฤษ สู่การครูปฐมวัยมืออาชีพ 
ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน x 8 ชั่วโมง x 600 บาท เป็นเงิน 
14,400 บาท 
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
กิจกรรมที ่5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 8 ชั่วโมง x 600 บาท เป็นเงิน 
9,600 บาท 
ค่ายานพาหนะ และค่าที่พักวิทยากร 3,000 บาท 

4, ค่าใช้สอย 69,200 ไตรมาสที ่1 (ต.ค.-ธ.ค.) 
กิจกรรมที ่1. กิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม และบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเหมาพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับ
เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน x 150 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท 
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) 



กิจกรรมที ่2. กิจกรรมการพฒันาวิชาการวิชาชีพและ
ภาษาอังกฤษ สู่การครูปฐมวัยมืออาชีพ 
ค่าอาหารว่าง 40 คน × 6 มื้อ × 30 บาท ค่าอาหารกลางวัน 40 
คน × 3 มื้อ × 80 บาท เป็นเงิน 16,800 บาท  
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) 
กิจกรรมที ่3. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพครู
ปฐมวัย 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเหมาพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับ
เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน x 600 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
กิจกรรมที ่4. กีฬาสานสัมพันธ์น้องพ่ีปฐมวัย 
ค่าอาหารว่าง 220 คน x 2 มื้อ x 30 บาท / อาหารกลางวัน 220 
คน x 1 มื้อ x 80 บาท เป็นเงิน 30,800 บาท  
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
กิจกรรมที ่5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ค่าอาหารว่าง 55 คน x 2 มื้อ x 30 บาท / อาหารกลางวัน 55 
คน x 1 มื้อ x 60 บาท เป็นเงิน 6,600 บาท 

5, ค่าวัสดุ 20,260 ไตรมาสที ่3 (เม.ย.-มิ.ย.) 
กิจกรรมที ่2  กิจกรรมการพฒันาวิชาการวิชาชีพและ
ภาษาอังกฤษ สู่การครูปฐมวัยมืออาชีพ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 6,000 บาท 
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) 
กิจกรรมที ่3  กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพครู
ปฐมวัย 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 4,000 บาท 
กิจกรรมที ่4  กีฬาสานสัมพันธ์น้องพ่ีปฐมวัย 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 4,200 บาท 
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 



ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
      ( นางสาวจุฑาทิพย์  โอบอ้อม ) 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (ผศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ ) 

 
8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุม 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1. การลด/การควบคุมความเสี่ยง 

 
9. ความพร้อม/การประเมนิความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ า ปานกลาง สูง 
1. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ  *  

 
10. ผลการด าเนนิงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการตอ่เนื่อง) 

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การด าเนินงานปรับปรงุในปีนี้ 

งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานบางกิจกรรม จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม  หรอืหางบประมาณภายนอก 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางส่วนอยู่ไม่ครบกิจกรรมตามก าหนดการ เพิ่มมาตรการเชค็ชื่อหรือสร้างแรงจงูใจด้วยของการให้แรงเสริมด้านบวก 

สถานที่จัดกิจกรรมร้อน และคับแคบ เลือกสถานที่ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมและจ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรม 

บางกิจกรรมมีการสรุปงานล่าชา้ ก าหนดส่งการสรุปกิจกรรม 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดท าโครงการใหม่เพิ่มเติม 
 

 

 

กิจกรรมที ่5  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 6,060 บาท 

   
   



11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
การบริการวิชาการเกิด

ประโยชน์ต่อ 
กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

      
 


