
 
1 ชุด/1 งาน/โครงการ 

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์        งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์ 

ชื่องาน/โครงการ รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
บูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 6601000029 25,000 0 0 0 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 01, 1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา  
กลยุทธ์ที่ : 01, 1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการพันธกิจกับพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น  
ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยที่ : 1 จำนวนนวัตกรรม/องค์ความรู้ ที่เกิดจากการบูรณาการบริการวิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรม และจากการมีส่วนร่วมของชุมชน 
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น 
สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4. Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที ่: 1.1.1 สร้างความร่วมมือของเครือข่ายในลักษณะภาคีหุ้นส่วน (partnership) และกำหนดให้มี
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน/ภายนอกในการให้บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น (University 
Engagement) 
สถานภาพของงาน/โครงการ [   ]  งานเดิม  [ X ]  งานใหม ่[   ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี 
ประเภทของงาน/โครงการ [ X ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอ่ืนๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร การประถมศึกษา, ครุศาสตรบัณฑิต, ปริญญาตรี 
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศึกษา   
 
 

P2 



1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 
          ด้วยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  
มีการจัดการศึกษาท่ีมีความหลากหลายของเนื้อหาสาระในระดับประถมศึกษา  
และด้วยเป็นการจัดการศึกษาที่มีอยู่ทุกพ้ืนที่ในบริบทที่หลากหลาย  
นักศึกษาการประถมศึกษาจึงต้องมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้หลากหลายวิชา และหลากหลายตามบริบทพื ้นที ่ การพัฒนานักศึกษาจึงมีจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ที่เกิดจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วิธีการ ต่าง ๆ ตามที่หลักสูตร
กำหนดตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ และต้องได้รับการจัดประสบการณ์จากการปฏิบัติ
จริงที่เกิดจากการบูรณาการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานด้วยการจัดกิจกรรมค่าย
วิชาการสำหรับครูประถมศึกษา ที่มีกิจกรรมที่หลากหลายที่สามารถนำความรู้มาสู่การ
ปฏิบัติและเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมชุมชนท้องถิ่น  โดยกำหนดให้มีการจัดจิ
กรรมการบูรณาการด้านการเร ียนการสอนในรายวิชาค่ายว ิชาการสำหรับครู
ประถมศึกษา ที่สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับปะรถมศึกษา
ในบริบทชุมชนท้องถิ่น 

1. เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการค่าย

วิชาการสำหรับครูประถมศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนาความสามารถการออกแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาตามสภาพพ้ืนที่ที่หลากหลาย ของนักศึกษาครูการประถมศึกษา 

 

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

1. แผนการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 

2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 

1. ความสามารถการออกแบบ

กิจกรรมค่ายวิชาการ 

2. ความสามารถการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เชิงปริมาณ  
   1. จำนวนนักเรียนและครูที่เข้าร่วม 60 (คน) 
   2. จำนวนรายวชิาที่บูรณาการ 1 (รายวิชา) 
   3. จำนวนนวัตกรรม 1 (ชิ้น) 
   4. ระดับความรู้ของนักศึกษา 
 
 

80 (ร้อยละ) 



ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ   
   1. ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
กับการบริการวิชาการ 

4 (ระดับ) 

   2. ความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการ 4 (ระดับ) 
   3. ระดับความสำเร็จของการบูรณาการฯ 4 (ระดับ) 

 
4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2565 ถึง วันที่ 30/09/2566 

กิจกรรม ผลผลิต 
กิจกรรม 

(หน่วยนับ) 

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

เงิน
อุดหนุน 

- - - รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 

1. กิจกรรมค่ายวิชาการ
เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
สื่อสารภาษาไทย 
โรงเรียนบ้านหนองแดน 
สาขาบันโละโคะ  
จ.กำแพงเพชร 

1 คร้ัง 25,000    25,000   1 คร้ัง 25,000     

รวม  25,000    25,000 0 0 1 25,000 0 0 0 0 

 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดจาการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ  

2. มีกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการออกแบบกิจกรรมค่ายวิชาการระดับประถมศึกษา และการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย  

3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ชุมชน และมหาวิทยาลัย เกิดความรักความภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง 

 



6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน) 
วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 

เพ่ือประเมินความสำเร็จของการ
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
กับการบริการวิชาการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียน  
นักศึกษา ครู  อาจารย์ 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และวิเคราะห์เชิง
บรรยาย 

ค่าเฉลี่ยมากว่า 3.51 

 
 
7. รายละเอียดของงบประมาณ 

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
 ( อาจารย์ ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช ) 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      ( รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ )  

 
 

หมวดรายจ่าย จำนวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
8, เงินอุดหนุน 25,000 ค่าใช้สอย 16,020 บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน เย็น เช้า เที่ยง 4  มื้อ มื้อละ 60 บาท 

จำนวน 30 คน เป็น เงิน 7,200 บาท  

 - ค่าอาหารว่าง 8 มื้อ มื้อละ 30 บาท จำนวน 30 คน เป็นเงิน 

7,200 บาท  

 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงระยะทาง 100 กิโลเมตร ๆ ละ 4 บาท 2 คัน 
(ไป-กลับ)  เป็นเงิน 1,620 บาท  
 

ค่าวัสดุ 8,980 บาท 

- ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 60 ชุด ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 1,200 

บาท  

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7,780 บาท 



8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุม 

1. การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในพ้ืนที่จาก
สถานการณ์ในพ้ืนที่ 

1. ควรมีการสำรวจและตรวจสอบการแพร่ระบาดของไวรัสก่อน
จดักิจกรรมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ
การป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรฐานสาธารณสุข 

 
9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ำ ปานกลาง สูง 
1. ความพร้อมด้านศักยภาพของบุคลากรในโปรแกรมวิชา  *  

2. ความพร้อมด้านงบประมาณ  *  

 

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง) 

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การดำเนินงานปรับปรุงในปนีี ้

  
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม 
 

 
 

 
 
 
 



11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. นักเรียน 
2. นักศึกษา 
3. สถานศึกษา 
4. สถาบันอุดมศึกษา 

สถานศึกษาท่ีอยู่ในพ้ืนที่
บริการของมหาวิทยาลัย 

รอ้ยละของการบูรณาการ
เรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ 

85 (ร้อยละ) ไตรมาส 2 โปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา 

 


