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
เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน
6101000015
0
91,080
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 03, การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม
กลยุทธ์ที่ : 03, 3. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คุณธรรม จิตอาสา สร้างสรรค์สังคม
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชีว้ ัดที่ 1) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. : ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร, ตัวบ่งชี้ที่ 7 อาจารย์มีผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์, ตัวบ่งชี้ที่ 15 การส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปะและวัฒนธรรม
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ : 3.5) พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
และมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
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 ภาษาจีน, ครุศาสตรบัณฑิต, ปริญญาตรี
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [ ] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
ในการพัฒนานักศึกษาในด้านการเรียนการสอนภาษาจีนให้ได้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทางโปรแกรมวิชาภาษาจีนจึงมีความประสงค์จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเจตคติ
ที่ดีในการเป็นครูให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่บัณฑิตพึงมี อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาส
ส่งเสริมทักษะภาษาจีนให้กับนักเรียนและบุคลากรภายนอกที่สนใจได้เข้าร่วม และเป็น
การประชาสัมพันธ์โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์สู่บุคลากรภายนอกด้วย
โปรแกรมวิชาภาษาจีนเล็งเห็นความสาคัญ จึงจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนและ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านภาษาจีน (ปี4) : นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาจีนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีน
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครูที่มีความรู้
ความสามารถเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต
2. จัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน (ทุกชั้นปี) : นักศึกษา
โปรแกรมวิชา ภาษาจีนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรมจีน รวมไปถึงวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนจีน
3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อ

ผลลัพธ์
1. นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาจีนชั้นปีที่ 4 สามารถ
สาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่
มีคุณภาพ
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาจีนทุกชั้นปีมีความรู้
ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความสาคัญของภาษาจีนและ
วันสาคัญในประเทศจีน
3. นักศึกษาโปรแกรมวิชา

2.วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในศาสตร์สาขาภาษาจีนให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี
2.เพื่อให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนและบุคลากรทั่วไปที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจใน
ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรมจีน
3.เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน
4.เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความรักความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีวินัย ใจอดทนของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
5.เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
6.เพื่อเปิดโอกาส ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาจีนให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
ทั่วไปที่มีความสนใจในภาษาจีน
7.เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโดยบูรณาการการเรียนรู้จากสถานที่จริงกับการ
เรียนรู้นอกสถานที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 4 ได้รับการพัฒนา
เพิ่มพูนคุณลักษณะบัณฑิตที่ดี
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนทุกชั้นปี ได้รับการพัฒนา
เพิ่มพูนคุณลักษณะบัณฑิตที่ดี
3. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 2,3 ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มพูนคุณลักษณะบัณฑิตที่ดี
4. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนทุกชั้นปี ได้รับการพัฒนา
เพิ่มพูนคุณลักษณะบัณฑิตที่ดี
5. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 4 ได้รับการพัฒนา

เป้าหมาย
31 (คน)
120 (คน)
60 (คน)
120 (คน)
31 (คน)

นวัตกรรมการเรียนรู้สาหรับครูภาษาจีน (ปี2,ปี3) :
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนได้มีการพัฒนาตนเอง
ในด้านของภาษา และ กระบวนการผลิต ซึ่งใช้สื่อใน
การจัดการเรียนการสอน อันจะเพิ่มประสิทธิภาพของ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
4. กิจกรรมไหว้ครูจิบน้าชา กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่
(ทุกชั้นปี) : นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนได้แสดง
ความเคารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย มีศักยภาพ
ด้านกีฬาและการจัดกิจกรรมนันทนาการ รวมถึง
แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบ
วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมสู่อาเซียน (ปี 4) :
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนได้มีการพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
อาเซียนและเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครูใน
อนาคต
6. กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน (ทุกชั้นปี นักเรียน
บุคลากรทั่วไปที่สนใจ) : นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาจีนได้มีการพัฒนาทักษะภาษาจีน นาความรู้
ภาษาจีนมาใช้ในการแข่งขัน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้
นักเรียนและบุคลากรทัว่ ไปทีส่ นใจได้พฒ
ั นาทักษะ
ภาษาจีนด้วยเช่นกัน
7. ศึกษาดูงานเรียนรู้ ภาษา ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมจีน(ชั้นปี 4) : นักศึกษาโปรแกรมวิชาได้
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโดยบูรณาการการเรียนรู้

