
 
1 ชุด/1 งาน/โครงการ 

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์        งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพนัธกิจสัมพันธ์ 

ช่ืองาน/โครงการ รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
การประถมศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนออนไลน์ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 6401000063 35,000 0 0 0 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 01, ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวทิยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา  
กลยุทธ์ที ่: 01, กลยุทธ์ที่ 1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้  
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 1 จำนวนชุมชนหรือประเด็นท่ีได้รับการช้ีนำ แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมท่ีสร้างสรรค์ขึ้น 
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์   
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น 
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ท่ี : 1.1.1 ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและแนวทางการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการตามพระบรมราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สถานภาพของงาน/โครงการ [   ]  งานเดิม  [ X ]  งานใหม่ [   ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี 
ประเภทของงาน/โครงการ [   ]  งานตามพันธกิจ  [ X ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี จ.กำแพงเพชร 
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [X] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร การประถมศึกษา, ครุศาสตรบัณฑิต, ปริญญาตรี 
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [X] การเรียนการสอน   [X] กิจกรรมนักศึกษา   
1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 
      ด้วยปัจจุบันแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนมีความหลากหลาย เนื่องจากภาครัฐได้ส่งเสริม
สนับสนุนปัจจัยท่ีทำให้ประชาชนในชุมชนสามารถอยู่ได้จากการพึ่งพาตนเอง ท้ังแหล่ง
ทรัพยากรท้องถิ่น แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมประเพณี และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้น แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เหล่านั้น 

1. เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการออกแบบ
เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและรายวิชาการจัดค่ายวิชาการสำหรับครู
ประถมศึกษา 
2. เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ให้กับนักศึกษา 

P2 



1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 
ท้ังนี้ปัจจุบันมีส่ือออนไลน์สามารถใช้เป็นเครื่องมือให้ช่วยสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนออนไลน์ เพื่อเผยแพร่
แหล่งเรียนรู้ให้สามารถเข้าถึงได้ทุกท่ี ทุกเวลา จึงเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจว่าจะทำอย่างไรให้
เกิดการพัฒนาอย่างครบวงจร โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา เล็งเห็นถึงการพัฒนา
ศักยภาพของนักนักศึกษเกี่ยวกับความเป็นครูประถมศึกษาท่ีสามารถเช่ือมความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ผ่านกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย ผู้เรียน ผู้สอน 
ชุมชน และสถาบันอุดมศึกษา โดยการบูรณาการด้านการเรียนการสอนในรายวิชาการ
ออกแบบเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและรายวิชาการจัดค่าย
วิชาการสำหรับครูประถมศึกษา สู่การบริการวิชาการชุมชนท้องถิ่นโดยคณาจารย์และ
นักศึกษา 

 
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 

1. นักศึกษามีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี  
 

เชิงปริมาณ  
   1. จำนวนรายวิชาท่ีบูรณาการ 1 (รายวิชา) 
   2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 (คน) 
   3. จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 20 (คน) 
เชิงคุณภาพ   
   1. ระดับความสำเร็จของการบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการ 

4 (ระดับ) 

เชิงเวลา  
 



4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564 
กิจกรรม ผลผลิต 

กิจกรรม 
(หน่วยนับ) 

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

เงิน
อุดหนุน 

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

1. การพฒันาแหล่ง
เรียนรู้วิถีชุมชนออนไลน์
ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

1 คร้ัง 35,000    35,000   1 คร้ัง 35,000     

รวม  35,000    35,000 0 0 1 35,000 0 0 0 0 

 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเกิดจาการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ  
2. มีแหล่งเรียนรู้วิถีชุชนออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคลท่ัวไป 
3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ชุมชน และมหาวิทยาลัย เกิดความรักความภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง 

 
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน) 

วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 
เพื่อประเมินความสำเร็จของการ
จัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการ
กับการบริการวิชาการ 

รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ประเมินความสำเร็จของการ 
บูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการ โดย
พิจารณาจากผลการดำเนินงาน 

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เกณฑ์ในการประเมินความสำเร็จ 
ระดับท่ี 1 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ระดับท่ี 2 นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้
พัฒนาทักษะบริการวิชาการท่ีบูรณาการ
กับการเรียนการสอน อยู่ในระดับดี  



วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 
ระดับท่ี 3 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับทักษะบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับ
การเรียนการสอน อยู่ในระดับดี 
ระดับท่ี 4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ไม่น้อยกว่า 3.51 
ระดับท่ี 5 มีการปรับปรุงรายวิชา / 
รายวิชาใหม่ หรือ ปรับปรุงหลักสูตร 

 
7. รายละเอียดของงบประมาณ 

ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
          ( ผศ.ดร.ปาริชาต  เตชะ ) 
 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( รศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ ) 

 

หมวดรายจ่าย จำนวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
8, เงินอุดหนุน 35,000 ค่าใช้สอย 16,000 บาท  

  - ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ มื้อละ 60 บาท จำนวน 60 คน เป็น 
เงิน 7,200 บาท  
  - ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ มื้อละ 30 บาท จำนวน 60 คน เป็นเงิน 

7,200 บาท  

  - ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง ระยะทาง 100 กิโลเมตร ๆ ละ 4 บาท เป็น
เงิน 1,600 บาท  

ค่าวัสดุ 19,000 บาท  
  - ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 30 ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 1,500 
บาท  
  - ค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 17,500 บาท 



 
8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุม 
1. รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เกิดจากกจิกรรม เรียนรู้
ใน เสาะหาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และทอดบทเรียนมาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ การแสวงแหล่งเรียนรู้อาจต้องใช้เวลาค้นหา 

1. ควรมีการใช้เครือข่ายนักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ท่ีมีแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนท่ีมีความหลากหลายเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า
พัฒนา แหล่งเรียนรูชุ้มชนเดียว 

 
9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ำ ปานกลาง สูง 
1. ความเหมาะสมของระยะเวลา กระบวนการ และวิธีการดำเนินการ  *  

2. แผนและความพร้อมในการลงพื้นท่ีชุมชน (การค้นหา ประสานงาน และลงพืน้ท่ี)  *  

3. ศักยภาพของการบริหารจัดการ และงบประมาณ  *  

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง) 

ปัญหา/อุปสรรคในปีท่ีแล้ว การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี ้

การติดตามการพัฒนาต่อยอดในการนำแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาใดวิชา
หนึ่ง 

กำหนดให้มีการติดตามการต่อยอดในการนำแหล่งเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึนไปใช้ในการเรียน
การสอนและวัดผลสัมฤทธิ ์

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม 
 

กำหนดแผนงานกิจกรรมโครงการฯ ท่ีสามารถวัดผลลกัษณะของผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
 
 

 
 



 
11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเกิด
ประโยชน์ต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. นักเรียน 
2. นักศึกษา 
3. ชุมชน และสถานศึกษา 
4. สถาบันอุดมศึกษา 

สถานศึกษาท่ีอยู่ในพื้นท่ี
บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละของการบูรณาการ
เรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ 

85 (ร้อยละ) ไตรมาส 2 โปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา 

 


