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
พัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
6101000047
0
97,000
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 02, ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 02, 2. พัฒนากระบวนการผลิตครูให้ได้ครูดีมคี ุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชี้วัดที่ 2) ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
โครงการพิเศษ
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
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 คณะครุศาสตร์
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [ ] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นกระบวนการที่มีความสาคัญที่นักศึกษาจะได้
1. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรม
เรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอน และงานในหน้าที่ครูอย่างเข้มข้นและเป็นรูปธรรม
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูพี่เลี้ยงที่มีต่อกิจกรรม
เป็นโอกาสที่จะได้นาความรู้และทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้ และสร้างองค์ความรู้ทาง
การศึกษา เพื่อสร้างสรรค์และแก้ปัญหาในกระบวนการทางาน โดยมีครูพี่เลี้ยง อาจารย์
นิเทศ และผู้บริหารสถานศึกษา เป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนา และความช่วยเหลือ
ภายนอก ดังนั้นฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจึงเล็งเห็นความสาคัญและจัดทา
โครงการต่าง ๆ ขึ้นมา
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
สนับสนุนการจัดการศึกษา
(งานฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)

ผลลัพธ์
1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูมีศักยภาพตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. ครูพี่เลี้ยงได้รับการพัฒนา
ทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. จานวนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เข้าร่วม
กิจกรรม
2. จานวนครูพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อการเข้าร่วมกิจกรรม
2. ระดับความพึงพอใจของครูพี่เลี้ยงที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
เชิงเวลา

800 (คน)
180 (คน)
80 (ร้อยละ)
80 (ร้อยละ)

4. แผนปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
กิจกรรม
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
2. สัมมนาครูพี่เลีย้ ง
3. สัมมนาปลายภาคนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย

-

-

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

2 ครั้ง

7,200

29,000

36,200

1 ครั้ง
1 ครั้ง

3,600
0

25,200
32,000

28,800
32,000

10,800

86,200

97,000

1 ครั้ง

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

งบประมาณ

18,100

1 ครั้ง

งบประมาณ

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1

18,100

1

งบประมาณ

18,100
28,800

32,000
32,000

1

18,100

1

28,800

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างศักยภาพให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. มีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แบบประเมินความพึงพอใจ
ค่าสถิติ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบน ความพึงพอใจ 3.51 ขึน้ ไป
นักศึกษาที่มีตอ่ กิจกรรม
ครู
มาตรฐาน
เพื่อประเมินความพึงพอใจของครู ครูพี่เลี้ยง
แบบประเมินความพึงพอใจ
ค่าสถิติ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบน ความพึงพอใจ 3.51 ขึ้นไป
พี่เลี้ยงที่มีต่อกิจกรรม
มาตรฐาน
7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน
10,800 กิจกรรมที่ 1 ไตรมาศที่ 1,3
ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บ.
= 7,200 บ.
กิจกรรมที่ 2 ไตรมาศที่ 4
ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บ.
= 3,600 บ.
4, ค่าใช้สอย

86,200 กิจกรรมที่ 1 ไตรมาศที่ 1,3
ค่าอาหารว่าง สาหรับนักศึกษา จานวน 580 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ
ละ 25 บ.
= 29,000 บ.
กิจกรรมที่ 2 ไตรมาศที่ 4
ค่าหารกลางวัน สาหรับครูพเี่ ลี้ยง จานวน 180 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ

ละ 80 บ.
= 14,400 บ.
ค่าอาหารว่าง สาหรับครูพี่เลี้ยง จานวน 180 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ
ละ 30 บ.
= 10,800 บ.
กิจกรรมที่ 2 ไตรมาศที่ 3
ค่าหารว่าง สาหรับนักศึกษา จานวน 640 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ
25 บ.
= 32,000 บ.

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ )
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

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้
มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

งบประมาณไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

