P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ
แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
บัณฑิต
ศึกษาดูงานสถานประกอบการหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
6116000017
0
20,000
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 03, การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สงั คม
กลยุทธ์ที่ : 03, 3. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คุณธรรม จิตอาสา สร้างสรรค์สงั คม
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชี้วัดที่ 1) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทีผ่ ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมินไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากระดับ
คะแนน 5
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปญ
ั ญา พัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พฒ
ั นาท้องถิ่น
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ : 3.5) พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
และมีสมรรถนะทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ X ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ X ] งานตามพันธกิจ [ ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานที่ดาเนินการ : โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [ ] การเรียนการสอน [ ] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [ ] กิจกรรมนักศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
ตามที่โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ได้จัดให้มีการเรียนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเปิดโอกาสให้ นักศึกษาไปศึกษาดูงานสถานประกอบการ
นอกสถานที่ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจะได้ประสบการณ์และเป็น

1. เพื่อศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. เพือ่ นาประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีระบบและ
คุณภาพ
3. เพือ่ พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร และนักศึกษาอย่างมีระบบ

ประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างยิ่ง รวมทั้งจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ ให้นักศึกษา
โดยตรง และยังสอดคล้องกับนโยบายในการจัดกิจกรรมเสริมในหลักสูตรอีกด้วย

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ศึกษาและเรียนรู้ 1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เชิงปริมาณ
จากสถานประกอบการจริง
เกีย่ วกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จานวนนักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
และการสื่อสารนอกเหนือจาก
เชิงคุณภาพ
ห้องเรียนมายิ่งขึ้น
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร
2. นักศึกษามีประสบการณ์ต่างๆ
เชิงเวลา
และเพิ่มพูนความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกได้ดียิ่งขึ้น
1. ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ าน

80 (ร้อยละ)
4 (ระดับ)
3 (ไตรมาส)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ย ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
กิจกรรม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)

1. ศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการสาหรับ
นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
รวม

1 ครั้ง

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
ใช้สอย

วัสดุ

-

-

พ.ศ. 2560
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ

19,550

450

20,000

19,550

450

20,000

0

0

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณงาน
1 ครั้ง

1

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

งบประมาณ ปริมาณงาน
20,000

20,000

0

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งบประมาณ

ปริมาณงาน

0

งบประมาณ

0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ ได้เรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากสถานประกอบการภายนอก เกิดความสัมพันธภาพอันดีและความสามัคคี ตลอดจนได้ศึกษาเรียนรู้
วัฒนธรรม ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน อื่นๆ เพื่อนามาประยุกต์และพัฒนาใช้กับหน่วยงานและตนเอง ได้อย่างประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

0

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประเมินความรูท้ ี่ได้จากการ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ
เข้าร่วมกิจกรรม
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อประเมินทักษะที่ได้รบั จากการ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการศึกษา ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ
เข้าร่วมกิจกรรม
ดูงาน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ
นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เกณฑ์ในการประเมิน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้ ร้อยละ 80
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการศึกษา
ดูงาน ร้อยละ 80
ความพึงพอใจของนักศึกษาและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80

7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
ค่าใช้สอย
19,550 ค่าเบี้ยเลี้ยงสาหรับนักศึกษา (มีคาสั่งไปราชการ)
อัตราวันละ 210(บาท)X25(คน)X3(วัน) รวมเป็นเงิน 15,750 บาท
ค่าที่พักสาหรับนักศึกษา (เหมาจ่าย)
อัตราวันละ 200(บาท)x19(คน)X1(คืน) รวมเป็นเงิน 3,800 บาท
รวมเป็นเงิน 19,550 บาท

ค่าวัสดุ

450 ค่าของที่ระลึก
จานวน 1 ชุด ชุดละ 450 บาท
(ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( อาจารย์กรี ศักดิ์ พะยะ )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล )

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสีย่ ง
1. ช่วงเวลาที่จะดาเนินโครงการ/กิจกรรมเกิดการทับซ้อนกับ
โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
2. นักศึกษาหรือบุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กาหนด
ได้

การควบคุม
1. กาหนดวันที่ เวลาให้มีความแน่ชดั และระบุในปฏิทินการศึกษา
2. เช็ครายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

1. ศักยภาพของปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ความพร้อมของบุคลากร ทีมงาน งบประมาณ เครื่องมือ /
อุปกรณ์ การบริหารจัดการ
2. ความเหมาะสมของระยะเวลา กระบวนการ และวิธีการดาเนินงานเบื้องต้น
3. แผนและความพร้อมในการใช้ทรัพยากรบุคคล การประมาณราคา และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ดาเนินกิจกรรม

สูง
*
*
*

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุม่ เป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม
โครงการศึกษาดูงาน เป็นโครงการที่ดี และยังทาให้เพิ่มพูนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากภายนอก แต่ถึงอย่างไรก็ตามการพัฒนาบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลนั้น ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้จากภายนอกสู่ภายในการศึกษาดูงานจัดภายในทุกปี เพราะฉะนั้นจาเป็นจะต้องมีการขยายโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศบ้าง เพื่อให้นักศึกษา
ได้เสริมสร้างภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรม ตามนโยบายการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัย

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

