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
พัฒนานักศึกษาครู : เรียนรู้กบั ครูพี่เลี้ยง
6201000002
0
50,000
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 02, การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู
กลยุทธ์ที่ : 03, กลยุทธ์ที่ 3 สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาการให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 18 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /ครูพี่เลี้ยง) ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. : ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ : 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม (Science Technology
Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้นักศึกษาครูและสถานศึกษาในพื้นที่
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 -คณะครุศาสตร์
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [ ] กิจกรรมนักศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์

อาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง คณะครุศาสตร์ เป็นสถาบันผลิตครูต้องมีมาตรฐาน ซึ่งระบบการ
เรียนรู้มีหลากหลายวิธี ซึ่งอาชีพครูมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย สามารถนาไป
เป็นแบบอย่างสาหรับนักศึกษาครูได้ คณะครุศาสตร์ จึงเห็นความสาคัญในการเรียนรู้กับบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเพื่อนาไปสู่การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนของนักศึกษาครูต่อไป

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
1. นักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
2. นักศึกษาครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนตรงตามสาขา

1. เพื่อจัดสัมมนาวิชาชีพครู : เรียนรู้กับครูตัวอย่างสาหรับนักศึกษาครู
2. เพื่อพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาครู

ผลลัพธ์
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 5 เข้ารับ
ราชการทุกคน
2. นักศึกษาครูมีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนตามสาขา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
เครือข่าย (โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ครูพี่เลี้ยง) ที่ได้รับ
การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ใช้
บัณฑิตในระดับดี (คะแนนไม่น้อยกว่า 4.0 จากระดับคะแนน 5)
เชิงเวลา
1. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

600 (คน)
100 (ร้อยละ)

70 (ร้อยละ)

2 (วัน)

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

1. สัมมนาวิชาชีพครู :
เรียนรู้กับครูตวั อย่าง

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)
1 ครั้ง

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
30,000

20,000

-

-

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ
50,000

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณงาน
1 ครั้ง

พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

งบประมาณ ปริมาณงาน
50,000

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณงาน

งบประมาณ

รวม

30,000

20,000

50,000

0

0

1

50,000

0

0

0

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตรงตามสาขา
2. มีเครือข่ายวิชาชีพครูด้านการเรียนการสอน

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประเมินกระบวนการสัมมนา นักศึกษาชั้นปีที่ 5
แบบสอบถาม
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
วิชาชีพครู
มาตรฐาน โดยวิเคราะห์จาก
โปรแกรมวิเคราะห์สาเร็จรูป
เพื่อประเมินความสามารถในการ นักศึกษาชั้นปีที่ 5
แบบสอบถาม
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
เรียนรู้
มาตรฐาน โดยวิเคราะห์จาก
โปรแกรมวิเคราะห์สาเร็จรูป
7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน
30,000 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 10 คน คนละ จานวน 5 ชัว่ โมง
ชั่วโมงละ 600 บาท
เป็นเงิน 30,000 บาท
4, ค่าใช้สอย

20,000 - ค่าอาหารกลางวัน สาหรับนักศึกษา จานวน 600 คน คนละ 1

เกณฑ์ในการประเมิน
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป

0

มื้อ มื้อละ 30 บาท
เป็นเงิน 18,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน สาหรับวิทยากร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน จานวน 25 คน คนละ 1 มื้อ มื้อละ 80 บาท เป็นเงิน
2,000 บาท

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

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ )

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา
2. จานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่กาหนด

การควบคุม
1. กาหนดวัน-เวลาในการดาเนินงานให้ชัดเจน และจัดทาปฏิทินการ
ดาเนินงาน
2. กาหนดมาตรการในการไม่เข้าร่วมกิจกรรม

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
1. จัดทาเอกสารติดตามและประเมินผล

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

สูง
*

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

