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
เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู
6201000011
0
42,400
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 02, การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู
กลยุทธ์ที่ : 02, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการผลิตครูให้ได้ครูดีมีคุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพื่อเสริม สร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 15 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รบั การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการพิเศษ
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้
งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์, ระดับคณะ
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี, ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์, ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. : ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร, ตัวบ่งชี้ที่ 5 ครู / อาจารย์มีความรู้ความสามารถ, ตัวบ่งชี้ที่ 6 อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ /
เผยแพร่, ตัวบ่งชี้ที่ 14 การให้บริการวิชาการ / วิชาชีพ ที่ส่งผลต่อคณะ / สถาบัน, ตัวบ่งชี้ที่ 15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
สอดคล้องกับเอกลักษณ์
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ : 2.6 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมโดยการทบทวนด้านเนื้อหาและฝึกทาข้อสอบเพื่อการสอบ
บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูอย่างเข้มข้น
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ X ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ X ] งานตามพันธกิจ [ ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานทีด่ าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [X] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [X] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการเรียนการสอนในห้องเรียนยังไม่เพียงพอกับการผลิตบัณฑิตให้เป็น
บุคลากรทางการศึกษาที่สมบูรณ์ได้ เพราะทักษะทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพครู
มีหลากหลายด้าน ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ได้ครบถ้วนจากในห้องเรียน หรือตาราเพียง
ไม่กี่เล่ม แต่นกั ศึกษาจะต้องเรียนรู้ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพจากแหล่งเรียนรู้ต่าง
ๆ ภายนอกห้องเรียน นอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง การลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้นกั ศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทางาน
เรียนรู้ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถนาไปปรับใช้กับ
การทางานในภายภาคหน้า
นอกจากนี้ นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจะต้องเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อสอบบรรจุ
เป็นข้าราชการครูในโครงการต่างๆ ของรัฐบาล ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์ จึงได้จัดโครงการ
เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุครูสาหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ ทั้งความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู ความรู้ทั่วไป ฯลฯ
ให้แก่นักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะครุศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลให้บัณฑิตของคณะครุ
ศาสตร์สามารถสอบบรรจุได้ เป็นครูที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
ผลลัพธ์
นักศึกษามีความรู้เพื่อการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู นักศึกษาสามารถสอบบรรจุ
เข้ารับราชการครูได้มากขึ้น

2.วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5
และศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

เป้าหมาย
80 (ร้อยละ)

เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และโครงการพิเศษ
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงเวลา

60 (ร้อยละ)

4 (ค่าเฉลี่ย)

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

1. เตรียมความพร้อม
ก่อนการสอบบรรจุเข้ารับ
ราชการครู

รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)
1 ครั้ง

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
7,200

7,200

-

-

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

35,200

42,400

35,200

42,400

0

0

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ปริมาณงาน

งบประมาณ

ปริมาณงาน
1 ครั้ง

0

0

1

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งบประมาณ ปริมาณงาน
42,400

42,400

งบประมาณ

0

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับรายวิชาชีพครู
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสอบบรรจุได้
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษา และศิษย์เก่า
แบบประเมินความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

เกณฑ์ในการประเมิน
ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป

0

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

มาตรฐาน

7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน
7,200 - ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท เป็น
4, ค่าใช้สอย

35,200

เงิน 7,200 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 200 คน คนละ 2 มือ้ มือ้ ละ 50 บาท เป็นเงิน
20,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 200 คน คนละ 4 มือ้ มื้อละ
19 บาท เป็นเงิน 15,200 บาท

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( ผศ.อมรา ศรีแก้ว )
ลงชือ่ ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ )

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่กาหนด

การควบคุม
1. สร้างมาตรการในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยการกาหนดให้เป็น
กิจกรรมบังคับของการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตก่อนการสาเร็จ
การศึกษาและแจ้งให้นักศึกษาทราบในวันสัมมนาก่อนการฝึกสอน

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

สูง

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว
เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ใช่โครงการหรือกิจกรรมบังคับที่นักศึกษาต้องเข้าร่วมทุกคน จึงมี
นักศึกษา ประมาณร้อยละ 40 ที่ยังไม่เห็นถึงความสาคัญของโครงการดังกล่าว

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้
ระบุให้โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุเข้ารับราชการครูเป็นกิจกรรม
บังคับของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ต้องเข้าร่วมทุกคนก่อนจะสาเร็จการศึกษา

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

