P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ
แผนงานปฏิบตั ิงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
บัณฑิต
บริหารจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
6101000043
0
0 3,780,000
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 02, ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 02, 2. พัฒนากระบวนการผลิตครูให้ได้ครูดีมคี ุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชี้วัดที่ 2) ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
โครงการพิเศษ
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู,้ ระดับคณะ ตัวบ่งชี้
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. : ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ : 2.2) เสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ X ] งานใหม่ [ ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ X ] งานตามพันธกิจ [ ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานที่ดาเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [ ] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร คณะครุศาสตร์
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [ ] กิจกรรมนักศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
การพัฒนาบุคลากรโดยเรียนรู้จากกิจกรรมตามหลักสูตรเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทา 1. เพื่อบริหารจัดการโครงการบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต)
ให้การบริหารจัดการสถานศึกษาเปลี่ยนไปโดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจให้กับ
2. เพื่อจัดซื้อวัสดุประจาโครงการ
ครูผู้สอน จึงสมควรจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มคี ุณภาพมากยิ่งขึ้น

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

การบริหารจัดการโครงการเป็นไปด้วยความสะดวกมี
คณาจารย์และนักศึกษาได้รับ
คุณภาพและประสิทธิภาพ
ความสะดวกและการบริหาร
2. มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอสาหรับการเรียนการสอน
วิชาการที่ทนั สมัย
3. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
4. มีครุภัณฑ์เพียงพอสาหรับการเรียนการสอน
1.

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. มีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพียงพอต่อการเรียนการสอน และ
บริหารสานักงาน
เชิงเวลา

180 (คน)
100 (เปอร์เซ็นต์)

4. แผนปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
กิจกรรม

1. บริหารจัดการโครงการ
2. จัดหาวัสดุ
3. วิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลเพือ่
การสอบบรรจุและเพือ่ การสอบ
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
4. พัฒนาบุคลากร
5. อบรมสัมมนาวิชาชีพครู
6. เสริมทักษะวิชาชีพครู
7. การประเมินภายในระดับ
หลักสูตรฯ
8. เตรียมความพร้อมเพือ่ เข้าสู่
อาชีพครู นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู
ประจาปีการศึกษา 2559
9. เตรียมความพร้อมเพือ่ เข้าสู่
อาชีพครู นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู
ประจาปีการศึกษา 2560
10. จัดหาครุภณ
ั ฑ์

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย

วัสดุ

-

3 ครั้ง
4 ครั้ง
1 ครั้ง

2,194,800
0
0

0
0
0

0
328,640
0

6 คน
4 ครั้ง
3 ครั้ง
1 ครั้ง

0
14,400
14,400
9,400

42,000
112,000
247,000
7,660

1 ครั้ง

3,600

1 ครั้ง

1 ครั้ง

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

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

งบประมาณ

งบประมาณ

2,194,800
328,640
400,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

827,600
114,330
400,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง

683,600
94,800

1 ครั้ง
1 ครั้ง

683,600
86,130

0
6,000
10,000
1,500

42,000
132,400
271,400
18,560

2 คน
1 ครั้ง

14,000
34,600

2 คน

14,000

1 ครั้ง

34,600

2 คน
2 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

14,000
66,200
202,200
18,560

44,000

3,600

51,200

1 ครั้ง

3,600

44,000

3,600

51,200

0

0

0

400,000

89,800

89,800

1 ครั้ง

งบประมาณ

1 ครั้ง

33,380

1 ครั้ง
1 ครั้ง

31,600
34,600

1 ครั้ง

51,200

51,200

89,800

กิจกรรม

11. ทุนสนับสนุนการช่วยงาน
ของนักศึกษาประจาคณะและ
หลักสูตร
รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)
50 ทุน

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย

วัสดุ

-

200,000

0

0

2,440,200

496,660

353,340

พ.ศ. 2560
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
รวมเงิน ปริมาณ
งบประมาณ
งาน
200,000

489,800

3,780,000

50 ทุน
58

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ปริมาณงาน

งบประมาณ

ปริมาณงาน

งบประมาณ

ปริมาณงาน

5

827,000

8

1,070,690

งบประมาณ

200,000
1,731,530

4

150,780

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น
2. นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์เสริมทีม่ ีคุณภาพ
3. มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สาหรับการจัดการเรียนการสอนเพียงพอ
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรทางการศึกษา
แบบสอบถาม
ค่าร้อยละ
ผู้รับบริการ
7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน
2,440,200 กิจกรรมที่ 1 จานวน 2,194,800 บาท
ไตรมาสที่ 1 จานวน 933,800 บาท
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการโครงการ จานวน 827,600 บาท
- ค่าตอบแทนผู้สอน จานวน 5 รายวิชา ๆ ละ 15 สัปดาห์ ๆ ละ
4 ชม. ๆ ละ 400 บาท จานวน 6 ห้อง เป็นเงิน 720,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการอานวยการ
ประธานบริหาร จานวน 1 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน

