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
เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
6201000015
0
52,580
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 03, การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม
กลยุทธ์ที่ : 03, กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาให้พร้อมรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 เป็นคนดี มีคุณธรรม จิตอาสา สร้างสรรค์สังคม
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 22 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ใช้บัณฑิตในระดับดี (คะแนนไม่นอ้ ยกว่า 4.0 จากระดับคะแนน 5), 23 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5
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, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร, ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์, ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ, ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. : ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี, ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร, ตัวบ่งชี้ที่ 5 ครู / อาจารย์มีความรู้ความสามารถ, ตัวบ่งชี้
ที่ 6 อาจารย์มผี ลงานตีพิมพ์ / เผยแพร่, ตัวบ่งชี้ที่ 7อาจารย์มีผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์, ตัวบ่งชี้ที่ 8 ครู / อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ / ประสบการณ์, ตัวบ่งชี้ที่ 9 การ
ดาเนินงานของสภาสถาบัน/กรรมการประจาคณะ, ตัวบ่งชี้ที่ 14 การให้บริการวิชาการ / วิชา
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
สอดคล้องกับเอกลักษณ์
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ : 3.2 พัฒนาศักยภาพวิชาการนักศึกษาให้มีความพร้อมรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และมี
ความสามารถในการนาความรู้ไปสร้างสรรค์สังคมตามอัตลักษณ์
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
2.วัตถุประสงค์
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
1. เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในศาสตร์สาขาปฐมวัยให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยให้เป็นผู้มีบทบาทสาคัญที่ตอ้ งพัฒนาตนเอง การศึกษาปฐมวัยทุกชั้นปี
ให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยความรู้ ความสามารถและเจตคติที่ดีในการเป็นครูปฐมวัยที่
2. เพือ่ เพิ่มพูนศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
เก่งและดีในอนาคต โปรแกรมวิชาฯ ตระหนักเห็นความสาคัญ จึงจัดโครงการ/กิจกรรม ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย
เพิ่มพูนศักยภาพนักศึกษา
3. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความรักความสามัคคี มีวินัย ใจอดทนของนักศึกษาโปรแกรม
การศึกษาปฐมวัย
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
ผลลัพธ์
1. นักศึกษาได้ปฏิบัติธรรม บาเพ็ญประโยชน์ และ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
เรียนรู้หลักคุณธรรมจริยธรรม
ปฐมวัยทุกชั้นปี เป็นบัณฑิตที่
2. นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ทักษะด้าน
มีคณ
ุ ภาพ
ภาษาอังกฤษ และทักษะทางวิชาการวิชาชีพ
3. นักศึกษาสามารถพัฒนานวัตกรรมโดยบูรณาการ
STEM และสามารถเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและ
วิชาชีพครูปฐมวัยได้
4. นักศึกษามีศักยภาพ ด้านความรู้ ความสามารถ
ด้านกีฬา และการจัดกิจกรรมนันทนาการสันทนาการ
พลศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย รวมทั้งความสัมพันธ์อันดี

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกชั้นปีที่
เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และโครงการพิเศษ
2. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51
เชิงเวลา

เป้าหมาย
80 (ร้อยละ)

70 (ร้อยละ)

80 (ร้อยละ)

ภายในโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย สามารถนา
ศักยภาพนี้ไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป

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

1. ค่ายคุณธรรม
จริยธรรม และบาเพ็ญ
ประโยชน์
2. การพัฒนาวิชาการ
วิชาชีพและภาษาอังกฤษ
สู่การเป็นครูปฐมวัยมือ
อาชีพ
3. กิจกรรม STEM
Education &
Innovation
4. กีฬาสานสัมพันธ์น้อง
พี่ปฐมวัย
รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)

ตอบแทน ใช้สอย

1 ครั้ง

0

10,000

0

10,000

1 ครั้ง

4,800

7,000

0

11,800

1 ครั้ง

0

10,000

780

10,780

1 ครั้ง

0

20,000

0

20,000

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย

4,800

47,000

วัสดุ

780

-

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

52,580

1 ครั้ง

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

งบประมาณ

11,800

10,780

1 ครั้ง
2

งบประมาณ

10,000

1 ครั้ง

1 ครั้ง

งบประมาณ

20,780

1

20,000
20,000

1

11,800

0

0

1. นักศึกษาโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 1 - 5 มีศักยภาพความสามารถตามคุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. คณาจารย์ได้รับประสบการณ์การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แบบสอบถาม
1. ค่าเฉลี่ย, S.D.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
2. วิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis)
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ และ
1. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 1. แบบทดสอบ
1. ค่าเฉลี่ย, S.D.
ทักษะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
2. วิทยากร
2. เกณฑ์การตรวจให้คะแนน
2. วิเคราะห์เนื้อหา (Content
โครงการ
3. แบบสอบถามปลายเปิด
Analysis)
7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน
4,800 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาวิชาการวิชาชีพและภาษาอังกฤษ สู่
การครูปฐมวัยมืออาชีพ
(4,800 บาท)
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 8 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน
4,800 บาท

4, ค่าใช้สอย

47,000 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์
(10,000 บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 40 คน คนละ 4 มื้อ มื้อละ 25 บาท
เป็นเงิน 4,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 40 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 50 บาท เป็นเงิน
4,000 บาท

เกณฑ์ในการประเมิน
1. ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
2. สรุปเชิงเหตุและผลตาม
ความเห็นส่วนมาก
คะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจ
หลังโครงการ เทียบกับเกณฑ์ ร้อย
ละ 75 ถือว่าผ่านเกณฑ์

5, ค่าวัสดุ

- ค่ายานพาหนะและน้ามันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 2,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาวิชาการวิชาชีพและภาษาอังกฤษ สู่
การครูปฐมวัยมืออาชีพ
(7,000 บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 70 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท
เป็นเงิน 3,500 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 70 คน คนละ 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท เป็นเงิน
3,500 บาท
กิจกรรมที่ 3 STEM Education & Innovation (10,000 บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 50 คน คนละ 4 มื้อ มื้อละ 25 บาท
เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 50 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 50 บาท เป็นเงิน
5,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ปฐมวัย (20,000 บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 200 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 25
บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 200 คน คนละ 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท เป็นเงิน
10,000 บาท
780 กิจกรรมที่ 3 STEM Education & Innovation (780 บาท)
- ค่าวัสดุที่ใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษ ปากกา ฯลฯ เป็นเงิน 780 บาท
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ )

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่กาหนด

การควบคุม
1. เพิ่มมาตรการเช็คชื่อหรือสร้างแรงจูงใจด้วยของการให้แรงเสริม
ด้านบวก

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

สูง

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานบางกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางส่วนอยู่ไม่ครบกิจกรรมตามกาหนดการ
สถานที่จัดกิจกรรมร้อน และคับแคบ

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม หรือหางบประมาณภายนอก
เพิ่มมาตรการเช็คชื่อหรือสร้างแรงจูงใจด้วยของการให้แรงเสริมด้านบวก
เลือกสถานที่ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมและจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

