P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ
แผนงานปฏิบตั ิงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
บัณฑิต
นิทรรศการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
6201000049
50,000
0
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 06, กลยุทธ์ที่ 6 สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 35 ผลการประเมินภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ าหนดโดย สกอ., ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.2
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม, ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. : ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี, ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร, ตัวบ่งชี้ที่ 6 อาจารย์มผี ลงานตีพิมพ์ / เผยแพร่, ตัวบ่งชี้ที่
10 การดาเนินงานของอธิการบดี / คณบดี, ตัวบ่งชี้ที่ 13 การให้บริการวิชาการ / วิชาชีพ ที่ส่งผลต่อชุมชน / สังคม, ตัวบ่งชี้ที่ 14 การให้บริการวิชาการ / วิชาชีพ ที่ส่งผลต่อคณะ
/ สถาบัน, ตัวบ่งชี้ที่ 18 เอกลักษณ์คณะ / สถาบัน
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
สอดคล้องกับเอกลักษณ์
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ : 6.2 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ X ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ ] งานตามพันธกิจ [ X ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานทีด่ าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [ ] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [X] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

2.วัตถุประสงค์

คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีปรัชญา ปณิธาน และ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์และจัดแสดงนิทรรศการผลงาน กิจกรรมทางด้านงานวิชาการ งานวิจัยและการ
จุดเน้นที่สาคัญมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตครู พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการแก่สังคม
ตลอดจนงานบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นการ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรภายในคณะได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เสริมสร้างความ
สร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของหน่วยงาน คณะครุศาสตร์ จึงกาหนด
เข้มแข็งให้กับองค์กร
โครงการราชภัฏวิชาการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงผลงานทางงานวิชาการและงานวิจัยเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรอีกทาง

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
นิทรรศการและกิจกรรมภายในนิทรรศการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จานวน 10
โปรแกรมวิชา

ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักศึกษาและบุคลากร
เชิงปริมาณ
ภายในคณะได้มีส่วนร่วมใน
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
การจัดกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
2. คณะครุศาสตร์ ได้เผยแพร่
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมทางด้านวิชาการ วิจัย เชิงเวลา
และการบริการวิชาการให้เป็น
ที่รู้จักและยอมรับจากสังคม
และหน่วยงานภายนอก

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

เป้าหมาย
1 (ชุมชน)
80 (ร้อยละ)

กิจกรรม

1. นิทรรศการวิชาการ
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)
1 ครั้ง

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
รายจ่าย
อื่น
50,000

50,000

-

-

-

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ
50,000

1 ครั้ง

50,000

1

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ปริมาณงาน

งบประมาณ

ปริมาณงาน

งบประมาณ

ปริมาณงาน

0

0

0

0

งบประมาณ

50,000

50,000

0

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากสังคม โดยมีจานวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
2. นักศึกษาและบุคลากร คณะครุศาสตร์ ได้มีการทากิจกรรมร่วมกันช่วยให้เกิดความเข้มแข็งขององค์กร
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แบบประเมินความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มาตรฐาน
7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
9, งบรายจ่ายอื่น
50,000 ค่าวัสดุ 50000 บาท
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับการจัดนิทรรศการ คณะครุศาสตร์
จานวน 10,000 บาท
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับการจัดนิทรรศการ ระดับโปรแกรมวิชา

เกณฑ์ในการประเมิน
ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป

0

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ )

จานวน 10 โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชาละ 4,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ )
8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

การควบคุม
1. จัดช่องทางประชาสัมพันธ์ทหี่ ลากหลาย เช่น แผ่นพับ ใบปลิว ส่ง
เป็นหนังสือราชการ สื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
1. บุคลากรผู้รบั ผิดชอบกิจกรรมมีความพร้อม
2. งบประมาณในการจัดกิจกรรมได้รับการจัดสรรอย่างเหมาะสม
3. สถานที่ในการให้บริการและรับบริการมีความชัดเจน

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

สูง
*

*
*

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว
ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์น้อยจึงทาให้ผู้เข้าร่วมน้อย

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้
จัดช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายมากขึ้น

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ
ครู นักเรียน ผู้บริหาร
ครู นักเรียน ผู้บริหาร
หน่วยงานสถานศึกษา
หน่วยงานสถานศึกษา
ภายนอก นักศึกษา
ภายนอก นักศึกษา
อาจารย์ และบุคลากร
อาจารย์ และบุคลากร

ตัวชี้วัด
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เป้าหมาย
ร้อยละ 80

ระยะเวลา
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

ผู้รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร์

