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
การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สาหรับครูประถมศึกษา
6101000007
0 146,340
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, ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. : ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่, Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ : 3.1) พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางภาษาอังกฤษสามารถสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ ] โครงการเดิม [ X ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ X ] งานตามพันธกิจ [ ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานทีด่ าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [X] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร การประถมศึกษา, ครุศาสตรบัณฑิต, ปริญญาตรี
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [ ] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
การผลิต และพัฒนาบัณฑิต เป็นพันธกิจหลักที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้อย่างชัดเจน
เพราะถือว่าเป็นพันธกิจที่สาคัญที่สุดในการรับใช้ท้องถิ่น โดยการเปิดโอกาสให้เยาวชน
ในท้องถิ่นได้รับการศึกษาด้วยกระบวนการผลิตและพัฒนาที่มีคุณภาพมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพครู โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา จึงจัดทาโครงการ
กิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการและ
วิชาชีพ เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพตนเอง สถานศึกษา และท้องถิน่
ตามแนวคิดที่เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจสังคมและการประกอบอาชีพครูที่มีคุณภาพในอนาคต
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
นักศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา จากกิจกรรมที่
กาหนด เป็นผู้มีคุณลักษณะบัณฑิต ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู

ผลลัพธ์
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา มีคุณลักษณะ
บัณฑิต ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู

2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาที่มีคุณภาพ
ตาม
มาตรฐานวิชาชีพผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
2. เพื่อพัฒนาทักษะวิชาการ วิชาชีพของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาให้มคี วาม
พร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพ และสอดคล้องกับแนวคิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่จาเป็น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมที่จดั ขึ้นเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรม
วิชาการประถมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูตาม
เป้าหมายขององค์กร
เชิงเวลา

เป้าหมาย
5 (กิจกรรม)
348 (คน)

80 (เปอร์เซ็นต์)

4. แผนปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
กิจกรรม
1. การเตรียมความพร้อม
ก้าวสู่ครูการ
ประถมศึกษา
2. การเรียนรู้คู่ศาสตร์
พระราชา
3. เตรียมความพร้อม
สอบบรรจุครู
ประถมศึกษา
4. การส่งเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษสู่ครูมือ
อาชีพ
5. วันประถมศึกษา 4.0
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.)
ปริมาณงาน

งบประมาณ

1 ครั้ง

0

6,000

3,000

9,000

1 ครั้ง

0

15,600

0

15,600

1 ครั้ง

15,600

1 ครั้ง

14,400

37,200

4,340

55,940

1 ครั้ง

55,940

1 ครั้ง

3,600

20,600

6,800

31,000

1 ครั้ง

0

27,840
107,240

6,960
21,100

34,800
146,340

18,000

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

1 ครั้ง

1 ครั้ง
1

34,800
34,800

2

71,540

2

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งบประมาณ ปริมาณงาน
9,000

งบประมาณ

31,000

40,000

0

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาได้รับการส่งเสริมคุณลีกษณะบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ
3. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
คุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษา นักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
- การสังเกต/แบบสังเกต
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ประถมศึกษา
- การทดสอบ/แบบทดสอบ
พื้นฐาน
ทักษะวิชาการและวิชาชีพของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
- การสังเกต/แบบสังเกต
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา
- การทดสอบ/แบบทดสอบ
พื้นฐาน
ประถมศึกษา

เกณฑ์ในการประเมิน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

0

ผลการจัดโครงการ/กิจกรรม

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา

การสอบถามความพึงพอใจ/
แบบสอบถามความพึงพอใจ

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
พื้นฐาน

7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน
18,000 กิจกรรมที่ 3
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 คน คนละ 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ
600บาท (2x6x600 = 7,200 บาท)
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 คน จานวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมง
ละ 600บาท จานวน 2 วัน (1x6x600x2 = 7,200 บาท)
กิจกรรมที่ 4
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 คน คนละ 6 ชั่วโมง ชัว่ โมงละ
600บาท (1x6x600 = 3,600 บาท)
4, ค่าใช้สอย

107,240 กิจกรรมที่ 1
- ค่าอาหารว่าง จานวน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท จานวน 60 คน
(2x25x60 = 3,000 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท จานวน 60
คน (1x50x60 = 3,000 บาท)
กิจกรรมที่ 2
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 2 มื้อ มื้อละ 50 บาท จานวน 62
คน (2x50x62=6,200 บาท)
- ค่าอาหารเย็น จานวน 2 มื้อ มื้อละ 50 บาท จานวน 62 คน
(2x50x62=6,200 บาท)
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง (รถบัสมหาวิทยาลัย) ระยะทาง 100 กม. X
กม.ละ 8 บาท x 2 ขา (ไป-กลับ) x 2 คัน (100x8x2x2=3,200
บาท)

