P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ
แผนงานปฏิบตั ิงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
พัฒนาทักษะและคุณลักษณะความเป็นครูสังคมศึกษา
6201000028
0
60,000
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 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของ
ผู้สาเร็จการศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์, ระดับ
หลักสูตร ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 1.6
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์, ระดับ
คณะ 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 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร, ตัวบ่งชี้ที่ 5 ครู / อาจารย์มีความรู้ความสามารถ, ตัวบ่งชี้ที่ 6 อาจารย์มีผลงาน
ตีพิมพ์ / เผยแพร่, ตัวบ่งชี้ที่ 7อาจารย์มีผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์, ตัวบ่งชี้ที่ 8 ครู / อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ / ประสบการณ์, ตัวบ่งชี้ที่ 9 การดาเนินงานของสภาสถาบัน/กรรมการประจาคณะ,
ตัวบ่งชี้ที่ 14 การให้บริการวิชาการ / วิชา
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ : 3.5 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand
Qualifications Framework : TQF) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม
[ ] งานใหม่ [ X ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ [ X ] งานตามพันธกิจ [ ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานที่ดาเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [X] วิจัย [ ] อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [X] การเรียนการสอน [X] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF ด้านพัฒนาผู้เรียนให้มี
1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมสาหรับครู
ความรู้และพัฒนาในทุกๆด้าน ที่สามารถนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตครูได้จริง การพัฒนา
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา
ทักษะและคุณลักษณะความเป็นครู จึงควรมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถนาผลจาก
3. เพือ่ นักศึกษามีทักษะทางวิชาการที่มีศักยภาพในการแข่งขัน
กิจกรรมไปใช้ได้จริง และให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และ
4. เพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและก่อนสอบแข่งขันเข้ารับราชการครู
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาควบคู่กันไปด้วย โปรแกรมวิชาสังคมศึกษาจึงได้
5. เพือ่ ส่งเสริมทักษะการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทั้งด้านทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะทางวิชาการ การ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและก่อนสอบแข่งขันเข้ารับราชการครู ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้แก่นักศึกษาเพื่อการแข่งขันและเสริมคุณลักษณะการเป็นครูที่ดีในอนาคต
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
และความเป็นครู และการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21
2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อ
การแข่งขัน
3. นักศึกษามีความพร้อมด้านวิชาการและการใช้ชีวิต
ภายในรั้วมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์
นักศึกษามีคุณภาพตาม
คุณลักษณะบัณฑิตพึง
ประสงค์ และเป็นบัณฑิตทีม่ ี
คุณภาพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และโครงการพิเศษ
2. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพ

เป้าหมาย
250 (คน)
70 (ร้อยละ)

80 (ร้อยละ)

4. นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนสาเร็จ
การศึกษา

ตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51
เชิงเวลา

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

1. อบรมคุณธรรม
จริยธรรมสูส่ านึกครูดี
2. แข่งขันทักษะทาง
วิชาการเพื่อความเป็น
เลิศ
3. เตรียมความพร้อม
ก่อนเรียน
4. การจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21
5. ปัจฉิมนิเทศและ
เตรียมความพร้อมสู่
วิชาชีพครู
6. พัฒนาข้อสอบ ExitExam เพื่อทดสอบก่อน
จบการศึกษา

