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
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
6201000048
80,000
0
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 01, การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา
กลยุทธ์ที่ : 01, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการบูรณาการพันธกิจและสร้างเครือข่าย
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 1 จานวนชุมชน /ประเด็นที่ได้รับการชี้นาแก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ าหนดโดย สกอ., ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.2
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม, ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. : ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี, ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร, ตัวบ่งชี้ที่ 6 อาจารย์มผี ลงานตีพิมพ์ / เผยแพร่, ตัวบ่งชี้ที่
10 การดาเนินงานของอธิการบดี / คณบดี, ตัวบ่งชี้ที่ 13 การให้บริการวิชาการ / วิชาชีพ ที่ส่งผลต่อชุมชน / สังคม, ตัวบ่งชี้ที่ 14 การให้บริการวิชาการ / วิชาชีพ ที่ส่งผลต่อคณะ
/ สถาบัน, ตัวบ่งชี้ที่ 18 เอกลักษณ์คณะ / สถาบัน
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่, Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
สอดคล้องกับเอกลักษณ์
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ : 1.1 ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริและแนวทางการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการตามพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ X ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ ] งานตามพันธกิจ [ X ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานทีด่ าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [ ] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [X] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

2.วัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยคณะครุศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการดาเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนตามแนวพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในเขต
จังหวัดตากร่วมกับกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 34 โดยมีโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ในสังกัด จานวน 23 โรงเรียน ดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น
เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด

1. เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก
2. เพื่อเป็นการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนตารวจตระเวนชานแดน สังกัดกอง
กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จ.ตาก

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
จานวนโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ

ผลลัพธ์
- โรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 34 ได้รับการ
พัฒนาด้านคุณภาพการจัด
การศึกษา และยกระดับ
คุณภาพของผู้เรียนให้ได้
มาตรฐาน
- จานวนโรงเรียนที่เป็น
เครือข่ายความร่วมมือ มีไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 20

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1. จานวนชุมชน/ประเด็นที่ได้รับการชี้นาแก้ไขปัญหาจาก
นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความสาเร็จของพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้แก่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนที่ 34
เชิงเวลา

เป้าหมาย
1 (แห่ง)

80 (ร้อยละ)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
กิจกรรม

1. ค่ายอาสาพัฒนา
โรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 34
รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)
1 ครั้ง

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
รายจ่าย
อื่น
80,000

80,000

-

-

-

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ
80,000

1 ครั้ง

80,000

1

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ปริมาณงาน

งบประมาณ

ปริมาณงาน

งบประมาณ

ปริมาณงาน

0

0

0

0

งบประมาณ

80,000

80,000

0

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
นักศึกษา ได้พัฒนาความรู้ และทักษะที่ได้รบั จากการเรียนในชั้นเรียน ไปต่อยอดกับการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประเมินความสาเร็จของการ นักศึกษา
แบบประเมินความสาเร็จของการ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กับการบริการวิชาการ
กับการบริการวิชาการ
7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
9, งบรายจ่ายอื่น
80,000 ค่าใช้สอย 52550 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ จานวน 5 คน คนละ 5 วัน วันละ 240
บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา จานวน 15 คน คนละ 5 วัน วันละ 210

เกณฑ์ในการประเมิน
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51

0

บาท เป็นเงิน 15,750 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับ จานวน 1 คน คนละ 5 วัน วันละ 240 บาท
เป็นเงิน 1,200 บาท
- ค่าที่พักอาจารย์ จานวน 3 ห้อง ห้องละ 4 คืน คืนละ 800 บาท
เป็นเงิน 9,600 บาท
- ค่าที่พักเหมาจ่ายนักศึกษา จานวน 15 คน คนละ 4 คืน คืนละ
200 บาท = 12,000 บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 8,000 บาท
ค่าวัสดุ 27450 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษสี ปากกา
ดินสอสี ของเล่น เป็นต้น
จานวน 27,450 บาท

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ )

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรม
2. จานวนยานพาหนะไม่เพียงพอในการออกค่ายอาสาพัฒนา
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน

การควบคุม
1. สร้างมาตรการและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
2. ประสานงานเรื่องยานพาหนะล่วงหน้า เพื่อเลี่ยงปัญหาของ
จานวนยานพาหนะไม่เพียงพอ

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

สูง

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว
งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรม

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้
วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สามารถบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ
ครู และนักเรียน
โรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 34

ตัวชี้วัด
- จานวนชุมชน/ประเด็นที่ 1 แห่ง
ได้รับการชี้นาแก้ไขปัญหา
จากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์
ขึ้น

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)

ผู้รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร์

