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
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและให้บริการแก่ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์
6201000008
0
30,000
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 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.2 การ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี, ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. : ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร, ตัวบ่งชี้ที่ 14 การให้บริการวิชาการ / วิชาชีพ ที่ส่งผลต่อคณะ / สถาบัน, ตัวบ่งชี้ที่ 15
การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
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 [ X ] งานใหม่ [ ] 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 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์
อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อให้มีความสามารถและทักษะทางวิชาการวิชาชีพตลอดจน
ส่งเสริม สนับสนุน การให้คาปรึกษาแนะนาทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการพัฒนาให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่วิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ ทักษะและคุณธรรม
เป็นคนเก่ง คนดี พร้อมด้วยคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และดาเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ได้รับการพัฒนา นักศึกษาและศิษย์เก่าสามารถ เชิงปริมาณ
ทักษะวิชาชีพ
นาความรู้ที่ได้รับไปเป็น
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แนวทางในการประกอบอาชีพ เชิงคุณภาพ
ในอนาคต
1. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51
จากระดับคะแนน 5
เชิงเวลา

เป้าหมาย
80 (ร้อยละ)
80 (ร้อยละ)

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

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
บทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
2. อบรมพัฒนาทักษะ
วิชาชีพในศตวรรษที่ 21
(Logo สินค้า) สาหรับ
นักศึกษา และศิษย์เก่า
3. อบรมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ (กาแฟ
และเบเกอรี่)
รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย

1 ครั้ง

0

4,900

0

4,900

1 ครั้ง

3,600

0

1,500

5,100

1 ครั้ง

3,600

0

16,400

20,000

17,900

30,000

7,200

4,900

วัสดุ

-

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

1 ครั้ง

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณงาน

งบประมาณ

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

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งบประมาณ ปริมาณงาน
4,900

5,100

1 ครั้ง

1

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
นักศึกษาและศิษย์เก่าสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต

งบประมาณ

5,100

0

0

1

4,900

1

20,000

20,000

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)
3, ค่าตอบแทน
7,200 กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
(Logo สินค้า) สาหรับนักศึกษา และศิษย์เก่า (3,600 บาท)
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท
เป็นเงิน 3,600 บาท
กิจกรรมที่ 3 อบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (กาแฟและ
เบเกอรี) (3,600 บาท)
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท
เป็นเงิน 3,600 บาท
4, ค่าใช้สอย

4,900 กิจกรรมที่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่
ปรึกษา (4,900 บาท) - ค่าอาหารว่าง จานวน 35 คน คนละ 2

เกณฑ์ในการประเมิน
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป

มื้อ มื้อละ 30 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท - ค่าอาหารกลางวัน
จานวน 35 คน คนละ 1 มื้อ มื้อละ 80 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท
5, ค่าวัสดุ

17,900 กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
(Logo สินค้า) สาหรับนักศึกษา และศิษย์เก่า (1,500 บาท) ค่าเอกสารประกอบการอบรม จานวน 100 ชุด ชุดละ 15 บาท
เป็นเงิน 1,500 บาท กิจกรรมที่ 3 อบรมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ (กาแฟและเบเกอรี) (16,400 บาท) - ค่า
เอกสารประกอบการอบรม จานวน 100 ชุด ชุดละ 20 บาท เป็น
เงิน 2,000 บาท - ค่าวัสดุประกอบการอบรม เช่น แป้งทาขนม สี
ผสมอาหาร เนย น้าตาลทรายแดง นมสด เมล็ดกาแฟ แก้วน้า
พลาสติก เป็นต้น จานวน 14,400 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

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

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

การควบคุม
1. ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
และจัดกิจกรรมให้ตรงกับวันหยุด เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
ศิษย์เก่าที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

สูง

1. ความพร้อมของบุคลากร ทีมงาน งบประมาณ เครื่องมือ/อุปกรณ์

*

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

