P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ
แผนงานปฏิบตั ิงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
บัณฑิต
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
6201000046 713,200
0
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 02, การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู
กลยุทธ์ที่ : 03, กลยุทธ์ที่ 3 สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาการให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 19 จานวนโครงการกับเครือข่ายสถาบันที่ผลิตพัฒนาครู และผู้ใช้ครู ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
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 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร, ตัวบ่งชี้ที่ 6 อาจารย์มผี ลงานตีพิมพ์ / เผยแพร่, ตัวบ่งชี้ที่ 10 การดาเนินงานของ
อธิการบดี / คณบดี, ตัวบ่งชี้ที่ 13 การให้บริการวิชาการ / วิชาชีพ ที่ส่งผลต่อชุมชน / สังคม, ตัวบ่งชี้ที่ 14 การให้บริการวิชาการ / วิชาชีพ ที่ส่งผลต่อคณะ / สถาบัน, ตัวบ่งชี้ที่
18 เอกลักษณ์คณะ / สถาบัน
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
สอดคล้องกับเอกลักษณ์
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ : 3.2 พัฒนาศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาครูให้ตอบสนองความต้องการของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการวิจัยในวิชาชีพครูให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
สถานภาพของงาน/โครงการ [ X ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ X ] งานตามพันธกิจ [ ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานทีด่ าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [ ] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [ ] กิจกรรมนักศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
ตามที่รฐั บาลได้กาหนดนโยบายส่งเสริมการศึกษาภายใต้โครงการเรียนฟรี 15 ปี
1. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล 1-3
เพื่อเสริมสร้างตามที่รัฐบาลได้กาหนดนโยบายส่งเสริมการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
2. เพือ่ จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล 1-3
การศึกษา โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน
3. เพือ่ จัดหาหนังสือเรียนให้กับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล 1 - 3
งบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และ
4. เพือ่ จัดหาอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล 1 - 3
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิด
5. เพือ่ จัดหาเครื่องแบบนักเรียนให้เรียนกับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล 1 - 3
ประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา โรงเรียนจึงได้กาหนดโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินการประจาปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร และมีกิจกรรมที่ครอบคลุม หลากหลาย
เพื่อให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาต่อไป
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
1. การจัดซื้อหนังสือเรียน
2. การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
3. การจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน
4. การสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลลัพธ์
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลราช
ภัฏกาแพงเพชร ได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1. จานวนโครงการกับเครือข่ายสถาบันที่ผลิตพัฒนาครู และ
ผู้ใช้ครู ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. จานวนครั้งในการจัดการเรียนการสอน
4. จานวนครั้งในการจัดซื้อหนังสือ

เป้าหมาย
1 (โครงการ)

4 (ครั้ง)
12 (ครั้ง)
2 (ครั้ง)

5. จานวนครั้งในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
6. จานวนครั้งในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู
เชิงเวลา

2 (ครั้ง)
1 (ครั้ง)
5 (ระดับ)

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

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. สนับสนุนการจัดการ
เรียนสอน
3. ค่าหนังสือเรียน
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน
5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
เงิน
อุดหนุน

-

-

-

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

4 ครั้ง
12 ครั้ง

108,400

108,400

428,400

428,400

2 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง

50,400

50,400

50,400

50,400

75,600

75,600

713,200

713,200

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

งบประมาณ

ปริมาณงาน

0

0

งบประมาณ

2 ครั้ง
6 ครั้ง

50,000
200,000

2 ครั้ง
6 ครั้ง

58,400
228,400

1 ครั้ง
1 ครั้ง

20,000
25,200

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
11

30,400
25,200
75,600
418,000

10

295,200

งบประมาณ

0

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร ได้รบั การจัดการเรียนการสอนทีม่ ีประสิทธิภาพและคุณภาพ
2. ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล

เกณฑ์ในการประเมิน

0

เพื่อประเมินคุณภาพของผู้เรียนใน นักเรียน
สถานศึกษา

แบบประเมินคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, งบอุดหนุน
713,200 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
- ค่าวัสดุสาหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จานวนเงิน
108,400 บาท (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการจัดการเรียนสอน
- ค่าวัสดุสาหรับการจัดการเรียนการสอน จานวนเงิน 428,400
บาท (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
กิจกรรมที่ 3 ค่าหนังสือเรียน
- จัดซื้อหนังสือเรียน จานวนเงิน 50,400 บาท (ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ)
กิจกรรมที่ 4 ค่าอุปกรณ์การเรียน
- จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์สาหรับการเรียน จานวนเงิน 50,400 บาท
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป

กิจกรรมที่ 5 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- จัดซื้อชุดนักเรียน จานวน 252 ชุด ชุดละ 300 บาท เป็นเงิน
75,600 บาท

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

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
ช่วงระยะเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณไม่สอดคล้องกันระหว่างปีการศึกษากับปีงบประมาณ

จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง
จัดทาหนังสือบันทึกข้อความแจ้งระยะเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