ระดับความพึงพอใจ 3.50 ขึ้นไป

5, ค่าวัสดุ

กิจกรรมที่ 3
- ค่าอาหารว่าง จานวน 6 มื้อ มื้อละ 20 บาท จานวน 155 คน
(6x20x155 = 18,600 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 3 มื้อ มื้อละ 40 บาท จานวน 155
คน (3x40x155 = 18,600 บาท)
กิจกรรมที่ 4
- ค่าอาหารว่าง จานวน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท จานวน 206 คน
(2x25x206 = 10,300 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท จานวน 206
คน (1x50x206 = 10,300 บาท)
กิจกรรมที่ 5
- ค่าอาหารกล่อง กล่องละ 40 บาท จานวน 348 คน จานวน 2
วัน (40x348x2 = 27,840 บาท)
21,100 กิจกรรมที่ 1
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบกิจกรรม จานวน 60 ชุด ชุดละ
50 บาท (60x50 = 3,000 บาท)
กิจกรรมที่ 3
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบกิจกรรม จานวน 155 ชุด ชุดละ
25 บาท (155x25=3,875)
- ค่าปากกา กล่องละ 400 บาท จานวน 1 กล่อง (400x1=400)
- ค่าเข้าเล่มเอกสาร เล่มละ 65 บาท จานวน 1 เล่ม (65x1=65)
* ถัวจ่ายทุกรายการ
กิจกรรมที่ 4
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบกิจกรรม จานวน 206 ชุด ชุดละ
32 บาท (206x32 = 6,592 บาท)
- ค่าดินสอ จานวน 2 กล่อง กล่องละ 104 บาท (2x104 = 208
บาท)

* ถัวจ่ายทุกรายการ
กิจกรรมที่ 5
- ค่าปลั๊กไฟ จานวน 20 อัน อันละ 300 บาท (20x300 =
6,000 บาท)
- ค่ากระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม 150 แผ่น/รีม จานวน 10
รีม รีมละ 70 บาท (10x70 = 700 บาท)
- ค่าฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 130x245 ความหนา 2 มิลลิเมตร
แผ่นละ 65 บาท จานวน 4 แผ่น (65x4 = 260 บาท)
* ถัวจ่ายทุกรายการ

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ )

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง

การควบคุม

1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่า 1. การประชุมชี้แจงรายละเอียดก่อนเริ่มโครงการ/กิจกรรม
กว่าร้อยละ 80
2. ทักษะที่ได้รับการส่งเสริมของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่า 2. การประชุมชี้แจงรายละเอียดก่อนเริ่มโครงการ/กิจกรรม
กว่าร้อยละ 80
9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
1. ด้านบุคลากร
2. ด้านงบประมาณ
3. ด้านทรัพยากร
4. ด้านการบริหารจัดการ

ระดับ
ต่า

ปานกลาง
*
*

สูง

*
*

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามไตรมาส
ค่าตอบแทนวิทยากรมีอัตราสูงกว่าที่มหาวิทยาลัยกาหนด

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้
จัดทาบันทึกเปลี่ยนแปลงไตรมาส
ลดจานวนและคุณสมบัติของวิทยากร

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม
- มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่ไม่ซ้าซ้อนกับระดับ มหาวิทยาลัย และกระจายกิจกรรมตามระดับชัน้ ปีของนักศึกษาไม่เกินชั้นปีละ 4 กิจกรรม จาก 8 กิจกรรม - มีกิจกรรม 2 รูปแบบ ได้แก่
กิจกรรมเฉพาะ และกิจกรรมภาพรวม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ
สถานศึกษา/ชุมชนท้องถิ่น สถานศึกษา/ชุมชนท้องถิ่น จานวนสถานศึกษา/ชุมชน 1 แหล่ง
ท้องถิ่น ที่ได้รบั การพัฒนา
ผ่านกิจกรรมทีด่ าเนินการ
ร่วมกับคณะครุศาสตร์

ระยะเวลา
ไตรมาสที่ 2

ผู้รับผิดชอบ
1. ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วง
วิเศษ 2. ผศ.ดร.ปาริชาต
เตชะ