เกณฑ์ในการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

10,000 บาท
กรรมการบริหาร จานวน 4 คน ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน
32,000 บาท
กรรมการดาเนินงานฯ จานวน 24 คน ๆ ละ 2,500 บาท
เป็นเงิน 60,000 บาท
- ค่าคณะกรรมการคุมสอบนักศึกษา จานวน 14 คนๆละ 2 วัน
ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท
กิจกรรมที่ 5 อบรมสัมมนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 จานวน
3,600 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน
3,600 บาท
กิจกรรมที่ 8 เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสูอ่ าชีพครู นักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ประจาปีการศึกษา
2559 จานวน 3,600 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวนละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน
3,600 บาท
กิจกรรมที่ 11 ทุนสนับสนุนการช่วยงานของนักศึกษาประจา
คณะและหลักสูตร จานวน 200,000 บาท
- ค่าตอบแทนทุนสนับสนุนการช่วยงาน จานวน 50 ทุนๆ ละ
4,000 บาท จานวน 100 ชั่วโมง ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน
200,000 บาท

ไตรมาสที่ 2 จานวน 687,200 บาท
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการโครงการ จานวน 683,600 บาท
- ค่าตอบแทนผู้สอน จานวน 4 รายวิชา ๆ ละ 15 สัปดาห์ ๆ ละ
4 ชม. ๆ ละ 400 บาท จานวน 6 ห้อง เป็นเงิน 576,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการอานวยการ
ประธานบริหาร จานวน 1 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน
10,000 บาท
กรรมการบริหาร จานวน 4 คน ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน
32,000 บาท
กรรมการดาเนินงานฯ จานวน 24 คน ๆ ละ 2,500 บาท
เป็นเงิน 60,000 บาท
- ค่าคณะกรรมการคุมสอบนักศึกษา จานวน 14 คนๆละ 2วัน ๆ
ละ 200 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท
กิจกรรมที่ 6 เสริมทักษะวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 เสริมทักษะ
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ จานวนเงิน 3,600 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน
3,600 บาท
ไตรมาสที่ 3 จานวน 690,000 บาท
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการโครงการ จานวน 683,600 บาท
- ค่าตอบแทนผู้สอน จานวน 4 รายวิชา ๆ ละ 15 สัปดาห์ ๆ ละ
4 ชม. ๆ ละ 400 บาท จานวน 6 ห้อง เป็นเงิน 576,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการอานวยการ
ประธานบริหาร จานวน 1 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน
10,000 บาท
กรรมการบริหาร จานวน 4 คน ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน
32,000 บาท

กรรมการดาเนินงานฯ จานวน 24 คน ๆ ละ 2,500 บาท
เป็นเงิน 60,000 บาท
- ค่าคณะกรรมการคุมสอบนักศึกษา จานวน 14 คนๆละ 2วัน ๆ
ละ 200 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท
กิจกรรมที่ 5 อบรมสัมมนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 จานวน 3,600 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน
3,600 บาท
กิจกรรมที่ 5 อบรมสัมมนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 3 กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 จานวน
3,600 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวนละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน
3,600 บาท
กิจกรรมที่ 6 เสริมทักษะวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ จานวนเงิน 7,200 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 12 ชม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน
7,200 บาท
กิจกรรมที่ 7 การประเมินภายในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จานวนเงิน 9,400 บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการ/หลักสูตร ประธาน จานวน 1 คน ละ
3,000 บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการ จานวน 2 คน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน
6,000 บาท
- ค่าตอบแทนเลขานุการ จานวน 1 คน ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน

400 บาท
ไตรมาสที่ 4 จานวน 10,800 บาท
กิจกรรมที่ 5 อบรมสัมมนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 4 กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 จานวน
3,600 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวนละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน
3,600 บาท
กิจกรรมที่ 6 เสริมทักษะวิชาชีพครู ครั้งที่ 3 เสริมทักษะจิต
วิญญาณความเป็นครูและทักษะการสอน จานวนเงิน 3,600
บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน
3,600 บาท
กิจกรรมที่ 9 เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพครู นักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ประจาปีการศึกษา
2560 จานวน 3,600 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวนละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน
3,600 บาท
4, ค่าใช้สอย

