P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ
แผนงานปฏิบตั ิงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน
6201000031
0
43,580
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
ในการพัฒนานักศึกษาในด้านการเรียนการสอนภาษาจีนให้ได้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทางโปรแกรมวิชาภาษาจีนจึงมีความประสงค์จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนให้มีคุณลักษณะที่บัณฑิตพึงมี พร้อมทั้ง
ส่งเสริมความรูค้ วามสามารถและเจตคติที่ดีในการเป็นครู รวมไปถึงการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในด้านภาษา ประเพณีและวัฒนธรรมจีน อีกทั้งเสริมสร้างการสร้าง
นวัตกรรมงานวิจัยสู่การเผยแพร่ต่อไป

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ภาษาจีนให้แก่นักศึกษา
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาษา ประเพณีและวัฒนธรรมจีน รวม
ไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีน
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมการ

2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในศาสตร์สาขาภาษาจีนให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี
2. เพื่อให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนและบุคลากรทั่วไปที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจใน
ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรมจีน รวมถึงเสริมสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาด้านวินัยและ
ความสามัคคี
3. เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน
4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางภาษาจีน และส่งเสริมให้นักศึกษามีความ
กล้าแสดงออก
5. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโดยบูรณาการการเรียนรู้จากสถานที่จริงกับการ
เรียนรู้นอกสถานที่

ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักศึกษาได้รับการพัฒนา เชิงปริมาณ
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ที่จาเป็นสาหรับการเรียน และ เชิงคุณภาพ
สามารถนาไปปรับใช้ในการ
1. ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ
ทางานได้
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และโครงการพิเศษ

เป้าหมาย
80 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ)
70 (ร้อยละ)

เรียนรู้สาหรับครูภาษาจีน
4. ส่งเสริมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
5. ดูงานกระบวนการเรียนการสอนภาษาจีน

2. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51
เชิงเวลา

80 (ร้อยละ)

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

1. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ทางด้านภาษาจีน
2. กิจกรรมตรุษจีน
3. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เพือ่ พัฒนาสือ่ นวัตกรรม
การเรียนรูส้ าหรับครู
ภาษาจีน
4. ส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะภาษาจีน
5. ศึกษาดูงาน
กระบวนการเรียนการ
สอนภาษาจีน
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

4,200

3,410

2,390

10,000

ปริมาณงาน
1 ครั้ง

1 ครั้ง
1 ครั้ง

0

13,200

1,800

15,000

1 ครั้ง

3,000

1,500

500

5,000

1 ครั้ง

0

0

5,000

5,000

1 ครั้ง

5,000

1 ครั้ง

0

8,580

0

8,580

1 ครั้ง

8,580

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั

7,200

26,690

9,690

43,580

พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

งบประมาณ ปริมาณงาน
10,000

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณงาน

15,000
1 ครั้ง

2

13,580

2

งบประมาณ

25,000

0

0

1

5,000

5,000

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนปีที่ 1 - 5 มีศักยภาพความสามารถตามคุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาจีน
2. คณาจารย์ได้รับประสบการณ์การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แบบประเมินความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มาตรฐาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ และ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แบบประเมินความรู้
ร้อยละ
ทักษะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน
7,200 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ภาษาจีน (4,200 บาท)
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 7 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท
เป็นเงิน 4,200 บาท
กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมการ
เรียนรู้สาหรับครูภาษาจีน
(3,000 บาท)
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 5 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท
4, ค่าใช้สอย
26,690 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ภาษาจีน (3,410 บาท)

เกณฑ์ในการประเมิน
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 31 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ
30 บาท เป็นเงิน 1,860 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 31 คน คนละ 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท
เป็นเงิน 1,550 บาท
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมตรุษจีน (13,200 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 120 คน คนละ 1 มื้อ มื้อละ 50
บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
- เงินรางวัลการแข่งขันทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน จานวน
7,200 บาท ประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ จานวน 4 รางวัล รางวัลละ 800 บาท เป็นเงิน
3,200 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จานวน 4 รางวัล รางวัลละ 500
บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จานวน 4 รางวัล รางวัลละ 300
บาท เป็นเงิน 1,200 บาท
รางวัลชมเชย จานวน 8 รางวัล รางวัลละ 100 บาท เป็นเงิน 800
บาท
กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมการ
เรียนรู้สาหรับครูภาษาจีน
(1,500 บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 50 คน คนละ 1 มื้อ มื้อละ
30 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงานกระบวนการเรียนการสอนภาษาจีน
(8,580 บาท)

- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 8,580 บาท
9,690 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ภาษาจีน (2,390 บาท)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม เช่น กระดาษสี ปากกาเคมี
เป็นต้น จานวน 2,390 บาท
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมตรุษจีน (1,800 บาท)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม เช่น กระดาษสี เชือก กาว
เป็นต้น จานวน 1,800 บาท
กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมการ
เรียนรู้สาหรับครูภาษาจีน (500 บาท)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม เช่น กระดาษสี ปากกาเคมี
เป็นต้น จานวน 500 บาท
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการแข่งขันทักษะภาษาจีน (5,000 บาท)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม เช่น กระดาษสี ปากกาเคมี
เป็นต้น จานวน 5,000 บาท

5, ค่าวัสดุ

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ )

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2. งบประมาณที่ใช้มีจานวนจากัด

การควบคุม
1. ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทั่วไปที่สนใจ
ทราบมากที่สุด
2. ใช้งบประมาณเท่าที่จาเป็น และหางบประมาณอื่นๆ สนับสนุน

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

สูง

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

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม หรือหางบประมาณภายนอก
เพิ่มมาตรการเช็คชื่อหรือสร้างแรงจูงใจด้วยของการให้แรงเสริมด้านบวก
เลือกสถานที่ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมและจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กาหนดส่งการสรุปกิจกรรม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ประโยชน์ต่อ

