P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ
แผนงานปฏิบตั ิงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562
6201000041
0
10,000
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

2.วัตถุประสงค์

การเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ของสาขา มุ่งเน้นเพื่อให้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาในสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพและการใช้
2561 มีความพร้อมด้านวิชาการ วิชาชีพ การเรียนการสอน และความเข้าใจในการใช้ชีวิตของ
ชีวติ ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมในการเรียน การใช้ชีวิตในระดับ
มหาวิทยาลัย ลดปัญหาด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการเรียน การ
สอน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาไทยจึงได้จัดทาโครงการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าเรียนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย ทั้งยังนา คุณธรรม
และคุณลักษณะบัณฑิตของโปรแกรมวิชา ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความพร้อมสาหรับการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา

ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักศึกษาสามารถปรับตัวใน เชิงปริมาณ
ด้านการเรียน และการใช้ชีวิต
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในรั้วมหาวิทยาลัยได้
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51
จากระดับคะแนน 5
เชิงเวลา

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

เป้าหมาย
80 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ)
80 (ร้อยละ)

กิจกรรม

1. เตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่โปรแกรม
วิชาภาษาไทย

รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)
1 ครั้ง

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
ใช้สอย
10,000

10,000

-

-

-

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

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ปริมาณงาน

งบประมาณ

ปริมาณงาน

งบประมาณ

0

0

0

0

10,000

10,000

0

0

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณงาน
1 ครั้ง

1

งบประมาณ
10,000

10,000

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
นักศึกษาใหม่ชนั้ ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีความพร้อมด้านวิชาการ วิชาชีพ และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประเมินความพร้อมของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
แบบประเมินความรู้
ร้อยละ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา
2562 ก่อนเริม่ เรียนใน
มหาวิทยาลัย
7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
4, ค่าใช้สอย
10,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 100 คน คนละ 2 มือ้ มื้อ
ละ 25 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 100 คน คนละ 1 มื้อ มื้อละ 50

เกณฑ์ในการประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( อาจารย์รุ่งณภา บุญยิ้ม )

บาท เป็นเงิน 5,000 บาท

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ )
8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. นักศึกษาอาจเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบทุกคน

การควบคุม
1. ควรเป็นกิจกรรมที่บังคับ

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ (นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562)

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

สูง
*

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

