
 
1 ชุด/1 งาน/โครงการ 

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

ชื่องาน/โครงการ รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
ส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูการประถมศึกษา 6601000023 98,820 0 0 0 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 02, 2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู  
กลยุทธ์ที่ : 02, 2.2 พัฒนาบัณฑิตครูให้มีคุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน  
ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยที่ : 14 ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่น 
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่,  Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี,  Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร  
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น 
สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4. Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที ่: 2.2.2 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานให้กับนักศึกษาครูก่อนสำเร็จการศึกษา และฝึก
ทำข้อสอบโดยเก็บข้อมูลพัฒนาการ 
สถานภาพของงาน/โครงการ [   ]  งานเดิม  [   ]  งานใหม ่[ X ]  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 
      การพัฒนาบัณฑิตทีมีคุณภาพเป็นแนวทางการพัฒนาชาติอีกทางหนึ่ง การพัฒนา
บัณฑิตครูให้มีคุณภาพสูง ยิ่งก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการต่อชาติ เนื่องจาก 
นักศึกษาครูเป็นนักศึกษาที่ต้องจบออกไปเพ่ือสอนผู้เรียนที่เป็นเยาวชนในอนาคต การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน ก่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาครูประถมศึกษาให้
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่หลายอย่าง อาทิ การพัฒนาครูสู่ทักษะใน
ศตวรรษ ที่ 21 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการประยุกต์การใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย 
ทัศนคติ วิจารณญาณ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ดังนั้น โปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงมีความจำเป็นอย่าง
ยิ่ง ในการกำหนดแนวทางเพ่ือเตรียมความพร้อม ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา เพื่อรองรับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
เตรียมครูการประถมศึกษาที่มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1. เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ที่มีคุณภาพ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคณะ 

2. เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาให้ 
มีความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพ และสอดคล้องกับแนวคิดทักษะสำคัญในปัจจุบัน
จำเป็น 

 
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
นักศึกษาท่ีเข้ารับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา จากกิจกรรมที่ 
กำหนด เป็นผู้มีคุณลักษณะบัณฑิต ตามเกณฑ์ 
มาตรฐานวิชาชีพครู 

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการ 
ประถมศึกษา มีคุณลักษณะ 
บัณฑิต ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
วิชาชีพครู 

เชิงปริมาณ  
   1. จำนวนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต นักศึกษา
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน วิชาชพีครู 

4 (กิจกรรม) 

   2. ร้อยละของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาที่มี 
คุณลักษณะความเป็นครูการประถมศึกษา 

100 (ร้อยละ) 

   3. ร้อยละของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาที่มีทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

100 (ร้อยละ) 

เชิงคุณภาพ   



ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
   1. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมในโครงการ ส่งเสริม
คุณลักษณะความเป็นครูการประถมศึกษา 

4 (ระดับ) 

   2. ระดับความสำเร็จในการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการทำวิจัย 4 (ระดับ) 
เชิงเวลา  

 
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. การประถมศึกษา
สัมพันธ์ 

1 คร้ัง 30,000    30,000 1 คร้ัง 30,000       

2. การส่งเสริมทักษะ
วิชาการและทักษะ
วิชาชีพ 

1 คร้ัง 22,500    22,500   1 คร้ัง 22,500     

3. การนำเสนองานวิจัย
ทางการประถมศึกษา 

1 คร้ัง 35,520    35,520   1 คร้ัง 35,520     

4. การเตรียมความพร้อม
สู่ครูการประถมศึกษา 

1 คร้ัง 10,800    10,800       1 คร้ัง 10,800 

รวม  98,820    98,820 1 30,000 2 58,020 0 0 1 10,800 

 
 
 
 
 



5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาได้รับการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 

 2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพอย่างเหมาะสม 
 
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน) 

วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 
เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา ที่มีคุณภาพ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ผ่าน
กิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของคณะ 
 

นักศึกษาสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 

- การประเมินคุณลักษณะบัณฑิต/
แบบประเมินคุณลักษณะบัณฑิต 
- การตอบแบบสอบถาม/
แบบสอบถาม 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 80 

เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาการประถมศึกษาให้ มีความ
พร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพ 
และสอดคล้องกับแนวคิดทักษะ
สำคัญในปัจจุบันจำเป็น 
 

นักศึกษาสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 

-การประเมินทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพ/แบบประเมินทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
-การตอบแบบสอบถาม/
แบบสอบถาม 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 80 

 
 
 
 