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.)
ปริมาณงาน
1 ครั้ง

งบประมาณ ปริมาณงาน
21,100

1 ครั้ง

3,600

17,500

0

21,100

1 ครั้ง

0

12,000

0

12,000

1 ครั้ง

0

0

2,300

2,300

1 ครั้ง

0

7,200

2,800

10,000

1 ครั้ง

10,000

1 ครั้ง

0

7,200

2,800

10,000

1 ครั้ง

10,000

1 ครั้ง

0

0

2,300

2,300

1 ครั้ง

2,300

1 ครั้ง

พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
งบประมาณ

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณงาน

งบประมาณ

12,000

1 ครั้ง

2,300

7. เตรียมความพร้อม
วิชาเอกก่อนสอบบรรจุ
รวม

1 ครั้ง

0
3,600

0

2,300

2,300

43,900

12,500

60,000

1 ครั้ง
1

12,000

5

2,300
45,700

0

0

1

2,300

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. นักศึกษาได้เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมสาหรับครู
2. สามารถส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา
3. นักศึกษามีทักษะทางวิชาการที่มีศักยภาพในการแข่งขัน
4. นักศึกษามีความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและก่อนสอบแข่งขันเข้ารับราชการครู
5. นักศึกษามีทักษะการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประเมินการนาความรู้ที่ได้รับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แบบประเมินความรู้
ร้อยละ
หลังเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แบบประเมินความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
นักศึกษาต่อการจัดกิจกรรม
มาตรฐาน
7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน
3,600 กิจกรรมที่ 1 อบรมคุณธรรม จริยธรรมสูส่ านึกครูดี (3,600
บาท)
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท

เกณฑ์ในการประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป

4, ค่าใช้สอย

เป็นเงิน 3,600 บาท
43,900 กิจกรรมที่ 1 อบรมคุณธรรม จริยธรรมสูส่ านึกครูดี (17,500
บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 125 คน คนละ 2 มื้อ มื้อ
ละ 30 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 125 คน คนละ 1 มื้อ มื้อละ 80
บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 แข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ
(12,000 บาท)
- เงินรางวัลชนะเลิศ จานวน 1,200 บาท
- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จานวน 900 บาท
- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จานวน 600 บาท
- เงินรางวัลชมเชย 6 รางวัล รางวัลละ 300 บาท เป็นเงิน 1,800
บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 250 คน คนละ 1 มื้อ มื้อ
ละ 30 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท
กิจกรรมที่ 4 การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (7,200
บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 120 คน คนละ 2 มื้อ มื้อ
ละ 30 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท
กิจกรรมที่ 5 ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู
(7,200 บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 120 คน คนละ 2 มือ้ มื้อ
ละ 30 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท

5, ค่าวัสดุ

12,500 กิจกรรมที่ 3 เตรียมความพร้อมก่อนเรียน (2,300 บาท)
- ค่าเอกสารและวัสดุ เช่น กระดาษ ปากกาเคมี ฯลฯ เป็นเงิน
2,300 บาท
กิจกรรมที่ 4 การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (2,800
บาท)
- ค่าเอกสารและวัสดุ เช่น กระดาษ ปากกาเคมี ฯลฯ เป็นเงิน
2,800 บาท
กิจกรรมที่ 5 ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู
(2,800 บาท)
- ค่าเอกสารและวัสดุ เช่น กระดาษ ปากกาเคมี ฯลฯ เป็นเงิน
2,800 บาท
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาข้อสอบ Exit-Exam เพื่อทดสอบก่อนจบ
การศึกษา (2,300 บาท)
- ค่าเอกสารและวัสดุ เช่น กระดาษ ปากกาเคมี ฯลฯ เป็นเงิน
2,300 บาท
กิจกรรมที่ 7 เตรียมความพร้อมวิชาเอกก่อนสอบบรรจุ (2,300
บาท)
- ค่าเอกสารและวัสดุ เช่น กระดาษ ปากกาเคมี ฯลฯ เป็นเงิน
2,300 บาท

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( อาจารย์เลเกีย เขียวดี )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ )

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. การประสานงานระหว่างผู้จัดกิจกรรม กับหน่วยงานอื่นอาจมี
ความผิดพลาด

การควบคุม
1. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน รวมทัง้ การประสานวิทยากร

2. การจัดกิจกรรมอาจประสบกับปัญหา ฝน ฟ้า อากาศ
3. นักศึกษาไม่เข้าร่วมกิจกรรม

2. ตรวจสอบสถานที่จดั ให้ดี และ เตรียมแผนสารองโดยการเตรียมสถานที่
3. มีการเช็คชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งก่อนและหลังดาเนินกิจกรรม

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

สูง

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว
โครงการงบประมาณต่างๆ มีการลดจานวนงบประมาณลง

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้
ดาเนินการจัดโครงการ โดยพิจารณาโครงการที่ทาร่วมกับคณะ และมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม
เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน TQF ครบทั้ง 5 ด้านจึงจัดกิจกรรมเสริมให้นักศึกษาโดยไม่ใช้งบประมาณ

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