496,660 ไตรมาสที่ 1 จานวน 86,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาบุคลากร จานวน 14,000 บาท
- ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก พาหนะ สาหรับเข้าอบรม 2
คน ๆ ละ 7,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 อบรมสัมมนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 จานวน

28,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท อาหารว่าง
จานวน 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท จานวน 200 คน เป็นเงิน 28,000
บาท
กิจกรรมที่ 8 เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพครู นักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ประจาปีการศึกษา
2559 จานวน 44,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 2 มื้อ ๆ ละ 80 บาท อาหารว่าง
จานวน 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท จานวน 200 คน เป็นเงิน 44,000
บาท
ไตรมาสที่ 2 จานวน 48,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาบุคลากร จานวน 20,000 บาท
- ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก พาหนะ สาหรับเข้าอบรม 2
คน ๆ ละ 10,000 บาท
กิจกรรมที่ 6 เสริมทักษะวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 เสริมทักษะ
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ จานวนเงิน 28,000
บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท อาหารว่าง
จานวน 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท จานวน 200 คน เป็นเงิน 28,000
บาท
ไตรมาสที่ 3 จานวน 274,680 บาท
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาบุคลากร จานวน 14,000 บาท
- ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก พาหนะ สาหรับเข้าอบรม 2
คน ๆ ละ 7,000 บาท

กิจกรรมที่ 5 อบรมสัมมนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 จานวน 28,000
บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท อาหารว่าง
จานวน 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท จานวน 200 คน เป็นเงิน 28,000
บาท
กิจกรรมที่ 5 อบรมสัมมนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 3 กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 จานวน
28,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท อาหารว่าง
จานวน 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท จานวน 200 คน เป็นเงิน 28,000
บาท
กิจกรรมที่ 6 เสริมทักษะวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ จานวนเงิน 191,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 2 มื้อ ๆ ละ 80 บาท อาหารว่าง
จานวน 4 มื้อ ๆ ละ 30 บาท จานวน 200 คน เป็นเงิน 56,000
บาท
- ค่าลงทะเบียนในการสอนทักษะภาษาอังกฤษ จานวน 180 คน
ๆ ละ 750 บาท เป็นเงิน 135,000 บาท
กิจกรรมที่ 7 การประเมินภายในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จานวนเงิน 7,680 บาท
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง จานวน 1,400 บาท
- ค่าพาหนะ/ค่าที่พัก/ค่าเบี้ยเบี้ยเลี้ยง กรรมการ วิทยากร
วิพากษ์ จานวน 6,260 บาท

ไตรมาสที่ 4 จานวน 120,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาบุคลากร จานวน 14,000 บาท
- ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก พาหนะ สาหรับเข้าอบรม 2
คน ๆ ละ 7,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 อบรมสัมมนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 4 กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 จานวน 28,000
บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท อาหารว่าง
จานวน 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท จานวน 200 คน เป็นเงิน 28,000
บาท
กิจกรรมที่ 6 เสริมทักษะวิชาชีพครู ครั้งที่ 3 เสริมทักษะจิต
วิญญาณความเป็นครูและทักษะการสอน จานวนเงิน 28,000
บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท อาหารว่าง
จานวน 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท จานวน 200 คน เป็นเงิน 28,000
บาท
กิจกรรมที่ 9 เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสูอ่ าชีพครู นักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ประจาปีการศึกษา
2560 จานวน 44,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 2 มื้อ ๆ ละ 80 บาท อาหารว่าง
จานวน 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท จานวน 200 คน เป็นเงิน 44,000
บาท

