P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ
แผนงานปฏิบตั ิงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
บูรณาการการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
6201000058
50,000
0
0

บัณฑิต
0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 01, การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา
กลยุทธ์ที่ : 01, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการบูรณาการพันธกิจและสร้างเครือข่าย
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 1 จานวนชุมชน /ประเด็นที่ได้รับการชี้นาแก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขนึ้
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ าหนดโดย สกอ., ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู,้ ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร, ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์, ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ, ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบ
กากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
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 ี่ 10 การดาเนินงานของอธิการบดี
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
สอดคล้องกับเอกลักษณ์
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ : 1.2 สร้างความร่วมมือของเครือข่ายและกาหนดให้มกี ารบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน /ภายนอกใน
การให้บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น (University Engagement)
สถานภาพของงาน/โครงการ
[ ] งานเดิม
[ X ] งานใหม่ [ ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ [ ] งานตามพันธกิจ [ X ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ สถานที่ดาเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [X] วิจัย [ ] อืน่ ๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [X] การเรียนการสอน [X] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน เป็นการเพิ่มทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพ 1. เพือ่ จัดกิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาพฤติกรรมการ
ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนไปจัด
สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
กิจกรรมบริการด้านวิชาการ ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดกาแพงเพชร 2. เพือ่ พัฒนานักศึกษาให้มที ักษะด้านการบริการวิชาการ
และพื้นที่ใกล้เคียง
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
กิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชาพฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา

ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ เชิงปริมาณ
ได้จากการเรียนในชั้นเรียนไป
1. จานวนรายวิชาที่นานวัตกรรมไปใช้เพื่อการบริการวิชาการ
จัดกิจกรรมบริการด้าน
แก่ชุมชน
วิชาการ และต่อยอดได้ใน
เชิงคุณภาพ
อนาคต
1. ร้อยละความสาเร็จของการบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการ
เชิงเวลา

เป้าหมาย
1 (รายวิชา)

85 (ร้อยละ)

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

ผลผลิต
กิจกรรม

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

(หน่วยนับ)
1. การบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาพฤติกรรมการ
สอนวิชาสังคมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
รวม

1 ครั้ง

รายจ่าย
อื่น
50,000

50,000

-

-

-

รวมเงิน ปริมาณงาน

งบประมาณ

1 ครั้ง

50,000

50,000

ปริมาณงาน

0

0

1

งบประมาณ

ปริมาณงาน

งบประมาณ

0

0

ปริมาณงาน

งบประมาณ

50,000

50,000

0

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. นักศึกษาเกิดทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21
2. นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถของตนได้
3. โรงเรียนที่ได้รับบริการสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ และสารถนาไปต่อยอดได้
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประเมินความสาเร็จของการ นักศึกษา
แบบประเมินความสาเร็จของการ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กับการบริการวิชาการ
กับการบริการวิชาการ
7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
9, งบรายจ่ายอื่น
50,000 ค่าใช้สอย 33,600 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 120 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 80
บาท เป็นเงิน 19,200 บาท

เกณฑ์ในการประเมิน
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51

0

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 120 คน คนละ 4 มือ้ มื้อ
ละ 30 บาท เป็นเงิน 14,400 บาท
ค่าวัสดุ 16,400 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบกิจกรรม จานวน 120 ชุด ชุดละ 80
บาท เป็นเงิน 9,600 บาท
- ค่าวัสดุประกอบการอบรม เช่น ปากกาเคมี กระดาษบรู๊ฟ
กระดาษสี เป็นต้น จานวน 6,800 บาท

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

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. การประสานงานระหว่างผู้จัดกิจกรรม กับนักศึกษาและ
หน่วยงานอื่นอาจมีความผิดพลาด
2. การจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม อาจมีปัญหา
3. นักศึกษาอาจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

การควบคุม
1. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน รวมทัง้ การประสานวิทยากร
2. จัดเตรียมและประสานสถานที่ให้ดี และพร้อมใช้ในกิจกรรม
3. แจ้งให้นกั ศึกษาทราบล่วงหน้า เพื่อจัดสรรเวลาการทากิจกรรมที่
เหมาะสม และไม่กระทบกับการเรียน

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
1. ความพร้อมของบุคลากร ทีมงาน งบประมาณ เครื่องมือ/อุปกรณ์ การบริหารจัดการ

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

สูง
*

2. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม กระบวนการ และวิธีการดาเนินการเบื้องต้น
3. การประเมินผลการจัดกิจกรรม

*
*

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ
1. นักศึกษา 2. นักเรียน โรงเรียนมัธยมในเขต
และครู
จังหวัดกาแพงเพชร

ตัวชี้วัด
- ร้อยละความสาเร็จของ
การบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ

เป้าหมาย
ร้อยละ 85

ระยะเวลา
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

ผู้รับผิดชอบ
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

