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
ส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพพลศึกษา
6101000023
0 110,940
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 02, ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 02, 2. พัฒนากระบวนการผลิตครูให้ได้ครูดีมคี ุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชี้วดั ที่ 1) ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (Common European
Framework of Reference for Languages) หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่น
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. : ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ : 2.3) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตให้มีทกั ษะการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สถานภาพของงาน/โครงการ [ X ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ X ] งานตามพันธกิจ [ ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานทีด่ าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [ ] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร พลศึกษา, ครุศาสตรบัณฑิต, ปริญญาตรี
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [ ] กิจกรรมนักศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
การฝึกอบรมทักษะทางวิชาชีพ การศึกษาดูงานจะทาให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และ 1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพพลศึกษามากยิ่งขึ้น
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านวิบาการ วิชาชีพและด้านภาษาอังกฤษ
ประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ทางด้านพลศึกษามากยิ่งขึ้น
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษามีศักยภาพด้าน
วิชาการ วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น
3. นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษามีความรู้
ความสามารถ ทักษะด้านภาษาอังกฤษและเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่อาเซียน

ผลลัพธ์
1. นักศึกษาสามารถนา
ความรู้และประสบการณ์มา
พัฒนาการเรียน
2. นักศึกษาของโปรแกรม
วิชาพลศึกษาได้พฒ
ั นา
ศักยภาพด้านวิชาการ
วิชาชีพและด้านภาษาอังกฤษ
3. นักศึกษาโปรแกรมวิชาพล
ศึกษาสามารถสาเร็จ
การศึกษาเป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่มีความรู้และทักษะการตัดสินกีฬา
2. จานวนนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงาน
3. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะการตัดสินกีฬา
2. นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน
3. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวิชาการ วิชาชีพและด้านภาษา
เชิงเวลา

60 (คน)
30 (คน)
60 (คน)
80 (เปอร์เซ็นต์)
80 (เปอร์เซ็นต์)
80 (ร้อยละ)

4. แผนปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
กิจกรรม
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้ตัดสินกีฬา
2. การศึกษาดูงานทางพล
ศึกษา
3. อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ สู่
อาเซียนสาหรับครู
พลศึกษา
4. อบรมเตรียมความพร้อม
สาหรับการสอบบรรจุครู
5. พลศึกษาสู่ชุมชน
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
1 ครั้ง

งบประมาณ ปริมาณงาน
42,000

1 ครั้ง

28,800

12,000

1,200

42,000

1 ครั้ง

0

34,140

0

34,140

1 ครั้ง

4,800

6,000

600

11,400

1 ครั้ง

11,400

1 ครั้ง

4,800

6,000

600

11,400

1 ครั้ง

11,400

1 ครั้ง

0

12,000
70,140

0
2,400

12,000
110,940

38,400

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

1 ครั้ง

1 ครั้ง
1

12,000
12,000

3

64,800

1

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณงาน

งบประมาณ

34,140

34,140

0

0

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษาได้รับความรู้ที่ได้จากการอบรมผู้ตัดสินกีฬา และการศึกษาดูงานทางพลศึกษา สามารถนาประสบการณ์ที่ได้จากการทากิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและชีวิตประจาวันได้
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
การอบรมผู้ตัดสินกีฬา
นักศึกษา
การสังเกต, แบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูล/สรุปผลการ
ประเมิน
การศึกษาดูงานทางพลศึกษา
นักศึกษา
การสังเกต, แบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูล/สรุปผลการ
ประเมิน
เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
แบบสอบถาม
หาค่าร้อยละ ค่าความถี่และความ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/วิทยากร
1. แบบทดสอบ
หาค่าร้อยละ ค่าความถี่และความ
ทักษะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. เกณฑ์การตรวจให้คะแนน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
โครงการ
3. แบบสอบถามปลายเปิด
7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน
38,400 กิจกรรมที่ 1 ไตรมาสที่ 2 จานวนเงิน 28,800 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 16 ชั่วโมง ๆละ 600 บาท จานวน 3
คน เป็นเงิน 28,800 บาท
กิจกรรมที่ 3 ไตรมาสที่ 2 จานวนเงิน 4,800 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 8 ชั่วโมง ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 4,800
บาท
กิจกรรมที่ 4 ไตรมาสที่ 2 จานวนเงิน 4,800 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 8 ชั่วโมง ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 4,800
บาท

เกณฑ์ในการประเมิน
นักศึกษาเข้าร่วมร้อยละ 80
นักศึกษาเข้าร่วมร้อยละ 80
ค่าเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป
คะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจ
หลังโครงการ โดยเทียบกับเกณฑ์
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

4, ค่าใช้สอย

5, ค่าวัสดุ

70,140 กิจกรรมที่ 1 ไตรมาสที่ 2 จานวนเงิน 12,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อๆละ 40 บาท จานวน 60 คน เป็นเงิน
4,800 บาท
- ค่าอาหารว่าง 4 มื้อๆละ 30 บาท จานวน 60 คน เป็นเงิน
7,200 บาท
กิจกรรมที่ 2 ไตรมาสที่ 3 จานวนเงิน 34,140 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาวันละ 210 บาท 3 วัน จานวน 30 คน
เป็นเงิน 18,900 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 240 บาท 3 วัน จานวน 1 คน เป็นเงิน
720 บาท
- ค่าเช่าที่พัก 14,520 บาท
กิจกรรมที่ 3 ไตรมาสที่ 2 จานวนเงิน 6,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อ ๆ ละ 40 บาท จานวน 60 คน
เป็นเงิน 2,400 บาท
- อาหารว่าง จานวน 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท จานวน 60 คน เป็น
เงิน 3,600 บาท
กิจกรรมที่ 4 ไตรมาสที่ 2 จานวนเงิน 6,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อ ๆ ละ 40 บาท จานวน 60 คน
เป็นเงิน 2,400 บาท
- อาหารว่าง จานวน 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท จานวน 60 คน เป็น
เงิน 3,600 บาท
กิจกรรมที่ 5 ไตรมาสที่ 1 จานวนเงิน 12,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อๆละ 40 บาท จานวน 60 คน เป็นเงิน
4,800 บาท
- ค่าอาหารว่าง 4 มื้อๆละ 30 บาท จานวน 60 คน เป็นเงิน
7,200 บาท
2,400 กิจกรรมที่ 1 ไตรมาสที่ 2 จานวนเงิน 1,200 บาท

ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรมจานวน 60 คนๆละ 20 บาท
เป็นเงิน 1,200 บาท
กิจกรรมที่ 3 ไตรมาสที่ 2 จานวนเงิน 600 บาท
ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรมจานวน 60 คนๆละ 10 บาท
เป็นเงิน 600 บาท
กิจกรรมที่ 4 ไตรมาสที่ 2 จานวนเงิน 600 บาท
ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรมจานวน 60 คนๆละ 10 บาท
เป็นเงิน 600 บาท

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( นายภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ )

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. จานวนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมผู้ตดั สินกีฬา
2. ความพร้อมของหน่วยงานทีจ่ ะศึกษาดูงาน
3. ความพร้อมของเอกสาร อุปกรณ์ สถานที่ ไม่เพียงพอ

การควบคุม
1. กาหนดจานวนนักศึกษาและชั้นปีให้ชัดเจน
2. ประสานหน่วยงานและวิทยากรอย่างต่อเนื่อง
3. ประสานงานล่วงหน้ากับสถานที่จัดอบรม

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
1. ความพร้อม การประเมินความเป็นไปได้ตามโครงการ

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ระดับ
ต่า

ปานกลาง
*

สูง

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