5, ค่าวัสดุ

353,340 ไตรมาสที่ 1 จานวน 123,330 บาท
กิจกรรม 2 จานวน 116,730 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารวิชาความเป็นครู จานวน 186 เล่ม ๆ ละ 200
แผ่น ๆ ละ .50 บาท เป็นเงิน 18,600 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารวิชาปรัชญาและการพัฒนาหลักสูตร จานวน
186 เล่ม ๆ ละ 240 แผ่น ๆ ละ .50 บาท เป็นเงิน 22,320 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารวิชาจิตวิทยาสาหรับครู จานวน 186 เล่ม ๆ
ละ 240 แผ่น ๆ ละ .50 บาท เป็นเงิน 22,320 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารวิชาภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู จานวน
186 เล่ม ๆ ละ 220 แผ่น ๆ ละ .50 บาท เป็นเงิน 20,460 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารคู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน
จานวน 198 ชุด ๆ ละ 100 แผ่น ๆ ละ .50 บาท เป็นเงิน 9,900
บาท
- ค่าหมึกโรเนียว จานวน 3 หลอด ๆ ละ 2,460 บาท เป็นเงิน
7,380 บาท
- ค่าไขโรเนียว จานวน 3 หลอด ๆ ละ 1,250 บาท เป็นเงิน
3,750 บาท
- ค่ากระดาษคาตอบ 60 ข้อ, 120 ข้อ จานวน 100 ห่อ ๆ ละ
32 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท
- ค่ากระดาษ ต2ก จานวน 50 ห่อ ๆ ละ 72 บาท เป็นเงิน
3,600 บาท
- กระดาษ เอ 4 จานวน 4 กล่อง ๆ ละ 650 บาท เป็นเงิน
5,200 บาท
กิจกรรมที่ 5 อบรมสัมมนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 จานวน
3,000 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 จานวน 200 ชุด ๆ ละ 30 แผ่น ๆ
ละ .50 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
กิจกรรมที่ 8 เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสูอ่ าชีพครู นักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ประจาปีการศึกษา
2559 จานวน 3,600 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพครู
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ประจาปี
การศึกษา 2559 จานวน 180 ชุด ๆ ละ 40 แผ่น ๆ ละ .50
บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
ไตรมาสที่ 2 จานวน 94, 800 บาท
กิจกรรมที่ 2 จานวน 94, 800 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารวิชาการจัดการความรู้และการบริหารจัดการใน
ชั้นเรียน จานวน 186 เล่ม ๆ ละ 200 แผ่นๆ ละ .50 บาท เป็น
เงิน 18,600 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา จานวน 186 เล่ม ๆ ละ 240 แผ่นๆ ละ .50 บาท เป็น
เงิน 22,320 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 186
เล่ม ๆ ละ 240 แผ่น ๆ ละ .50 บาท เป็นเงิน 22,320 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารคู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จานวน
198 ชุด ๆ ละ 100 แผ่น ๆ ละ .50 บาท เป็นเงิน 9,900 บาท
- ค่าหมึกปริ้นเตอร์ HP36A จานวน 3 หลอด ๆ ละ 2,390 บาท
เป็นเงิน 7,170 บาท
- ค่าหมึกปริ้นเตอร์ HP80A จานวน 2 หลอด ๆ ละ 3,345 บาท
เป็นเงิน 6,690 บาท
- ค่าหมึกปริ้นเตอร์ FUJI XEROX 3428 จานวน 2 หลอด ๆ ละ

3,900 บาท เป็นเงิน 7,800 บาท
ไตรมาสที่ 3 จานวน 100,230 บาท
กิจกรรมที่ 2 จานวน 88,730 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารวิชาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
สาหรับครู จานวน 186 เล่ม ๆ ละ 240 แผ่น ๆ ละ .50 บาท
เป็นเงิน 22,320 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จานวน 186
เล่ม ๆ ละ 240 แผ่น ๆ ละ .50 บาท เป็นเงิน 22,320 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จานวน
186 เล่ม ๆ ละ 220 แผ่น ๆ ละ .50 บาท เป็นเงิน 20,460
บาท
- ค่าถ่ายเอกสารคู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จานวน
198 ชุด ๆ ละ 100 แผ่น ๆ ละ .50 บาท เป็นเงิน 9,900 บาท
- ค่าหมึกโรเนียว จานวน 3 หลอด ๆ ละ 2,460 บาท เป็นเงิน
7,380 บาท
- ค่าไขโรเนียว จานวน 3 หลอด ๆ ละ 1,250 บาท เป็นเงิน
3,750 บาท
- กระดาษ เอ 4 จานวน 4 กล่อง ๆ ละ 650 บาท เป็นเงิน
2,600 บาท
กิจกรรมที่ 5 เสริมทักษะวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 เสริมทักษะ
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ จานวนเงิน 3,000
บาท
- ค่าถ่ายเอกสารกิจกรรมเสริมทักษะคุณธรรม จริยธรรม และจิต
สาธารณะ จานวน 200 ชุด ๆ ละ 30 แผ่น ๆ ละ .50 บาท เป็น
เงิน 3,000 บาท

