P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ
แผนงานปฏิบตั ิงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับนานาชาติ
6201000067 100,000
0
0

บัณฑิต
0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 02, การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู
กลยุทธ์ที่ : 03, กลยุทธ์ที่ 3 สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาการให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 18 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /ครูพี่เลี้ยง) ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ., ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา, ระดับหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน, ระดับหลักสูตร ตัว
บ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู,้ ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์, ระดับคณะ ตัว
บ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร, ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์, ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ, ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. : ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี, ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร, ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่, ตัวบ่งชี้ที่ 5 ครู /
อาจารย์มีความรู้ความสามารถ, ตัวบ่งชี้ที่ 6 อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ / เผยแพร่, ตัวบ่งชี้ที่ 7 อาจารย์มีผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์, ตัวบ่งชี้ที่ 8 ครู / อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ / ประสบการณ์, ตัว
บ่งชี้ที่ 9 การดาเนินงานของสภาสถาบัน/กรรมการประจาคณะ, ตัวบ่งชี้ที่ 10 การดาเนินงานของอธิการบดี / คณบดี, ตัวบ่งชี้ที่ 13 การให้บริการวิชาการ / วิชาชีพ ที่ส่งผลต่อชุมชน / สังคม, ตัวบ่งชี้ที่ 14
การให้บริการวิชาการ / วิชาชีพ ที่ส่งผลต่อคณะ / สถาบัน, ตัวบ่งชี้ที่ 15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม, ตัวบ่งชี้ที่ 18 เอกลักษณ์คณะ / สถาบัน
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ : 3.4 จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านการวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและด้านมาตรฐาน
วิชาชีพครู
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม
[ ] งานใหม่ [ ] โครงการเดิม [ X ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ [ X ] งานตามพันธกิจ [ ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [X] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [X] การเรียนการสอน [X] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนนับว่าเป็นเรื่องสาคัญ ที่จะส่งผล
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานการณ์จริง โดยใช้ภาษาที่เป็นสากล ดังนั้น การ
สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศให้มคี วามต่อเนื่องจึงเกิด
ประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะได้พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้และทักษะในวิชาชีพ และ
อาจารย์ที่จะได้ปรับเปลี่ยนพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่
เป็นสากล
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
อาจารย์และนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ผลลัพธ์
อาจารย์และนักศึกษาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
เรียนการสอนกับเครือข่ายใน
ต่างประเทศ

สถานที่ดาเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

2.วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับอาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1. อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษกับ
เครือข่ายต่างประเทศ
2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับเครือข่าย
เชิงคุณภาพ
1. อาจารย์มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เชิงเวลา

เป้าหมาย
10 (คน)
40 (คน)
4 (ระดับ)
4 (ระดับ)

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

1. การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ

รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)
1 ครั้ง

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
รายจ่าย
อื่น

-

-

100,000

100,000

-

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

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

งบประมาณ

ปริมาณงาน

0

0

1 ครั้ง

100,000

100,000

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

0

0

1

งบประมาณ

งบประมาณ

100,000

100,000

0

0

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. นักศึกษาและคณาจารย์ได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
2. เครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศมีความต่อเนื่อง

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับ อาจารย์และนักศึกษา
แบบรายงานตนเอง
การวิเคราะห์เนื้อหา
อาจารย์และนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์
เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์และนักศึกษา
แบบสอบถาม
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
อาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วม
มาตรฐาน
กิจกรรม

เกณฑ์ในการประเมิน
สรุปตามความคิดเห็นของกลุ่ม

ระดับมาก
หรือค่าเฉลี่ยตัง้ แต่ 3.50 ขึ้นไป

7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
9, งบรายจ่ายอื่น
100,000 ค่าใช้สอย
- ค่าลงทะเบียน เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ น้ามันเชื้อเพลิง
96,000 บาท
(ทุกรายการถัวเฉลี่ย)
ค่าวัสดุ
- ค่าสาเนาเอกสาร เป็นเงิน 4,000 บาท

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ )

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ

การควบคุม
1. จัดหาแหล่งทุนเพิ่มเติม

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
1. การประสานกับต่างประเทศ
2. สถานบัน/หน่วยงานความร่วมมือในต่างประเทศ

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

สูง
*
*

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

