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
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
6101000019
0
15,600
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 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
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 พลศึกษา, ครุศาสตรบัณฑิต, ปริญญาตรี
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [ ] กิจกรรมนักศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
การเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษานอกจากจะมีความรู้ ทักษะและ
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา
ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน การทาวิจัยแล้วนั้น ต้องมีลักษณะของบัณฑิตที่
สังคมต้องการด้วย กิจกรรมที่หลักสูตร ได้จัดทาโครงการให้กับนักศึกษา ดังนี้ 1.
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโปรแกรมวิชาพลศึกษา เป็นการฝึกฝนพัฒนาตนให้เป็นผู้มีจิต
อาสา และให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรของโปรแกรมวิชา 2. กิจกรรมการ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษาใหม่ โดยจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
และพัฒนาสมรรถภาพ (วิ่งประเพณี We Fit พิชิตคลองน้าไหล) เพื่อเป็นการส่งเสริม
สุขภาพ คุณธรรม ทั้งความสมัครสมานสามัคคีและความมีระเบียบวินัย ทั้งยังนาคุณ
คุณธรรมและคุณลักษณะบัณฑิตของโปรแกรมวิชาพลศึกษา สอดแทรกลงในรายวิชา
เป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอน ในวิชาบังคับของโปรแกรมวิชาพลศึกษาใน
มคอ.3 และจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในทุก
รายวิชา มีการแก้ไขโดยเพิ่มเติมสาระความรู้ และกิจกรรม ใน มคอ.3 และจัด
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษามีคุณภาพตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่กาหนด

ผลลัพธ์
นักศึกษาโปรแกรมวิชา
พลศึกษามีคุณภาพตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่กาหนด

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จิตอาสาพัฒนาโปรแกรมวิชา
พลศึกษา
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมและพัฒนา
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษามีคุณภาพตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่กาหนด
เชิงเวลา

เป้าหมาย
60 (คน)
120 (คน)
80 (ร้อยละ)

4. แผนปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
กิจกรรม
1. จิตอาสาพัฒนา
โปรแกรมวิชาพลศึกษา
2. เตรียมความพร้อม
และพัฒนาสมรรถภาพ
(วิ่งประเพณี We Fit
พิชิตคลองน้าไหล)
รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
ใช้สอย

วัสดุ

-

-

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

1 ครั้ง

6,600

2,400

9,000

1 ครั้ง

6,600

0

6,600

13,200

2,400

15,600

1 ครั้ง

1

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ปริมาณงาน

งบประมาณ

ปริมาณงาน
1 ครั้ง

0

0

1

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งบประมาณ ปริมาณงาน
9,000

งบประมาณ

6,600

6,600

9,000

0

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษามีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่กาหนด
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แบบสอบถาม
หาค่าร้อยละ ค่าความถี่ และความ ค่าเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

0

7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
4, ค่าใช้สอย
13,200 กิจกรรมที่ 1 ไตรมาสที่ 3 จานวนเงิน 6,600 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 50 บาท จานวน 60 คน เป็นเงิน
3,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆ ละ 30 บาท จานวน 60 คน เป็นเงิน
3,600 บาท
กิจกรรมที่ 2 ไตรมาสที่ 1 จานวนเงิน 6,600 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 40 บาท จานวน 120 คน เป็นเงิน
4,800 บาท
- ค่าอาหารว่าง 1 มื้อๆ ละ 15 บาท จานวน 120 คน เป็นเงิน
1,800 บาท
5, ค่าวัสดุ

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( นายสุพล เพ็ชรบัว )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ )

2,400 กิจกรรมที่ 1 ไตรมาสที่ 3 จานวนเงิน 2,400 บาท
- ค่าวัสดุ 2,400 บาท

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. ระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินในโครงการอาจไม่ตรงกับไตรมาส
2. ยานพาหนะไม่เพียงพอ

การควบคุม
1. ความร่วมมือของบุคลากรสารวจข้อมูลและติดตามงาน
2. ติดต่อ ประสานงานเรื่องรถล่วงหน้า

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