กิจกรรมที่ 5 อบรมสัมมนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 3 กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 จานวน
3,000 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 2 จานวน 200 ชุด ๆ ละ 30 แผ่น ๆ ละ .50 บาท เป็น
เงิน 3,000 บาท
กิจกรรมที่ 6 เสริมทักษะวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ จานวนเงิน 4,000 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารการฝึกอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จานวน
200 ชุด ๆ ละ 40 แผ่น ๆ ละ .50 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
กิจกรรมที่ 9 การประเมินภายในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จานวนเงิน 1,500 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารการประเมินระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จานวน 15 เล่ม ๆ ละ 100 บาท เป็น
เงิน 1,500 บาท
ไตรมาสที่ 4 จานวน 42,140 บาท
กิจกรรมที่ 2 จานวน 39,140 บาท
- กระดาษ ต2ก จานวน 100 ห่อ ๆ ละ 72 บาท เป็นเงิน
7,200 บาท
- กระดาษคาตอบ 60 ข้อ, 120 ข้อ จานวน 100 ห่อ ๆ ละ 32
บาท เป็นเงิน 3,200 บาท
- กระดาษ เอ 4 จานวน 28 กล่อง ๆ ละ 650 บาท เป็นเงิน
18,200 บาท
- ค่าหมึกปริ้นเตอร์ HP36A จานวน 2 หลอด ๆ ละ 2,390 บาท
เป็นเงิน 4,780 บาท

- แฟ้ม 3 นิ้ว จานวน 1/2 โหล ๆ ละ 510 บาท เป็นเงิน 510
บาท
- กาวน้า UHU 1 โหล ๆ ละ 384 บาท เป็นเงิน 384 บาท
- ลูกแม็ก จานวน 17 กล่อง ๆ 5 บาท เป็นเงิน 85 บาท
- ยางลบ จานวน 1 ก้อน ๆ ละ 1 บาท เป็นเงิน 1 บาท
กิจกรรมที่ 6 เสริมทักษะวิชาชีพครู ครั้งที่ 3 เสริมทักษะจิต
วิญญาณความเป็นครูและทักษะการสอน จานวนเงิน 3,000
บาท
- ค่าถ่ายเอกสารการฝึกอบรมเสริมทักษะจิตสาธารณะ และจิต
อาสา จานวน 200 ชุด ๆ ละ 30 แผ่น ๆ ละ .50 บาท เป็นเงิน
3,000 บาท
กิจกรรมที่ 11 เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพครู นักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ประจาปีการศึกษา
2560 จานวน 3,600 บาท
-ค่าถ่ายเอกสารเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพครู นักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู จานวน 180 ชุด ๆ ละ
40 แผ่น ๆ ละ .50 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
6, ค่าครุภัณฑ์

89,800 ไตรมาสที่ 1 จานวน 89,800 บาท
กิจกรรมที่ 10 จัดหาครุภัณฑ์ จานวน 89,800 บาท
-เครื่องพิมพ์ภาพโปสเตอร์หน้ากว้างขนาด A2 ยี่ห้อ EPSON SCP807 จานวน 1 เครื่องๆ ละ 55,000 บาท
-โต๊ะคางหมูสามารถประกอบเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 140
ซม นั่งได้ 6 คน ขาเหล็กขนาด 25 มม คานเหล็ก 25 มม สี
ขาว ปิดปลายขาด้วยจุกยางกันขีดข่วนหน้าโต๊ะพาติเกิลร์บอร์ด
กรุทับด้วยโฟเมก้า ขนาดยาว 90*45*45*45 ซม สูง 75 ซม

โต๊ะราคาเริ่มต้นตัวละ 880 บาท เก้าอี้ราคา 280 บาท รวมชุด ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
ละ 1,160 บาท ทั้งหมด 30 ชุด เป็นเงิน 34,800 บาท
( ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ )
8, เงินอุดหนุน

400,000 กิจกรรมที่ 3
ไตรมาสที่ 1 จานวนเงิน 400,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 วิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการสอบบรรจุและ
เพื่อการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- วิจัยและพัฒนาชุดสอบวัดความรู้มาตรฐานวิชาชีพครู 11
มาตรฐาน (Knowledge)
- พัฒนาชุดความรู้เพื่อสอบวัดความรู้และประเมินทักษะการสอน
(Skill)
-พัฒนาชุดความรู้เพื่อสอบวัดวัดความรู้และประเมินคุณลักษณะ
ความเป็นครู(Attribute)

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ )

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
การควบคุม
1. การขาดคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์บางชนิด ทาให้ทางานได้อย่าง 1. จัดซื้อและสรรหาวัสดุอุปกรณ์ที่ดีมีคุณภาพ
ไม่มีประสิทธิภาพ
2. การละเลยไม่เอาใจใส่ของบุคลากร
2. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและมีการจัดสรร
งานประกันคุณภาพให้บุคลากรรับผิดชอบ

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
1. ความพร้อมด้านบุคลากร
2. ความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์

ระดับ
ต่า

ปานกลาง
*
*

สูง

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ
บุคลากรทางการศึกษา
นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระดับความสาเร็จของผลิต 180 คน
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

ระยะเวลา
1 ปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