ภาษาจีน ชั้นปีที่ 3 สามารถ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนได้
ด้วยตนเองเกิดความคิด
สร้างสรรค์ และสาเร็จ
การศึกษาเป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ
4. นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาจีนทุกชั้นปี สามารถ
สาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่
มีคุณภาพ
5. นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาจีนชั้นปีที่ 4 สามารถ
สาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่
มีคุณภาพ
6. นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาจีนทุกชั้นปีสามารถ
สาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่
มีคุณภาพ
7. นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาจีนชั้นปีที่ 4 สามารถ
สาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่
มีคุณภาพ

เพิ่มพูนคุณลักษณะบัณฑิตที่ดี
6. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนทุกชั้นปี ได้รับการพัฒนา
เพิม่ พูนคุณลักษณะบัณฑิตที่ดี และจานวนนักเรียนจากภายนอกที่
เข้าร่วมกิจกรรม
7. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 4 ได้รับการพัฒนา
เพิ่มพูนคุณลักษณะบัณฑิตที่ดี
เชิงคุณภาพ
1. 1. ความรู้ที่นักศึกษาได้รับ
2. 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดโครงการ
เชิงเวลา

100 (คน)
31 (คน)
80 (เปอร์เซ็นต์)
80 (เปอร์เซ็นต์)

จากสถานที่จริงกับการเรียนรู้นอกสถานที่ ทั้งในด้าน
ภาษาประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมอีกทั้งการ
ที่นักศึกษาได้เรียนรู้นอกสถานที่เป็นการเปิดโลกทัศน์
และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กบั นักศึกษา
4. แผนปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
กิจกรรม
1. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ทางด้านภาษาจีน
2. จัดกิจกรรมเทศกาล
ตรุษจีน
3. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เพือ่ พัฒนาสือ่ นวัตกรรม
การเรียนรูส้ าหรับครู
ภาษาจีน
4. ไหว้ครูจบิ น้าชา กีฬา
สานสัมพันธ์นอ้ งพี่
5. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมพร้อมสู่อาเซียน
6. การแข่งขันทักษะทาง
ภาษาจีน
7. ศึกษาดูงานเรียนรู้
ภาษา ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมจีน
รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย

วัสดุ

-

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

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

1 ครั้ง

6,000

3,100

3,100

12,200

ปริมาณงาน
1 ครั้ง

1 ครั้ง

0

15,000

5,000

20,000

1 ครั้ง

1 ครั้ง

2,400

1,800

800

5,000

1 ครั้ง

0

0

5,000

5,000

1 ครั้ง

6,000

3,100

2,480

11,580

1 ครั้ง

0

10,000

5,000

15,000

1 ครั้ง

0

22,300

0

22,300

1 ครั้ง

55,300

21,380

91,080

2

14,400

1 ครั้ง

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

งบประมาณ ปริมาณงาน
12,200

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณงาน

งบประมาณ

20,000

5,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง

5,000

11,580

1 ครั้ง

15,000

22,300

27,300

3

43,780

1

15,000

1

5,000

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนปีที่ 1 - 5 มีศักยภาพความสามารถตามคุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาจีน
2. คณาจารย์ได้รับประสบการณ์การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ให้แก่นักศึกษา
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
1. ค่าเฉลี่ย , S.D.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
2. วิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis)
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ และ
1. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 1. แบบทดสอบ
1. ค่าเฉลี่ย , S.D.
ทักษะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
2. วิทยากร
2. เกณฑ์การตรวจให้คะแนน
2. วิเคราะห์เนื้อหา (Content
โครงการ
3. แบบสอบถามปลายเปิด
Analysis)
7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน
14,400 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านภาษาจีน
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 5 ชั่วโมง x 600 บาท เป็นเงิน
6,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู้สาหรับครูภาษาจีน
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 4 ชั่วโมง x 600 บาท เป็นเงิน
2,400 บาท
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมสู่อาเซียน
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 10 ชั่วโมง x 600 บาท เป็นเงิน

