P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ
แผนงานปฏิบตั ิงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
6201000033
0
56,000
0

บัณฑิต
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 2.2 การได้งานทาหรือ
ผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 2.2
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร, ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์,
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์, ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ, ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. : ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี, ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรูค้ วามสามารถตามหลักสูตร, ตัวบ่งชี้ที่ 5 ครู / อาจารย์มีความรู้ความสามารถ, ตัวบ่งชีท้ ี่ 6 อาจารย์
มีผลงานตีพิมพ์ / เผยแพร่, ตัวบ่งชี้ที่ 7อาจารย์มีผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์, ตัวบ่งชีท้ ี่ 8 ครู / อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ / ประสบการณ์, ตัวบ่งชีท้ ี่ 9 การดาเนินงานของสภาสถาบัน/
กรรมการประจาคณะ, ตัวบ่งชีท้ ี่ 14 การให้บริการวิชาการ / วิชา
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ : 3.5 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (Thailand Qualifications Framework : TQF) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
สถานภาพของงาน/โครงการ
[ ] งานเดิม
[ ] งานใหม่ [ X ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ [ X ] งานตามพันธกิจ [ ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอืน่ ๆ สถานที่ดาเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [X] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [X] การเรียนการสอน [X] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเป็นอีกภารกิจหนึ่งของโปรแกรมวิชา ทีจ่ ะต้องส่งเสริม
และสนับสนุนนักศึกษา นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
ตัวชี้วัด 5 กิจกรรม คือกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม
กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นโปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้เล็งเห็นความสาคัญของกิจกรรมดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมที่
หลากหลายให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
1. นักศึกษามีความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุวิชาเอก
2. วัดความรู้ความสามารถของนักศึกษาก่อนสาเร็จ
การศึกษา
3. นักศึกษามีทักษะด้านการแข่งขัน
4. นักศึกษาสามารถเข้าถึงวัฒนธรรมประเพณีโดย
ผ่านการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
5. นักศึกษาใหม่มีความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับ
มหาวิทยาลัย

2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในศาสตร์คอมพิวเตอร์
2. เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นา มีคุณธรรมจริยธรรมและการทางานร่วมกับผู้อื่นให้แก่
นักศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาอุทิศตนบาเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมและรักษา
สิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
ไทย

ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เชิงปริมาณ
ในด้านวิชาการ และวิชาชีพ
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ของตนเอง และสามารถ
เชิงคุณภาพ
นาไปประยุกต์ใช้ใน
1. ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ
ชีวิตประจาวันได้
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และโครงการพิเศษ
2. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51
เชิงเวลา

เป้าหมาย
80 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ)
70 (ร้อยละ)

80 (ร้อยละ)

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

1. เตรียมความพร้อม
สอบบรรจุวิชาเอก
สาหรับนักศึกษาชัน้ ปีที่ 5
2. วัดความรู้ก่อนจบ
การศึกษา (Exit-Exam)
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
3. พัฒนาทักษะการ
แข่งขันด้านคอมพิวเตอร์
4. อบรมการเรียนรู้
วัฒนธรรมประเพณี ผ่าน
การใช้กล้อง
5. เตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่โปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอร์
รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย

วัสดุ

-

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

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

1 ครั้ง

3,600

6,000

400

10,000

ปริมาณงาน
1 ครั้ง

1 ครั้ง

0

0

2,300

2,300

1 ครั้ง

2,300

1 ครั้ง

0

18,900

0

18,900

1 ครั้ง

18,900

1 ครั้ง

9,600

4,740

5,660

20,000

1 ครั้ง

4,800

0

0

4,800

18,000

29,640

8,360

56,000

พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

งบประมาณ ปริมาณงาน
10,000

1 ครั้ง

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณงาน

20,000

1 ครั้ง

0

0

3

31,200

1

งบประมาณ

20,000

1

4,800

4,800

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนักศึกษา
2. นักศึกษามีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาการและสาขาวิชาชีพ
3. นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประเมินความรู้ของนักศึกษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แบบประเมินความรู้
ร้อยละ
หลังเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
นักศึกษาต่อการจัดกิจกรรม
7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน
18,000 กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมสอบบรรจุวิชาเอก สาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (3,600 บาท)
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท
เป็นเงิน 3,600 บาท
กิจกรรมที่ 4 อบรมการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี ผ่านการใช้
กล้อง (9,600 บาท)
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 คน คนละ 8 ชั่วโมง ชั่วโมงละ
600 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท
กิจกรรมที่ 5 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ (4,800 บาท)
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 คน คนละ 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ

เกณฑ์ในการประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ค่าเฉลี่ย 4.00 ขึ้นไป

600 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท
4, ค่าใช้สอย

5, ค่าวัสดุ

29,640 กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมสอบบรรจุวิชาเอก สาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (6,000 บาท)
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะการแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์
(18,900 บาท)
กิจกรรมที่ 4 อบรมการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี ผ่านการใช้
กล้อง (4,740 บาท)
8,360 กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมสอบบรรจุวิชาเอก สาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (400 บาท)
- ค่าถ่ายเอกสารจัดทารูปเล่มกิจกรรม จานวน 4 เล่ม เล่มละ 100
บาท เป็นเงิน 400 บาท
กิจกรรมที่ 2 วัดความรู้ก่อนจบการศึกษา (Exit-Exam)
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (2,300 บาท)
- ค่าถ่ายเอกสารแบบทดสอบ จานวน 23 ชุด ชุดละ 100 บาท
เป็นเงิน 2,300 บาท
กิจกรรมที่ 4 อบรมการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี ผ่านการใช้
กล้อง (5,660 บาท)
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จานวน 30 ชุด ชุดละ 100
บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารจัดทารูปเล่มกิจกรรม จานวน 3 เล่ม เล่มละ 300
เป็นเงิน 900 บาท
- ค่าของที่ระลึก จานวน 2 ชิน้ ชิ้นละ 880 เป็นเงิน 1,760 บาท

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( อาจารย์ศรินญา หวาจ้อย )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ )
8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา
2. จานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่กาหนด

การควบคุม
1. จัดทาปฏิทินการดาเนินงาน
2. กาหนดมาตรการในการไม่เข้าร่วมกิจกรรม

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
1. ความพร้อมของงบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินกิจกรรม

ระดับ
ต่า

ปานกลาง
*

สูง

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

