P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ
แผนงานปฏิบตั ิงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน SIL : School
6201000053
50,000
0
0
Integrated Learning

บัณฑิต
0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 02, การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู
กลยุทธ์ที่ : 02, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการผลิตครูให้ได้ครูดีมีคุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพื่อเสริม สร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 15 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการพิเศษ
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 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้, 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 5 ครู / อาจารย์มีความรู้ความสามารถ, ตัวบ่งชี้ที่ 6 อาจารย์มีผลงาน
ตีพิมพ์ / เผยแพร่, ตัวบ่งชี้ที่ 7อาจารย์มีผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์, ตัวบ่งชี้ที่ 8 ครู / อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ / ประสบการณ์, ตัวบ่งชี้ที่ 9 การดาเนินงานของสภาสถาบัน/กรรมการประจาคณะ,
ตัวบ่งชี้ที่ 10 การดาเนินงานของอธิการบดี
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
สอดคล้องกับเอกลักษณ์
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ : 2.3 กาหนดให้นักศึกษาครูตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ หรือนาเสนอในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1
ครั้งตลอดหลักสูตร
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม
[ X ] งานใหม่ [ ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ [ ] งานตามพันธกิจ [ X ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานที่ดาเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

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

1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีปรัชญา 1. เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์จริงในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ปณิธาน และจุดเน้นที่สาคัญมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตครู พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
2. เพือ่ พัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง
งานวิจยั งานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนงานบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจ
หลักของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน อุปสรรค ส่งเสริม และสนับสนุน
ของการจัดการเรียนการสอนที่บรูณาการการเรียนรู้กับการทางาน ทางคณะเล็งเห็น
ความสาคัญของการจัดการเรียนการสอนทีบ่ ูรณาการการเรียนรู้และการทางาน จึงได้
จัดทาโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ทางาน (SIL)
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักศึกษาเกิดการเชี่อมโยงและความคิดรวบยอดจาก การจัดการเรียนการสอนเชิง เชิงปริมาณ
การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน บูรณาการกับการทางานที่
1. จานวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร
และเกิดการเรียนรู้จากสิ่งรอบๆ ตัวและสถานการณ์ หลากหลายและมี
และการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
จริง
ประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความสาเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน
เชิงเวลา

เป้าหมาย
10 (ไม่น้อยกว่า)

80 (ร้อยละ)

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

1. ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการ
ทางาน (SIL : School
Integrated Learning)
รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)
1 งาน

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
รายจ่าย
อื่น
50,000

50,000

-

-

-

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 งาน

50,000

50,000

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

0

0

1

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. นักศึกษาเกิดการเชื่อมโยงและความคิดรวบยอดจากการจักการเรียนการสอนบรูณาการกับการทางาน
2. นักศึกษาได้มีเรียนรู้สถานการณ์จริงจากากรลงพื้นที่
3. นักศึกษาสามารถเกิดการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)

งบประมาณ

งบประมาณ

50,000

50,000

0

0

วัตถุประสงค์การประเมิน
เพื่อประเมินความสาเร็จของการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ
การทางาน SIL : School
Integrated Learning

แหล่งข้อมูล
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการ/เครื่องมือ
แบบประเมินความสาเร็จของการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ
การทางาน
SIL : School Integrated
Learning

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
9, งบรายจ่ายอื่น
50,000 - ค่าวัสดุสาหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน (SIL : School
Integrated Learning) จานวน 4 รายวิชา รายวิชาละ 12,500
บาท เป็นเงิน 50,000 บาท

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. มีงบประมาณไม่เพียงพอในการลงพื้นที่

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

การควบคุม
1. มีการควบคุมการใช้งบประมาณ

เกณฑ์ในการประเมิน
ระดับมากขึ้นไป

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ )

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

1. ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนบรูณาการกับการทางาน

สูง
*

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

