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
ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย
6101000041
0
20,000
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
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. : ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ : 3.2) พัฒนาศักยภาพวิชาการนักศึกษาให้สามารถสร้างสรรค์สังคมตามอัตลักษณ์
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ X ] งานใหม่ [ ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ X ] งานตามพันธกิจ [ ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานทีด่ าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [ ] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร ภาษาไทย, ครุศาสตรบัณฑิต, ปริญญาตรี
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [ ] กิจกรรมนักศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
กิจกรรมที่หลักสูตรได้จัดทาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการและ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย
วิชาชีพนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย เพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรู้เพิ่มเติม ทั้งยัง
เป็นการส่งเสริมการจัดการ บูรณาการด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาไทย โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่จาเป็นต่อนักศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาให้มีศกั ยภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยมีคุณภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ

ผลลัพธ์
นักศึกษาสาขาภาษาไทยมี
คุณภาพด้านภาษาอังกฤษ
สามารถเข้าสอบวัดระดับ
ความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษได้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยได้เข้าสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
เชิงเวลา

1 (กิจกรรม)
80 (ร้อยละ)

4. แผนปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
กิจกรรม
1. ส่งเสริมและพัฒนา
องค์ความรู้ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาไทย
รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)
1 ครั้ง

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
ใช้สอย
19,200

19,200

วัสดุ

-

800

800

-

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

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณงาน

งบประมาณ

ปริมาณงาน
1 ครั้ง

0

0

1

20,000

20,000

0

0

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งบประมาณ ปริมาณงาน
20,000

20,000

งบประมาณ

0

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยมีองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แบบสอบถาม
หาค่าร้อยละ ค่าความถี่ และ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เกณฑ์ในการประเมิน
ค่าเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป

0

7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
4, ค่าใช้สอย
19,200 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 2 มื้อ ๆ ละ 80 บาท จานวน 80 คน
เป็นเงิน 12,800 บาท
ค่าอาหารว่าง จานวน 4 มื้อ ๆ ละ 20 บาท จานวน 80 คน เป็น
เงิน 6,400 บาท
5, ค่าวัสดุ

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( นายจิรัฎฐ์ เพ็งแดง )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ )

800 ค่าถ่ายเอกสารประกอบกิจกรรม จานวน 800 บาท

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. กาหนดเวลาในการจัดกิจกรรม

การควบคุม
1. เตรียมความพร้อมของเวลาก่อนจัดกิจกรรม 1 เดือน

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
1. ความพร้อม/ความเป็นไปได้ในการดาเนินโครงการ

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

สูง
*

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

