P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ
แผนงานปฏิบตั ิงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
บัณฑิต
เสริมสร้างความสามารถอังกฤษนักศึกษาครู
6101000001
0
55,000
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 02, ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 03, 3. สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาการให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา
ตัวชีว้ ัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชี้วัดที่ 1) จานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการผลิตและพัฒนาครูที่นาไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. : ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร, ตัวบ่งชี้ที่ 5 ครู / อาจารย์มีความรู้ความสามารถ
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ : 3.2) พัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนาครูให้ตอบสนองความต้องการของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ ] โครงการเดิม [ X ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ X ] งานตามพันธกิจ [ ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานทีด่ าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [ ] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร คณะครุศาสตร์
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [ ] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
การพัฒนาประเทศไทย 4.0 มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการพัฒนา
1. เพือ่ ให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทักษะวิชาชีพ วิชาการและทักษะการทางานที่หลากหลาย ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษา 2. เพือ่ เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
อาเซียไม่ว่าอาชีพใดหรือสาขาใดมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่
อาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับคุรุสภาที่ให้ความสาคัญของภาษาอังกฤษในการส่งเสริมครูให้มี
ทักษะความรู้ในการจัดการเรียนการสอนและการสอบเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้
ความสามารถในการที่จะพัฒนาสู่อาชีพอื่นต่อไป คณะครุศาสตร์จึงเล็งเห็นความสาคัญ
ของการพัฒนานักศึกษาครูให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ จึงจัดโครงการนี้
ขึ้นเพื่อตอบสนองกระบวนการพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบัน
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
1. นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
2. นักศึกษามีผลสอบภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. นักศึกษาสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้ สามารถจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษได้บ้างตามความ
เหมาะสม
2. นักศึกษาสามารถนาความรู้
ภาษาอังกฤษไปต่อยอดในการสอน
การประกอบอาชีพการสอนใน
ระดับที่สูงขึ้น

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการเสริมสร้างทักษะ
ภาษาอังกฤษ
2. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของนักศึกษา
เชิงเวลา

80 (ร้อยละ)
25 (ร้อยละ)
80 (ร้อยละ)

4. แผนปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
กิจกรรม
1. พัฒนาเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ
รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)
1 ครัง้

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
18,000

18,000

-

-

พ.ศ. 2560
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ

37,000

55,000

37,000

55,000

0

0

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณงาน
1 ครั้ง

1

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

งบประมาณ ปริมาณงาน
55,000

55,000

0

งบประมาณ

0

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณงาน

0

งบประมาณ

0

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น
2. นักศึกษามีผลสอบภาษาอังกฤษเป็นที่น่าพอใจตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษกับอาชีพครู
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
ประเมินความรู้และความพึงพอใจ นักศึกษา
- แบบทดสอบ
- คะแนนเฉลี่ย
- แบบสอบถาม
- ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน
18,000 กิจกรรมที่ 1 ไตรมาสที่ 2
ค่าตอบแทน จานวน 18,000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 30 ชม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน
18,000 บาท

4, ค่าใช้สอย

37,000 กิจกรรมที่ 1 ไตรมาสที่ 2

จานวน 37,000 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการพัฒนา/ฝึกอบรม จานวน 350 ชุด ๆ ละ 100
บาท เป็นเงิน 35,000 บาท
- ค่าวัสดุอื่น ๆ จานวน 2,000 บาท

เกณฑ์ในการประเมิน
ร้อยละ 80

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ )

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. จานวนผู้เข้ารับการอบรม

การควบคุม
1. จัดเป็นกิจกรรมบังคับของสาขาโดยการตรวจสอบเวลาเข้ารับการ
พัฒนา

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ระดับ
ต่า

1. ความพร้อมในการดาเนินงานตามโครงการ
2. การจัดทาแผนการดาเนินงานและความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการ

ปานกลาง

สูง
*

*

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

