
 
1 ชุด/1 งาน/โครงการ 

แผนงานปฏิบตัิงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร ์        งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป ตรี 5 ปี 

ชื่องาน/โครงการ รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
บริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร 6101000039 0 1,232,000 0 0 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่: 01, การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที ่: 01, 1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการบูรณาการพันธกิจและสร้างเครือข่าย  
ตัวชี้วัดมหาวทิยาลัยที ่: ตัวชี้วัดที่ 1) จ านวนชุมชน/ประเด็นที่ได้รับการชี้น า แก้ไขปญัหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น 
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :  ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู,้ ระดับคณะ ตวับ่งชี้ 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร,ี ระดับคณะ ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :  ตัวบ่งช้ีที่ 15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม  
สอดคล้องกับค่านยิมหลัก :  Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลติภาพที่ดี 
สอดคล้องกับอัตลักษณ ์บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
สอดคล้องกับเอกลักษณ ์ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น 
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที ่: 1.4) ส่งเสริมรูปแบบการให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น (University Engagement) 
สถานภาพของงาน/โครงการ [ X ]  งานเดิม  [   ]  งานใหม ่[   ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี 
ประเภทของงาน/โครงการ [ X ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ ์ [   ] งานอื่นๆ สถานทีด่ าเนนิการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร 
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [X] กิจกรรมนักศึกษา   
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1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค ์
     ตามที่รฐับาลได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมการศึกษาภายใต้โครงการเรียนฟรี 15 ปี 
เพื่อเสริมสร้างตามที่รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
การศกึษา โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และ
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา โรงเรียนจึงได้ก าหนดโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการประจ าปีงบประมาณ 2560 ได้แก่ โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาโรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร และมีกิจกรรมที่ครอบคลุม หลากหลาย
เพื่อให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาต่อไป 

1. เพื่อจ้างครูคุณวุฒิปริญญาตรีส าหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 
2. เพื่อจัดซื้อ/จัดจ้างอาหารว่างและอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน  
3. เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน 

 
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
1. จ านวนครั้งในการจ้างครูผูส้อนคุณวุฒิปริญญาตรี
ประจ าชั้นอนุบาล 
2. จ านวนครั้งในการซื้อจ้างเพื่อจัดท าอาหารว่าง-
อาหารกลางวัน 
3. จ านวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ์

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลราช
ภัฏก าแพงเพชร ได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

เชิงปริมาณ  
   1. จ านวนครูผู้สอนคุณวุฒปิริญญาตร ี 2 (คน) 
   2. จ านวนครั้งในการซื้อจ้างเพ่ือจัดท าอาหารว่างและอาหาร
กลางวัน 

4 (ครั้ง) 

   3. จ านวนครั้งในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน 1 (ครั้ง) 
   4. จ านวนโรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร 140 (คน) 
เชิงคณุภาพ   
   1. ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน 4 (ระดับ) 
   2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครอง 4 (ระดับ) 
   3. ร้อยละความพึงพอใจของคร ู 4 (ระดับ) 
เชิงเวลา  

 
 
 



4. แผนปฏิบัตงิานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที ่30/09/2561 
กิจกรรม ผลผลิต 

กิจกรรม 
(หน่วยนับ) 

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ใช้สอย วัสด ุ - รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 

1. จัดหาครูผู้สอนวุฒิ
ปริญญาตร ี

4 ครั้ง 288,240 0 0  288,240 1 ครั้ง 72,060 1 ครั้ง 72,060 1 ครั้ง 72,060 1 ครั้ง 72,060 

2. จัดจ้างท าอาหารว่าง
และอาหารกลางวนั 

4 ครั้ง 0 920,080 0  920,080 1 ครั้ง 282,100 1 ครัง้ 243,040 1 ครั้ง 134,540 1 ครั้ง 260,400 

3. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ์ 1 ครั้ง 0 0 23,680  23,680   1 ครั้ง 23,680     
รวม  288,240 920,080 23,680  1,232,000 2 354,160 3 338,780 2 206,600 2 332,460 

 
5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร ได้รับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสทิธิภาพและคุณภาพ 
2. คร ูผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 
6. การประเมนิผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน) 

วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

1. ผู้ปกครอง 
2. นักเรียน 
3. คร ู

สอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย  3.51  ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



7. รายละเอียดของงบประมาณ 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
          ( นางสาวอรวรรณ  สุ่มประดิษฐ์ ) 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( ผศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท ์) 

 
8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุม 
1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 1. จัดตั้งเครือขา่ยผู้ปกครอง 

2. ช่วงระยะเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณไมส่อดคล้องกัน
ระหว่างปีการศึกษากับปีงบประมาณ 

2. จัดท าหนังสอืบันทึกข้อความแจ้งระยะเวลาในการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

   

 
9. ความพร้อม/การประเมนิความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ า ปานกลาง สูง 
1. โรงเรียนมีโครงการสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน  *  

2. จ านวนของผูเ้รียนที่ขึ้นทะเบียนรอเรียกในแต่ละระดับมีจ านวนมาก   * 

     

 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบแุยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
2, ค่าจ้างชั่วคราว 288,240 เงินเดือนครูปริญญาตร ี12,010  บาท x 12 เดือน  x  2 อัตรา 

บาท เป็นเงิน 288,240 บาท 
4, ค่าใชส้อย 920,080 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 212 วัน ๆ ละ 31 บาท จ านวน 

140 คน เป็นเงิน 920,080 บาท 
5, ค่าวัสดุ 23,680 กิจกรรมที3่   ไตรมาส 2 จ านวนเงิน 23,680 บาท 

- ค่าวัสดุ  จ านวน  23,680 บาท (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 

   
   



10. ผลการด าเนนิงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการตอ่เนื่อง) 
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การด าเนินงานปรับปรงุในปีนี้ 

งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง 

ช่วงระยะเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณไม่สอดคล้องกันระหว่างปกีารศึกษากับปีงบประมาณ จัดท าหนังสือบนัทึกข้อความแจ้งระยะเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณ 

  

  

  

  
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดท าโครงการใหม่เพิ่มเติม 
 

 
 
 
 
 

 
11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเกิด
ประโยชน์ต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

1. ผู้ปกครอง
2. 
นักเรียน
3. คร ู

สอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย  3.51  ขึ้นไป โรงเรียนอนุบาลราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

 


