
 
1 ชุด/1 งาน/โครงการ 

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี     งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่องาน/โครงการ รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
ราชภัฏถนนคนเดิน (KPRU RANONG WALKING STREET)  40,000 0 0 0 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 02, พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ  
กลยุทธ์ที่ : 2.3.1 พัฒนาการบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชีว้ัดที่ 14 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :  ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :  
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่,  Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร  
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น 
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที ่: 6) มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 
สถานภาพของงาน/โครงการ [   ]  งานเดิม  [   ]  งานใหม ่[    ]  โครงการเดิม  [  X ] โครงการใหม่ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี 
ประเภทของงาน/โครงการ [ X ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอ่ืนๆ สถานที่ด าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [  ] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร   
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [X] กิจกรรมนักศึกษา   
1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 
             ราชภัฏถนนคนเดิน  (KPRU RANONG WALKING STREET) เป็นการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาและการใช้
ประโยชน์พื้นที่ในมหาวิทยาลัย และการจัดราชภัฏถนนคนเดินขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้มี
โอกาสเรียนรู้  อนุรักษ์  ส่งเสริม เผยแพร่  ศิลปะและวัฒนธรรม  โดยอยู่บนพ้ืนฐานของ
การสืบทอด  รักษา  เป็นการถ่ายทอดขนมธรรมเนียม  ประเพณีอันดีงาม  เพ่ือเพ่ิม
คุณค่าให้แก่ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                    

1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัย 
2 เพื่อให้นักศึกษาและชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ซ่ึงด ารงไวเ้พ่ือเป็นเอกลักษณ์ 
3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์และความสามารถใน
ด้านต่างๆ 
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3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
จัดกิจกรรมราชภัฏถนนคนเดิน (KPRU RANONG 
WALKING STREET) 

1. นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
สืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 
2. นักศึกษามีพฤติกรรมและ
คุณธรรมที่ดีงาม 
3. นักศึกษามีความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

เชิงปริมาณ  
   1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 1,500 (คน) 
เชิงคุณภาพ   
   1. นักศึกษามีพฤติกรรมและคุณธรรมที่ดี 80 (ร้อยละ) 
เชิงเวลา  
   1. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4 (คืน) 

 
4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที ่30/09/2561 

กิจกรรม ผลผลิต 
กิจกรรม 

(หน่วยนับ) 

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

รายจ่าย
อื่น 

- - - รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 

1. ราชภัฏถนนคนเดิน 
(KPRU RANONG 
WALKING STREET) 

1 ครั้ง 40,000    40,000  2 ครั้ง 20,000 2 ครั้ง 20,000     

               
               

รวม  40,000    40,000 2 20,000 2 20,000 0 0 0 0 

 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
2. นักศึกษามีพฤติกรรมและคุณธรรมที่ดีงามมากขึ้น 
3. นักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
 



 
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน) 

วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 
ความพึงพอใจของการจัด
กิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สังเกตการณ์/แบบสอบถาม/
สัมภาษณ์ 

ประมวลผลจากแหล่งข้อมูล ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมากว่า 

 
7. รายละเอียดของงบประมาณ 

 
    ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
           ( นางสาวน้ าทิพย์  สิงห์ลอ) 
 
   ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี) 
 
 
 
 

 
8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุม 
  

  

   

 
 
 
 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
9,ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
 

40,000 3 ค่าตอบแทน 
  -  ค่าตอบแทนวิทยากร   14,200 บาท 
4 ค่าใช้สอย 
  - ค่าอาหาร และอาหารว่าง เครื่องดื่ม 10,000 บาท 
5 ค่าวัสดุ 
 - ค่าป้าย เครื่องเสียง และวัสดุอุปกรณ์ 15,800 บาท 
*ขอถัวจ่ายทุกรายการ* 

   



9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ า ปานกลาง สูง 
    

    

 
10. ผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง) 

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การด าเนินงานปรับปรุงในปนีี ้

  

  
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดท าโครงการใหม่เพิ่มเติม 
 

 
 
 
 
 

 
11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเกิด
ประโยชน์ต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

      
 


