P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ
แผนงานปฏิบตั ิงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
บัณฑิต
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์
6201000047
0 205,000
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 03, การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม
กลยุทธ์ที่ : 03, กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาให้พร้อมรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 เป็นคนดี มีคุณธรรม จิตอาสา สร้างสรรค์สังคม
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 23 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ าหนดโดย สกอ., ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.2
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม, ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. : ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี, ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร, ตัวบ่งชี้ที่ 6 อาจารย์มผี ลงานตีพิมพ์ / เผยแพร่, ตัวบ่งชี้ที่
10 การดาเนินงานของอธิการบดี / คณบดี, ตัวบ่งชี้ที่ 13 การให้บริการวิชาการ / วิชาชีพ ที่ส่งผลต่อชุมชน / สังคม, ตัวบ่งชี้ที่ 14 การให้บริการวิชาการ / วิชาชีพ ที่ส่งผลต่อคณะ
/ สถาบัน, ตัวบ่งชี้ที่ 18 เอกลักษณ์คณะ / สถาบัน
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
สอดคล้องกับเอกลักษณ์
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ : 3.5 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีคณ
ุ ลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications Framework : TQF) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
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 -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [X] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการ และ
อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อให้มีความสามารถและทักษะทางวิชาการวิชาชีพตลอดจน คุณธรรมความเป็นครู
ส่งเสริม สนับสนุน การให้คาปรึกษาแนะนาทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวติ แก่
นักศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการพัฒนาให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่วิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ ทักษะและคุณธรรม
เป็นคนเก่ง คนดี พร้อมด้วยคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และดาเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆโดยผ่าน
การทากิจกรรม

ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการ เชิงปริมาณ
และวิชาชีพ เพื่อนาไปสู่การ
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาและดารงชีวิตในสังคม เชิงคุณภาพ
ต่อไป
1. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม
เชิงเวลา

เป้าหมาย
90 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ)
5 (ระดับ)

4. แผนปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
กิจกรรม

1. ปฐมนิเทศ และรับ
น้องใหม่
2. EDU STAR
3. เลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
4. วันวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมครุศาสตร์
5. แข่งขันทักษะวิชาการ
วิชาชีพ 8 ราชภัฏ
ภาคเหนือ (มรภ.
เชียงราย)
6. ปัจฉิมนิเทศและขอ
ขมาลาครู
7. สานสัมพันธ์น้องพี่
คณะครุศาสตร์
8. วันครู

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
ใช้สอย

วัสดุ

-

-

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณงาน

งบประมาณ

1 ครั้ง

10,000

0

10,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง

10,000

0

10,000

0

5,000

5,000

1 ครั้ง

5,000

1 ครั้ง

30,000

4,000

34,000

1 ครั้ง

34,000

1 ครั้ง

105,960

1,460

107,420

1 ครั้ง

107,420

1 ครั้ง

10,000

0

10,000

1 ครั้ง

10,000

1 ครั้ง

5,000

0

5,000

1 ครั้ง

5,000

1 ครัง้

10,000

0

10,000

1 ครั้ง

10,000

พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณงาน
1 ครั้ง

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งบประมาณ ปริมาณงาน
10,000
1 ครั้ง

งบประมาณ

10,000

9. นักศึกษามีวินัย จอด
รถถูกที่ ทิ้งขยะลงถัง
แต่งกายถูกระเบียบ
10. การให้ความรู้
เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สาหรับนักศึกษา
11. พัฒนาสมรรถนะที่
จาเป็นสาหรับนักศึกษา
(การพูด ดนตรี
นันทนาการ
คอมพิวเตอร์ และการคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์)
รวม

1 ครั้ง

0

2,000

2,000

1 ครั้ง

3,000

0

3,000

1 ครั้ง

8,580

0

8,580

12,460

205,000

192,540

1 ครั้ง

2,000

1 ครั้ง

1 ครั้ง

2

3,000

8,580

10,580

7

174,420

1

10,000

1

10,000

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม สามารถปฏิบัติงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถของตนได้เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและดารงชีวิตในสังคม
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แบบประเมินความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มาตรฐาน
7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
4, ค่าใช้สอย
192,540 กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ และรับน้องใหม่

เกณฑ์ในการประเมิน
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป

กิจกรรมที่ 2 EDU STAR
กิจกรรมที่ 5 วันวิชาการและศิลปวัฒนธรรมครุศาสตร์
กิจกรรมที่ 6 แข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ 8 ราชภัฏ
ภาคเหนือ (มรภ.เชียงราย)
กิจกรรมที่ 8 ปัจฉิมนิเทศและขอขมาลาครู
กิจกรรมที่ 9 สานสัมพันธ์นอ้ งพี่คณะครุศาสตร์
กิจกรรมที่ 10 วันครู
กิจกรรมที่ 12 การให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาสาหรับนักศึกษา
กิจกรรมที่ 13 พัฒนาสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับนักศึกษา (การ
พูด ดนตรี นันทนาการ คอมพิวเตอร์ และการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์)

5, ค่าวัสดุ

12,460 กิจกรรมที่ 4 เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
- ป้ายไวนิลขนาด 500 cm. x 240 cm. จานวน 2 ป้าย ป้ายละ
2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 วันวิชาการและศิลปวัฒนธรรมครุศาสตร์
- ค่าวัสดุสาหรับใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษสี ฟิวเจอร์บอร์ด
ปากกาเคมี กาว กรรไกร เป็นต้น
จานวน 4,000 บาท
กิจกรรมที่ 6 แข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ 8 ราชภัฏ
ภาคเหนือ (มรภ.เชียงราย)

- ค่าวัสดุสาหรับใช้เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ เช่น กระดาษสี ปากกาเคมี เป็นต้น จานวน 1,460 บาท
กิจกรรมที่ 11 นักศึกษามีวนิ ัย จอดรถถูกที่ ทิ้งขยะลงถัง แต่ง
กายถูกระเบียบ
- ป้ายไวนิลขนาด 400 cm. x 200 cm. จานวน 1 ป้าย เป็นเงิน
2,000 บาท

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( รศ.ธงชัย ช่อพฤกษา )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ )

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
การควบคุม
1. การประสานงานระหว่างผู้จัดกิจกรรม กับนักศึกษาและ
1. ประชุมร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ประสานงานต่างๆให้
หน่วยงานอื่นอาจมีความผิดพลาด
ชัดเจน และเข้าใจตรงกัน
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด 2. กาหนดมาตรการการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับคณะ
ให้เป็นกิจกรรมบังคับ และแจ้งให้นักศึกษารับทราบถึงกิจกรรมต่างๆ
ในวันปฐมนิเทศชั้นปีที่ 1

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
1. ศักยภาพของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ความพร้อมของบุคลากร ทีมงาน งบประมาณ เครื่องมือ/
อุปกรณ์ การบริหารจัดการ

ระดับ
ต่า

ปานกลาง
*

สูง

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

