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
ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเป็นครู เรียนรู้นอกสถานที
6101000018
0
51,000
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 02, ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 02, 2. พัฒนากระบวนการผลิตครูให้ได้ครูดีมคี ุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชี้วัดที่ 1) ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (Common European
Framework of Reference for Languages) หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่น
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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 [ ] 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 สังคมศึกษา, ครุศาสตรบัณฑิต, ปริญญาตรี
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [ ] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการเรียนการสอนมีพัฒนาการหลายรูปแบบ นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคม
ศึกษา ควรมีคุณลักษณะการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมรอบตัว ทัง้ นี้เพื่อการรู้และเข้าใจ ความ
เป็นไปของสังคม ดังนั้นการเรียนการสอนทีม่ ีประสิทธิภาพ จึงควรเพิ่มกิจกรรม
การศึกษานอกสถานที่ ทั้งในด้านการศึกษาลักษณะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ อีกทั้ง
ประเทศไทยซึง่ มีประวัติศาสตร์ทางการเมืองการปกครองและพัฒนาการมาอย่าง
ต่อเนื่องยาวนานรวมถึงการมีแนวคิดทางการเมืองการปกครอง และมีสถานที่สาคัญที
สอดคล้องกับการปกครองมาตั้งแต่ในอดีต ซึ่งนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
จาเป็นต้องศึกษาเพื่อการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบการเรียนการสอน
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเป็นครู
เรียนรู้นอกสถานที

2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโดยบูรณาการการเรียนรู้จากสถานที่จริงกับการ
เรียนรู้นอกสถานที่จริง
2. นักศึกษามีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ไทย
3. นักศึกษารูแ้ ละเข้าใจสภาพสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์

ผลลัพธ์
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม
และเสริมสร้างมรรถนะความ
เป็นครู

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ความรู้ทนี่ ักศึกษาได้รับ
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดโครงการ
3. นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปใช้
เชิงเวลา

250 (คน)
90 (เปอร์เซ็นต์)
90 (เปอร์เซ็นต์)
80 (เปอร์เซ็นต์)

4. แผนปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
กิจกรรม
1. ศึกษาดูงานเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ไทย
2. ศึกษาดูงานสภาพ
ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
ใช้สอย

-

-

-

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

1 ครั้ง

41,000

41,000

1 ครัง้

10,000

10,000

51,000

51,000

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

1 ครั้ง

งบประมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง
0

0

1

งบประมาณ

41,000

41,000

0

0

1

10,000
10,000

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. ได้บูรณาการเรียนรู้จากสถานที่จริงกับการเรียนรู้ในชั้นเรียน
2. นักศึกษามีความรู้ทางประวัติศาสตร์ไทย
3. นักศึกษารูแ้ ละเข้าใจสภาพสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และ
พัฒนา และสามารถนาความรู้ไป
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ใช้
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา แบบประเมินความพึงพอใจ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และ
ต่อการจัดกิจกรรม
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
นักศึกษาร้อยละ 80 ได้รับการ
พัฒนาตามระยะเวลาที่กาหนด

นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา แบบเก็บรวบรวมข้อมูล

วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
4, ค่าใช้สอย
51,000 กิจกรรมที่ 1 ไตรมาสที่ 1
- ค่าเบี้ยเลี้ยงจานวน 2 คนๆ ละ 480 บาท เป็นเงิน 960 บาท
- ค่าจ้างเหมารถ 40,040 บาท
*ถัวเฉลี่ยทั้ง 2 รายการ
กิจกรรมที่ 2 ไตรมาสที่ 4
- ค่าเบี้ยเลี้ยงจานวน 35 คนๆ ละ 210 บาท เป็นเงิน 7,350 บาท
- ค่าน้ามัน 2,650 บาท
*ถัวเฉลี่ยทั้ง 2 รายการ

เกณฑ์ในการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)
นักศึกษาร้อยละ 80 ได้รับการ
พัฒนาตามระยะเวลาที่กาหนดคือ
1 ปี

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( นายเลเกีย เขียวดี )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ )

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. การประสานงานระหว่างผู้จดั กิจกรรม กับหน่วยงานอื่นอาจมี
ความผิดพลาด
2. การจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม อาจซ้าซ้อนกับกิจกรรม
ของคณะอื่น หรือมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษาไม่เข้าร่วมกิจกรรม

การควบคุม
1. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน รวมทัง้ การประสานวิทยากร
2. จัดเตรียมและประสานสถานที่ให้ดี และตรวจสอบตารางการใช้
สถานที่ และ เตรียมพร้อมสถานที่ใช้ในกิจกรรม
3. มีการเช็คชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งก่อนและหลังดาเนิน
กิจกรรม

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

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

สูง
*
*
*

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

