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
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและให้บริการแก่ศิษย์เก่า
6101000028
0
25,000
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 02, ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 03, 3. สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาการให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชี้วัดที่ 3) จานวนโครงการกับเครือข่ายสถาบันที่ผลิตพัฒนาครู และผู้ใช้ครู ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ : 3.4) พัฒนาเครือข่ายสถาบันการผลิตครูและสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ X ] งานใหม่ [ ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ ] งานตามพันธกิจ [ X ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานทีด่ าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [ ] การเรียนการสอน [ ] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร คณะครุศาสตร์
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [X] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมที่ 1
ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีหน้าที่ใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ให้มีความพร้อมทั้งทาง
ร่างกาย อารมณ์ สังคม เพื่อให้มีความสามารถและทักษะทางวิชาการวิชาชีพตลอดจน
ส่งเสริม สนับสนุน การให้คาปรึกษาแนะนาทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา
กิจกรรมที่ 2
ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีหน้าที่ใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และนอกจากนี้ยังต้องประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับ
ศิษย์เก่าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และจัดอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการพัฒนาให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่วิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
1. อาจารย์ที่ปรึกษาได้เรียนรู้ปัญหาของนักศึกษา
เพื่อเก็บสถิติของปัญหาพร้อมทั้งหาวิธีแก้ไขร่วมกัน
2. นักศึกษาและศิษย์เก่า มีความรู้ทางด้านวิชาการ
เพื่อใช้ในทักษะการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมพร้อมสู่การฝึกสอน ใน
ชั้นปีที่ 5

2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัญหาของนักศึกษาจากโปรแกรมวิชาต่าง ๆ
2. เพื่อวางแผน หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
3. เพื่อเก็บข้อมูล ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของอาจารย์โปรแกรมวิชาต่าง ๆ
4. เพื่อให้นักศึกษาได้รับทักษะโดยตรงจากวิทยากร
5. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติก่อนการไปฝึกสอน
6. เพื่อเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ ความรู้ให้กับศิษย์เก่า
7. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักศึกษาและศิษย์เก่ามีความรู้ เชิงปริมาณ
ทางวิชาการ วิชาชีพ เพื่อ
1. ร้อยละของนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับการพัฒนา
นาไปสู่การทางานที่ตรงกับ
2. ร้อยละของอาจารย์ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความสามารถในประชาคม
เชิงคุณภาพ
อาเซียนต่อไป
1. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
2. ความรู้ที่ได้รับ
3. ความสามารถนาความรู้ไปใช้
เชิงเวลา

เป้าหมาย
80 (ร้อยละ)
80 (ร้อยละ)
4 (ระดับ)
80 (ร้อยละ)
80 (ร้อยละ)

4. แผนปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
กิจกรรม
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
บทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์โปรแกรมครุ
ศาสตร์ 10 โปรแกรม
วิชาฯ ละ 5 คน)
2. อบรมพัฒนาทักษะ
วิชาชีพในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาปัจจุบัน
และศิษย์เก่า (นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่า)
รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย

1 ครั้ง

0

7,000

3,000

10,000

1 ครั้ง

14,400

0

600

15,000

14,400

7,000

วัสดุ

3,600

-

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

25,000

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณงาน

1 ครั้ง

0

0

1

งบประมาณ

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณงาน
1 ครั้ง

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งบประมาณ ปริมาณงาน
10,000

งบประมาณ

15,000

15,000

1

10,000

0

0

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. อาจารย์แต่ละโปรแกรมวิชาเห็นความสาคัญและวิธีการแก้ปัญหา โดยผ่านทางประสบการณ์แต่ละคนที่เจอปัญหาอย่างหลากหลายเพื่อให้อาจารย์ได้ออกแบบและวางแผนป้องกัน
ปัญหาก่อนที่จะเกิดปัญหานั้นขึ้นอีกในอนาคต
2. นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเขียนแผน เพื่อพัฒนาหลักสูตร การนาแผนสู่การปฏิบัติพร้อมทั้งวิธีการประเมินผลทีช่ ัดเจนและถูกต้อง
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
ร้อยละของอาจารย์ที่ได้
อาจารย์คณะครุศาสตร์
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
ค่าร้อยละ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร้อยละของนักศึกษาและศิษย์เก่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
ค่าร้อยละ
ที่ได้รับการพัฒนา

เกณฑ์ในการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 80 ขึน้ ไป

ร้อยละของศิษย์เก่าที่ได้รับการ
พัฒนา
ความรู้ทีได้รับ
ระดับความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม
สามารถนาความรู้ไปใช้
สามารถจัดกิจกรรมได้ตาม
กาหนดเวลา

ศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์

แบบเก็บรวบรวมข้อมูล

ค่าร้อยละ

ร้อยละ 80 ขึน้ ไป

นักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศิษย์เก่า
คณะครุศาสตร์
นักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศิษย์เก่า
คณะครุศาสตร์
นักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศิษย์เก่า
คณะครุศาสตร์
นักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศิษย์เก่า
คณะครุศาสตร์

แบบเก็บรวบรวมข้อมูล

ค่าร้อยละ

ร้อยละ 80 ขึน้ ไป

แบบประเมินความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)

แบบเก็บรวบรวมข้อมูล

ค่าร้อยละ

ร้อยละ 80 ขึน้ ไป

แบบเก็บรวบรวมข้อมูล

ค่าร้อยละ

ไตรมาสที่ 2 และ 3

7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน
14,400 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 คน ๆ ละ 12 ชม. ๆ ละ 600
บาท เป็นเงิน 14,400 บาท
4, ค่าใช้สอย
7,000 กิจกรรมที่ 1 จานวน 7000 บาท
อาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท อาหารว่าง จานวน
2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท จานวน 50 คน เป็นเงิน 7,000 บาท
5, ค่าวัสดุ
3,600 กิจกรรมที่ 1 จานวน 3,000 บาท
ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จานวน 50 ชุด ๆละ 60 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 จานวน 600 บาท
ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จานวน 200 ชุด ๆละ 3 บาท
เป็นเงิน 600 บาท

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( ผศ.ธงชัย ช่อพฤกษา )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ )

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. การประสานงานระหว่างผู้จดั กิจกรรม กับนักศึกษาและ
หน่วยงานอื่นอาจมีความผิดพลาด
2. การจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม อาจมีปัญหา
3. นักศึกษาอาจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

การควบคุม
1. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน รวมทัง้ การประสานวิทยากร
2. จัดเตรียมและประสานสถานที่ให้ดี และ พร้อมใช้ในกิจกรรม
3. แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อหาเวลาเข้าร่วมกิจกรรม

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
1. ศักยภาพของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ความพร้อมของบุคลากร ทีมงาน งบประมาณ เครื่องมือ/
อุปกรณ์ การบริหารจัดการ
2. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดกิจกรรม กระบวนการ และวิธีการดาเนินการเบื้องต้น
3. ความเหมาะสมของการประเมินผลการจัดกิจกรรม

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

สูง
*

*
*

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

