
 
1 ชุด/1 งาน/โครงการ 

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

ชื่องาน/โครงการ รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
วันเชิดชูวรรณคดีเอกของไทย 6101000025 0 10,000 0 0 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่: 02, ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที ่: 02, 2. พัฒนากระบวนการผลิตครูให้ได้ครูดีมคีุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน  
ตัวชี้วัดมหาวทิยาลัยที่ : ตัวชี้วัดที่ 1) ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (Common European 
Framework of Reference for Languages) หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่น 
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :  ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ าหนดโดย สกอ., ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.2 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :  ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนด ี 
สอดคล้องกับค่านยิมหลัก :  Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
สอดคล้องกับอัตลักษณ ์บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
สอดคล้องกับเอกลักษณ ์ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น 
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที ่: 2.2) เสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูให้กับนกัศึกษาหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต 
สถานภาพของงาน/โครงการ [   ]  งานเดิม  [   ]  งานใหม ่[ X ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี 
ประเภทของงาน/โครงการ [ X ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ ์ [   ] งานอื่นๆ สถานที่ด าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร ภาษาไทย, ครุศาสตรบัณฑติ, ปริญญาตร ี
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศึกษา   
1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค ์
        การเรียนการสอนภาษาไทย และวรรณคดีไทยเป็นสิง่ส าคัญมากที่จะต้องสร้าง
เสริมทักษะ ความรู ้และปลูกฝังทัศนคติทีด่ ีให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญใน
การเรียนการอ่าน และท าความเข้าใจวรรณคดีเองของไทย เนื่องใน วันที ่26 มิถุนายน 
วันสุนทรภู ่ของทุกปี จึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติและเผยแพรผ่ลงานของสุนทร
ภู ่ ที่เป็นวรรณคดีเอกของไทย รวมทั้ง  และปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความซาบซึ้งในวชิา

1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การจัดท านิทรรศการแสดงโครงงานภาษาไทย  
2. เพื่อให้ความรู้เรื่องค าประพันธ์  ความรู้ผลงานของสุนทรภู่และบูรณาการกับการ

เรียนการสอน  
3. นักศึกษา บคุลากร ชุมชนท้องถิ่นมีทัศนคติที่ดีต่อวรรณคดีเอกของไทยในการ

เรียนภาษาไทย  

P2 



ภาษาไทยอันเป็นการช่วยส่งเสริมวิชาภาษาไทย ด้วยเหตุนี้ โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงได้จัดนี้ขึ้น ขึ้นเพื่อใหน้ักศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชรได้เข้าร่วม ตามวัตถุประสงค์ 
 

4. เพื่อจัดแข่งขันทักษะภาษาไทย  
5.เพื่อศึกษาความพึงพอในในการจัดกิจจกรม  

 

 
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
1. นักศึกษาชั้นปีที่1-4ได้ศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วันสุนทรภู่และ การจัดท านิทรรศการ โครงงานภาษาไทย   
2.น าเสนอโครงงานภาษาไทยให้ชุมชนและผู้สนใจได้ 
3.จัดการแสดงที่บูรณาการกับการเรียนการสอน กับวัฒนธรรม ด้าน
วรรณคดีเอกของไทยได้ 1การแสดง 

1.นักศึกษาสามารถแสดงบทบาท ละคร
จากบทกวีในวรรณกรรมของท่านสุนทร
ภู่  
2.สามารถใช้ความรู้ด้านวรรณคดีเอก
ของไทยไปสร้างโครงงานภาษาไทย 

 

เชิงปริมาณ  
   1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 (คน) 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรม 4 (ร้อยละ) 
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.) ไตรมาสที ่3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ใช้สอย วัสด ุ - - รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 
1. วันสุนทรภู ่ 1 ครั้ง 8,000 2,000   10,000     1 ครั้ง 10,000   
               
               

รวม  8,000 2,000   10,000 0 0 0 0 1 10,000 0 0 

 
5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์โครงการ 
 
 
 
 



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

เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบบสอบถาม หาค่าร้อยละ และความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 3.50 

 
7. รายละเอียดของงบประมาณ 

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
          ( นางสาวศุภรดา  สุขประเสริฐ ) 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( ผศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท ์) 

 
8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุม 
1. คนเข้าร่วมโครงการ 1. เพิ่มช่องทางเชิญชวนประชาสัมพันธ์ 

   

   

 
9. ความพร้อม/การประเมนิความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ า ปานกลาง สูง 
1. ด้านประสานงาน  *  

2. ด้านสถานที ่  *  

 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบแุยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
4, ค่าใช้สอย 8,000 -ค่าอาหารว่าง จ านวน 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท จ านวน 100 คน = 

6,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมารถจัดซุ้มกิจกรรม เป็นเงิน 2,000 บาท 
 

5, ค่าวัสดุ 2,000 ค่าวัสดุประกอบและค่าถ่ายเอกสารการจัดกิจกรรม 
   



10. ผลการด าเนนิงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการตอ่เนื่อง) 
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การด าเนินงานปรับปรงุในปีนี้ 

  

  
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดท าโครงการใหม่เพิ่มเติม 
 

 
 
 

 
11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเกิด
ประโยชน์ต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

      
 