 
7. รายละเอียดของงบประมาณ 

หมวดรายจ่าย จำนวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
8, เงินอุดหนุน 98,820 ค่าตอบแทน  จำนวน 31,800 บาท 

กิจกรรมที ่2 

     - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน X จำนวน 6 ชัว่โมง X 

ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท 

กิจกรรมที่ 3 

     - ค่าตอบแทนผู้วิพากษ์งานวิจัยประจำกลุ่ม (ภายใน) จำนวน 

7 คน x จำนวน 6 ชั่งโมง X ชัว่โมงละ 250 บาท เป็นเงิน 10,500 

บาท 

     - ค่าตอบแทนผู้วิพากษ์งานวิจัยประจำกลุ่ม (ภายนอก) 

จำนวน 7 คน x จำนวน 6 ชั่วโมง X ชั่วโมงละ 250 บาท เป็นเงิน 

10,500 บาท 

กิจกรรมที่ 4 

     - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X จำนวน 6 ชัว่โมง X 
ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท  
 
ค่าใช้สอย  จำนวน 60,100 บาท 
กิจกรรมที่ 1       
- ค่าเดินทางไปราชการ(ค่านำมันและเช่าเหมารถ) เป็นเงิน  
15,000 บาท  



หมวดรายจ่าย จำนวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
- ค่าท่ีพัก คืนละ 600 บาท จำนวน 1 คืน จำนวน 25 ห้อง เป็น
เงิน 15,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2 
     - ค่าอาหารว่าง จำนวน 2 มื้อ  X มื้อละ 30 บาท  X จำนวน 
120 คน เป็นเงิน 7,200 บาท 
     - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ  X มื้อละ 60 บาท  X 
จำนวน 120 คน เป็นเงิน 7,200 บาท 
กิจกรรมที่ 3 
- ค่าลงทะเบียนการนำเสนองานวิจัยระดับชาติ (ภายนอก) 
จำนวน 4 คน X คนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
     - ค่าลงทะเบียนการนำเสนองานวิจัยระดับชาติ (ภายใน) 
จำนวน 7 คน X คนละ 700 บาท เป็นเงิน 4,900 บาท 
กิจกรรมที่ 4 
     - ค่าอาหารว่าง จำนวน 2 มื้อ  X มื้อละ 20 บาท  X จำนวน 
60 คน เป็นเงิน 2,400 บาท 
     - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ  X มื้อละ 40 บาท  X 
จำนวน 60 คน เป็นเงิน 2,400 บาท 
 
 
ค่าวัสดุ  จำนวน 6,920  บาท 
กิจกรรมที่ 2 
     - ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม เช่น กระดาษ A4 สมุด ปากกา 
เป็นต้น เป็นเงิน 900 บาท 



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

 
8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุม 
1. จำนวนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มีผลการ 
ทดสอบตามที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อนัสืบเนื่องมาจาก 
การเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามกำหนด 

1. โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา มีการกำหนดมาตรการสำหรับผู้ที่ 
มีผลการทดสอบไม่เปน็ไปตามเกณฑ์ โดยพิจารณาจากจำนวนการ 
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำไปสู่การกำหนดข้อตกลงของ 
โปรแกรมวิชา 

 
9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ำ ปานกลาง สูง 
1. ความพร้อมด้านศักยภาพของบุคลากรในโปรแกรมวิชา   * 

2. ความพร้อมด้านงบประมาณ   * 

 
 
 

หมวดรายจ่าย จำนวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
กิจกรรมที่ 3 
- ค่าวัสดุประกอบการนำเสนองานวิจัย เช่น กระดาษ A4 ปากกา
เคมี ปากกาน้ำเงิน เป็นต้น เป็นเงิน 3,620 บาท 
กิจกรรมที่ 4 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 60 ชุด ๆ ละ 40 
บาท เป็นเงิน 2,400  บาท 
 



 
10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง) 

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การดำเนินงานปรับปรุงในปนีี ้

ด้านการเงินจำนวนเงนิในกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาดา้นวชิาการและวิชาชีพ ไม่เพียงพอ เพิ่มงบประมาณสำหรับกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาดา้นวชิาการและวิชาชพี 

เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควทิ 19 ทำให้การจัดกิจกรรมแบบในที่ตั้งกระทำได้ยากลำบากในบาง
กิจกรรม 

สถานการณโ์รคระบาด ดีขึ้น และมีการวางแผนการจัดกิจกรรมไว้ทั้ง 2 รูปแบบทั้งใน
ที่ตั้งและออนไลน ์

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม 
 

 
 
 
 
 

 
11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเกิด
ประโยชน์ต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

      
 