เกณฑ์ในการประเมิน
1. ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
2. สรุปเชิงเหตุและผลตาม
ความเห็นส่วน
คะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจ
หลังโครงการ โดยเทียบกับเกณฑ์
ร้อยละ 75 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

6,000 บาท
4, ค่าใช้สอย

55,300 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านภาษาจีน
ค่าอาหารว่าง 31 คน x 5 มือ้ x 20 บาท เป็นเงิน 3,100 บาท
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน
ค่าอาหารกลางวัน 120 คน × 1 มื้อ × 50 บาท เป็นเงิน 6,000
บาท
ค่าใช้สอยเงินรางวัลการแข่งขันทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน
4 รายการ
1.รางวัลชนะเลิศ จานวน 5 รางวัล × 800 บาท เป็นเงิน 4,000
บาท
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จานวน 5 รางวัล × 500 บาท
เป็นเงิน 2,500 บาท
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จานวน 5 รางวัล × 300 บาท
เป็นเงิน 1,500 บาท
4.รางวัลชมเชย จานวน 10 รางวัล × 100 บาท เป็นเงิน 1,000
บาท
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู้สาหรับครูภาษาจีน
ค่าอาหารว่าง 60 คน x 1 มือ้ x 30 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมสู่อาเซียน
ค่าอาหารว่าง 31 คน x 5 มือ้ x 20 บาท เป็นเงิน 3,100 บาท
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน
ค่าใช้สอยเงินรางวัลการแข่งขันทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน
4 รายการ
1.รางวัลชนะเลิศ จานวน 4 รางวัล × 1,200 บาท เป็นเงิน 4,800

5, ค่าวัสดุ

บาท
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จานวน 4 รางวัล × 800 บาท
เป็นเงิน 3,200 บาท
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จานวน 4 รางวัล × 500 บาท
เป็นเงิน 2,000 บาท
กิจกรรมที่ 7 ศึกษาดูงานเรียนรู้ภาษา ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมจีน
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง 22,300 บาท
21,380 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านภาษาจีน
ค่าเอกสารประกอบการอบรม 31 คน x 100 บาท เป็นเงิน
3,100 บาท
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรุ้สาหรับครูภาษาจีน
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 800 บาท
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมไหว้ครูจิบน้าชา กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมสู่อาเซียน
ค่าเอกสารประกอบการอบรม 31 คน x 80 บาท เป็นเงิน
2,480 บาท
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเข่งขันทักษะภาษาจีน
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาท

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวนันทิวัน อินหาดกรวด )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ )

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2. งบประมาณที่ใช้มีจานวนจากัด

การควบคุม
1. ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทั่วไปที่สนใจ
ทราบมากที่สุด
2. ใช้งบประมาณเท่าที่จาเป็น และหางบประมาณอื่นๆ สนับสนุน

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
1. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
2. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

สูง
*

*

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานบางกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางส่วนอยู่ไม่ครบกิจกรรมตามกาหนดการ
สถานที่จัดกิจกรรมร้อน และคับแคบ
บางกิจกรรมมีการสรุปงานล่าช้า

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม หรือหางบประมาณภายนอก
เพิ่มมาตรการเช็คชื่อหรือสร้างแรงจูงใจด้วยของการให้แรงเสริมด้านบวก
เลือกสถานที่ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมและจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กาหนดส่งการสรุปกิจกรรม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

