P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ
แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
บัณฑิต
ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาโดยกระบวนการ
0
80,000
0
0
0
จัดการความรู้ (QA.KM)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน
กลยุทธ์ที่ : 08, 4.3.5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชีว้ ัดที่ 27 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ระดับมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ : 4) กากับติดตาม และประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพเพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงาน
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ X ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ ] งานตามพันธกิจ [ X ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ สถานที่ดาเนินการ : ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [ ] การเรียนการสอน [ ] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [X] กิจกรรมนักศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งในเกณฑ์มาตรฐานระบุให้มีการให้ความรู้ในเรื่องการ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยกองพัฒนา

2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย

นักศึกษาและสานักประกันคุณภาพการศึกษามีความตระหนักในการที่จะดาเนินการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยใช้
กระบวนการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจมีทักษะ
และมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
นักศึกษามีความรู้เข้าใจและทักษะด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักศึกษานาความรู้ด้านการ เชิงปริมาณ
ประกันคุณภาพ กระบวนการ
1. จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
คุณภาพ PDCA ไปใช้พัฒนา
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
คุณภาพของกิจกรรมหรือ
เชิงคุณภาพ
โครงการนักศึกษาภายใน
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มหาวิทยาลัย
เชิงเวลา
1. ระยะเวลาดาเนินการ
4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2559 ถึง วันที่ 30/09/2560
กิจกรรม

1. จัดอบรมทักษะการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
2.สร้างเครือข่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาใน
สถาบันและระหว่าง
สถาบัน
รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)
1 ครั้ง

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
รายจ่าย
อื่น

-

-

-

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

ปริมาณงาน

งบประมาณ

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

40,000

40,000

40,000

1 ครั้ง

1 ครั้ง

0

1 (ปี)
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

1 ครั้ง

0

4 (ระดับ)

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

40,000

80,000

2 (ครั้ง)
80 (ร้อยละ)

พ.ศ. 2560
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

40,000

80,000

เป้าหมาย

1

80,000

0

งบประมาณ

0

0

งบประมาณ

0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างกัน
3. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร สถาบันอุดมศึกษา
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ
เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ
แบบประเมินนักศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ
และความพึงพอใจของนักศึกษาใน และความพึงพอใจของนักศึกษาใน
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การฝึกอบรมประกันคุณภาพ
การฝึกอบรมประกันคุณภาพ
การศึกษา
การศึกษา

7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
9, รายจ่ายอื่น
80,000 ค่าตอบแทน 10,000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร
ค่าใช้สอย 60,000 บาท
- ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง
- ค่าเดินทางไปราชการ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าวัสดุ 10,000 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารการอบรม
ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ

เกณฑ์ในการประเมิน
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาไม่ต่ากว่า 3.51
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ไม่ต่า
กว่า 3.51

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( นายณะราทิ น้อยม่วง )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี)

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. จานวนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมในแต่ละรอบมีจานวนมากเกินไป

การควบคุม
1. คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาในการเข้ารับการอบรม

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

สูง

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

