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
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
6101000034
0
92,700
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 03, การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม
กลยุทธ์ที่ : 03, 3. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คุณธรรม จิตอาสา สร้างสรรค์สังคม
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชี้วัดที่ 1) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู,้ ระดับคณะ ตัวบ่งชี้
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. : ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี, ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร, ตัวบ่งชี้ที่ 15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
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 [ X ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ X ] งานตามพันธกิจ [ ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานทีด่ าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [ ] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร คอมพิวเตอร์ศึกษา, ครุศาสตรบัณฑิต, ปริญญาตรี
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [X] การเรียนการสอน [X] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเป็นอีกภารกิจหนึ่งของโปรแกรมวิชา ที่จะต้องส่งเสริม
และสนับสนุนนักศึกษา นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
ตัวชี้วัด 5 กิจกรรม คือกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม
กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นโปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้เล็งเห็นความสาคัญของกิจกรรมดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม
ที่หลากหลายให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
กิจกรรมที่ 1 อบรมให้นักศึกษาโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 5
กิจกรรมที่ 2 อบรมให้นักศึกษาโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 5
กิจกรรมที่ 3 นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น
ปีที่ 1-4
กิจกรรมที่ 4 อบรมให้นักศึกษาโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4
กิจกรรมที่ 5 อบรมให้นักศึกษาโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1

ผลลัพธ์
1. นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในสาขาวิชาการและ
สาขาวิชาชีพของตนเอง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
2. นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในสาขาวิชาการและ
สาขาวิชาชีพของตนเอง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้
3. นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในสาขาวิชาการและ
สาขาวิชาชีพของตนเอง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพครู
2. เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นา มีคุณธรรมจริยธรรมและการทางานร่วมกับผู้อื่นให้แก่
นักศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาอุทศิ ตนบาเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมและรักษา
สิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมไทย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
3. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
4. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
5. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
3. นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
เชิงเวลา

เป้าหมาย
64 (คน)
64 (คน)
3 (คน)
75 (คน)
60 (คน)
4 (ระดับ)
4 (ระดับ)
4 (ระดับ)

4. แผนปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
กิจกรรม
1. อบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 5
2. เตรียมความพร้อม
สอบบรรจุวิชาเอก
นักศึกษาชั้นปีที่ 5
3. พัฒนาทักษะการ
แข่งขันด้านคอมพิวเตอร์
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4
4. อบรมการเรียนรู้
วัฒนธรรมประเพณี ผ่าน
การใช้กล้อง นักศึกษาชั้น
ปีที่ 4
5. เตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่โปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอร์
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

10,800

15,360

3,840

30,000

ปริมาณงาน
1 ครั้ง

1 ครั้ง

7,200

10,240

2,560

20,000

1 ครั้ง

20,000

1 ครั้ง

0

17,900

0

17,900

1 ครั้ง

17,900

1 ครั้ง

7,200

12,000

800

20,000

1 ครั้ง

4,800

0

0

4,800

30,000

55,500

7,200

92,700

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนักศึกษา
2. นักศึกษามีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาการและสาขาวิชาชีพ
3. นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

งบประมาณ ปริมาณงาน
30,000

1 ครั้ง

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณงาน

20,000

1 ครั้ง

0

0

3

67,900

1

งบประมาณ

20,000

1

4,800

4,800

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
ร้อยละของนักศึกษาเข้ารับการ
นักศึกษา
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
ค่าร้อยละ
ฝึกอบรม
ร้อยละของนักศึกษามีความพึง
นักศึกษา
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
ค่าร้อยละ
พอใจต่อกิจกรรม
7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน
30,000 กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนวิทยากร วันละ 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท จานวน 3 วัน เป็น
เงิน 10,800 บาท
กิจกรรมที่ 2 ค่าตอบแทนวิทยากร วันละ 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท จานวน 2 วัน เป็น
เงิน 7,200 บาท
กิจกรรมที่ 3 ค่าตอบแทนวิทยากร วันละ 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท จานวน 2 วัน เป็น
เงิน 7,200 บาท
กิจกรรมที่ 5 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 4 คน คนละจานวน
2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท
4, ค่าใช้สอย
55,500 กิจกรรมที่ 1 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 3 มื้อ มื้อละ 50 บาท
จานวน 64 คน เป็นเงิน 9,600 บาท
ค่าอาหารว่าง จานวน 6 มื้อ มื้อละ 15 บาท
จานวน 64 คน เป็นเงิน 5,760 บาท
กิจกรรมที่ 2 ค่าอาหาร จานวน 2 มื้อ มื้อละ 50 บาท
จานวน 64 คน เป็นเงิน 6,400 บาท
ค่าอาหารว่าง จานวน 4 มือ้ มื้อละ 15 บาท

เกณฑ์ในการประเมิน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

5, ค่าวัสดุ

7,200 กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2

จานวน 64 คน เป็นเงิน 3,840 บาท
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท
จานวน 2 คน เป็นเงิน 5,000 บาท
ค่าที่พักอาจารย์ (พักเดียว) 2 คืน คืนละ
1,200 เป็นเงิน 2,400 บาท
ค่าที่พักนักศึกษา(พักคู่) 2 คืน คืนละ 600
จานวน 2 คน เป็นเงิน 2,400 บาท
ค่าที่พักพนักงานขับรถ 2 คืน คืนละ
1,200 เป็นเงิน 2,400 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 3 วัน วันละ 240
บาท จานวน 1 คน เป็นเงิน 720 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา 3 วัน วันละ 210
บาท จานวน 2 คนเป็นเงิน 1,260 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 3 วัน วันละ
210 บาท จานวน 1 คน เป็นเงิน 720
บาท ค่าน้ามันเชื้อเพลิง เดินทางไป กลับ
เป็นระยะทาง 750 กิโลเมตร กิโลเมตร
4 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
ค่าอาหาร จานวน 2 มื้อ มื้อละ 50 บาท
จานวน 75 คน เป็นเงิน 7,500 บาท
ค่าอาหารว่าง จานวน 4 มื้อ มื้อละ 15 บาท
จานวน 75 คน เป็นเงิน 4,500 บาท
ค่าถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม
จานวน 64 ชุด ชุดละ 60 บาท เป็นเงิน
3,840 บาท
ค่าถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม

จานวน 64 ชุด ชุดละ 40 บาท
เป็นเงิน 2,560 บาท
กิจกรรมที่ 3 ค่าถ่ายเอกสารจัดทาเล่มโครงการ
ฝึกอบรม จานวน 4 เล่ม
เล่มละ 200 บาท เป็นเงิน 800 บาท

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวภคมน ตะอูบ )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ )

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา
2. จานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่กาหนด

การควบคุม
1. จัดทาปฏิทินการดาเนินงาน
2. กาหนดมาตรการในการไม่เข้าร่วมกิจกรรม

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
1. ความพร้อมของงบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินกิจกรรม

ระดับ
ต่า

ปานกลาง
*

สูง

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

