
 
1 ชุด/1 งาน/โครงการ 

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์        งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ 

ชื่องาน/โครงการ รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
การบูรณาการการเรียนรู้วิถีชุมชนบนโลกออนไลน์กับมัคคุเทศก์น้อยหัวใจไอที 6201000061 50,000 0 0 0 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 01, การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพนัธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกบัสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา  
กลยุทธ์ที่ : 01, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการบูรณาการพันธกิจและสรา้งเครือข่าย  
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 1 จ านวนชุมชน /ประเดน็ที่ได้รับการชี้น าแก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ข้ึน 
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกนัคุณภาพ :  ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ., ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผูส้ าเร็จการศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์, ระดับหลักสูตร ตัวบง่ชี้ 5.2 การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนนุงานวจิัยและงานสรา้งสรรค์, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 
5.2 ระบบก ากับการประกนัคุณภาพหลักสูตร, ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์, ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ, ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบ
ก ากับการประกันคุณภาพหลักสตูรและคณะ  
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :  ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนด,ี ตัวบ่งชีท้ี่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร, ตัวบ่งชีท้ี่ 5 ครู / อาจารย์มีความรู้ความสามารถ, ตัวบ่งชี้ที่ 6 อาจารย์
มีผลงานตีพิมพ์ / เผยแพร่, ตัวบ่งชี้ที่ 7อาจารย์มีผลงานทีน่ าไปใช้ประโยชน์, ตัวบ่งชี้ที่ 8 ครู / อาจารย์ได้รบัการเพิ่มพูนความรู้ / ประสบการณ์, ตัวบ่งชี้ที่ 9 การด าเนินงานของสภาสถาบัน/
กรรมการประจ าคณะ, ตัวบ่งชี้ที ่10 การด าเนนิงานของอธิการบด ี 
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
สอดคล้องกับอัตลักษณ ์  
สอดคล้องกับเอกลักษณ ์  
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ : 1.2 สร้างความร่วมมือของเครือข่ายและก าหนดให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน /ภายนอกใน
การให้บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางพนัธกิจสัมพันธ์มหาวทิยาลัยกับสงัคมท้องถิ่น (University Engagement) 
สถานภาพของงาน/โครงการ [   ]  งานเดิม  [ X ]  งานใหม่ [   ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ป ี
ประเภทของงาน/โครงการ [   ]  งานตามพันธกิจ  [ X ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ ์ [   ] งานอื่นๆ สถานที่ด าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [X] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร - 
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [X] การเรียนการสอน   [X] กิจกรรมนักศึกษา   

P2 



1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 
    ด้วยปัจจุบันสื่อออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกท่ี ทุกเวลา และทุกวัย การ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนบนโลกออนไลน์ เพื่อเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
และวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชนให้เป็นที่รู้จักและหันกลับมาร่วมกันอนุลักษณ์
วัฒนธรรมและวิถีชุมชนบ้านเกิด ซึ่งโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้เล็งเห็นถึง
การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในชุมชนท้องถิ่น ให้มีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยีออนไลน์ 
Google Site เล่าบรรยายด้วยข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เชิง
ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน โดยการบูรณาการด้านการเรียนการสอนใน
รายวิชาการออกแบบเว็บไซต์เพ่ือการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาสู่การ
บริการวิชาการชุมชนท้องถิ่นโดยคณาจารย์และนักศึกษา     

1. เพ่ือจัดกิจกรรมบริการวิชาการท่ีบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาการออกแบบเว็บไซต์
เพ่ือการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้านการบริการวิชาการ 

 
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
กิจกรรมการบูรณาการการเรียนรู้วิถีชุมชนบนโลก
ออนไลน์กับมัคคุเทศก์น้อยหัวใจไอที 

นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่
ได้จากการเรียนในชั้นเรียนไป
จัดกิจกรรมบริการด้าน
วิชาการ และต่อยอดได้ใน
อนาคต 
 

เชิงปริมาณ  
   1. จ านวนรายวชิาที่น านวัตกรรมไปใช้เพื่อการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน 

1 (รายวิชา) 

เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการ 

85 (ร้อยละ) 

เชิงเวลา  
                     

 
 
 
 
 



4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที ่30/09/2562 
กิจกรรม ผลผลิต 

กิจกรรม 
(หน่วยนับ) 

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

รายจ่าย
อื่น 

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

1. การบูรณาการการ
เรียนรู้วิถีชุมชนบนโลก
ออนไลน์กับมัคคุเทศก์
น้อยหัวใจไอที 

1 ครั้ง 50,000    50,000   1 ครั้ง 50,000     

รวม  50,000    50,000 0 0 1 50,000 0 0 0 0 

 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. อาจารย์และนักศึกษาสามารถให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นได้ 
    2. สามารถบูรณาการการให้บริการวิชาการกับการเรียนการสอนได้ 

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

วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 
เพ่ือประเมินกิจกรรมการบูรณา
การการเรียนรู้วิถีชุมชนบนโลก
ออนไลน์กับมัคคุเทศก์น้อยหัวใจไอ
ที 

ครู นักเรียน นักศึกษา แบบประเมินกิจกรรมการบูรณา
การการเรียนรู้วิถีชุมชนบนโลก
ออนไลน์กับมัคคุเทศก์น้อยหัวใจไอ
ที 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 

 
 
 
 
 
 
 
 



7. รายละเอียดของงบประมาณ 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
       ( ผศ.ดร.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ ) 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( รศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ ) 

 
8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุม 
1. การจัดกิจกรรมอาจจะตรงกับการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ของโรงเรียน
ท าให้นักเรียนร่วมโครงการไม่ได ้

1. ประสานงาน ปรึกษาหารือกับผู้เก่ียวข้อง และจัดท าก าหนดการ
แจ้งโรงเรียน เพื่อท าปฏิทนิการท างานร่วมกัน 

2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไมถ่ึงตามเป้าหมาย 2. ประสานงานกับโรงเรียนที่จะไปบริการวชิาการล่วงหนา้ เพื่อให้
โรงเรียนได้แจ้งนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
9, งบรายจ่ายอื่น 50,000 ค้าใช้สอย 21,200 บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ มื้อละ 80 บาท จ านวน 70 คน เป็น
เงิน 11,200 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ มื้อละ 30 บาท จ านวน 70 คน  เป็นเงิน 
8,400 บาท 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ระยะทาง 100 กิโลเมตร ๆ ละ 4 บาท (ไป-
กลับ 2 วัน) เป็นเงิน 1,600 บาท 
ค่าวัสดุ 28,800 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 45 ชุดๆละ 50 บาท 
เป็นเงิน 2,250 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม จ านวน 26,550 บาท 
 



9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ า ปานกลาง สูง 
1. ความเหมาะสมของระยะเวลา  กระบวนการ  และวิธีการด าเนินการ  *  

2. แผนและความพร้อมในการใช้ทรัพยากรบุคคล  (อาจารยป์ระจ าโปรแกรม)  *  

3. ศักยภาพของการบริหารจัดการ  และงบประมาณ  *  

 
10. ผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง) 

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การด าเนินงานปรับปรุงในปนีี้ 

  
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดท าโครงการใหม่เพิ่มเติม 
 

 
 
 
 

 
11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเกิด
ประโยชน์ต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. นักศึกษา
2. นักเรียน 
และครู 

นักเรียนในโรงเรียนประถม
ในเขตจังหวัดก าแพงเพชร 

- ร้อยละความส าเร็จของ
การบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ 

ร้อยละ 85 ไตรมาสที่ 2  (ม.ค.-มี.ค.) โปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา 

 


