P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ
แผนงานปฏิบตั ิงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
บัณฑิต
บริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร
6201000013
0 853,600
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 02, การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู
กลยุทธ์ที่ : 03, กลยุทธ์ที่ 3 สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาการให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 18 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /ครูพี่เลี้ยง) ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้
งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์, ระดับคณะ
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร, ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์, ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ, ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. : ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร, ตัวบ่งชี้ที่ 5 ครู / อาจารย์มีความรู้ความสามารถ, ตัวบ่งชี้ที่ 6 อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ /
เผยแพร่, ตัวบ่งชี้ที่ 9 การดาเนินงานของสภาสถาบัน/กรรมการประจาคณะ, ตัวบ่งชี้ที่ 14 การให้บริการวิชาการ / วิชาชีพ ที่ส่งผลต่อคณะ / สถาบัน, ตัวบ่งชี้ที่ 15 การส่งเสริม
สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
สอดคล้องกับเอกลักษณ์
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ : 3.3 พัฒนากิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาขั้น
พื้นฐานและสถาบันผลิตครูทั้งในและต่างประเทศ
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ X ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ
[ X ] งานตามพันธกิจ [ ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานที่ดาเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [X] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [X] กิจกรรมนักศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
ตามที่รัฐบาลได้กาหนดนโยบายส่งเสริมการศึกษาภายใต้โครงการเรียนฟรี 15 ปี เพือ่
1. เพื่อจ้างครูคุณวุฒิปริญญาตรีสาหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 เสริมสร้างตามที่รัฐบาลได้กาหนดนโยบายส่งเสริมการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
3
การศึกษา โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน
2. เพื่อจัดซือ้ /จัดจ้างอาหารว่างและอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน
งบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และ
3. เพื่อจัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์สาหรับการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา โรงเรียนจึงได้กาหนดโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินการประจาปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร และมีกิจกรรมที่ครอบคลุม หลากหลาย
เพื่อให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาต่อไป
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
1. ครูประจาชั้นอนุบาลมีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญที่
ตรงตามความต้องการของโรงเรียน
2. การซื้อจ้างเพื่อจัดทาอาหารว่าง-อาหารกลางวัน
3. การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียน

ผลลัพธ์
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลราช
ภัฏกาแพงเพชร ได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1. จานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี
2. จานวนการซื้อจ้างเพื่อจัดทาอาหารว่างและอาหารกลางวัน
3. จานวนการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
เครือข่าย (โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ครูพี่เลี้ยง) ที่ได้รับ

เป้าหมาย
2 (คน)
4 (ครั้ง)
1 (ครั้ง)
80 (ร้อยละ)

การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เชิงเวลา

4. แผนปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
กิจกรรม

1. จ้างครูผู้สอนวุฒิ
ปริญญาตรี (12 x
12,310 บาท)
2. จ้างครูผู้สอนวุฒิ
ปริญญาตรี (12 x
12,110 บาท)
3. จัดจ้างทาอาหารว่าง
และอาหารกลางวัน
4. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
การเรียน
รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
-

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ใช้สอย

12 ครั้ง

147,720

0

0

147,720

3 ครั้ง

36,930

3 ครั้ง

36,930

3 ครั้ง

36,930

3 ครั้ง

36,930

12 ครั้ง

145,320

0

0

145,320

3 ครั้ง

36,330

3 ครั้ง

36,330

3 ครั้ง

36,330

3 ครั้ง

36,330

4 ครั้ง

0

547,274

0

547,274

1 ครั้ง

147,343

1 ครั้ง

138,322

1 ครั้ง

96,224

1 ครั้ง

165,385

1 ครั้ง

0

0

13,286

13,286

1 ครั้ง

13,286

547,274

13,286

853,600

293,040

วัสดุ

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ

7

220,603

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร ได้รับการจัดการเรียนการสอนที่มปี ระสิทธิภาพและคุณภาพ

8

งบประมาณ

224,868

7

งบประมาณ

169,484

7

งบประมาณ

238,645

2. ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน, ผู้ปกครอง, ครู
แบบประเมินความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผู้รับบริการ

7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
2, ค่าจ้างชั่วคราว
293,040 กิจกรรมที่ 1 จ้างครูผู้สอนวุฒิปริญญาตรี (12 x 12,310 บาท)
- ค่าจ้างครูคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จานวน 12 เดือน เดือนละ
12,310 บาท เป็นเงิน 147,720 บาท กิจกรรมที่ 2 จ้าง
ครูผสู้ อนวุฒิปริญญาตรี (12 x 12,110 บาท) - ค่าจ้างครู
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี จานวน 12 เดือน เดือนละ 12,110
บาท เป็นเงิน 145,320 บาท
4, ค่าใช้สอย
547,274 กิจกรรมที่ 3 จัดจ้างทาอาหารว่างและอาหารกลางวัน - ค่าจ้าง
ทาอาหารว่างและอาหารกลางวัน จานวน 97 คน คนละ 182 วัน
วันละ 31 บาท เป็นเงิน 547,274 บาท
5, ค่าวัสดุ
13,286 กิจกรรมที่ 4 จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน - ค่าวัสดุสาหรับการ

เกณฑ์ในการประเมิน
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป

จัดการเรียนการสอน เช่น ดินสอสี กระดาษ เป็นต้น จานวน
13,286 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( ดร.วรพรรณ ขาวประทุม )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ )
8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง

1. ช่วงระยะเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างปีการศึกษากับปีงบประมาณ

การควบคุม

1. จัดทาหนังสือบันทึกข้อความแจ้งระยะเวลาในการเบิกจ่าย
งบประมาณ

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
1. โรงเรียนมีโครงการสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน
2. จานวนของผูเ้ รียนที่ขึ้นทะเบียนรอเรียกในแต่ละระดับมีจานวนมาก

ระดับ
ต่า

ปานกลาง
*

สูง
*

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
ช่วงระยะเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณไม่สอดคล้องกันระหว่างปีการศึกษากับปีงบประมาณ

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้
จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง
จัดทาหนังสือบันทึกข้อความแจ้งระยะเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

