
 
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 
วันเอดส์โลก  30,000 0 0 0 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน  
กลยุทธ์ที่ : 01, 4.1.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและอาเซียน  
ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยที ่: ตัวชีว้ัดที่ 18 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่นักศึกษา 
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :  ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :  
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่,  Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น 
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที ่: 3) ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ 
สถานภาพของงาน/โครงการ [   ]  งานเดิม  [   ]  งานใหม่ [   ]  โครงการเดิม  [ X ] โครงการใหม่ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ป ี
ประเภทของงาน/โครงการ [   ]  งานตามพันธกิจ  [ X ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอ่ืนๆ สถานที่ด าเนินการ : ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [  ] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร   
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [X] กิจกรรมนักศึกษา   
1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 

องค์การอนามัยโลกได้ก าหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก ซ่ึง
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2531 เป็นปีแรก  

ส าหรับในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดนโยบายและแผนการ
ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ระดับชาติขึ้นในปี 2531 เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อโรคเอดส์
จึงประสานและร่วมมือกันระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ให้ความรู้ใน
กลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มชายรักร่วมเพศ กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดที่ใช้เข็มฉีดยาเข้าเส้นร่วมกัน 

1. เพ่ือให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อและการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์  
2. เพ่ือสร้างเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรการการป้องกันให้มากยิ่งขึ้นในสังคมทุกระดับ 
3. เพ่ือให้มีการจัดกิจกรรมต่อต้านต่างๆ ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
4. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ 
5. เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
 

P2 



กลุ่มท่ีมีความส าส่อนทางเพศ กลุ่มท่ีได้รับการบริจาคเลือด ทารกในครรภ์ที่ติดเชื้อเอดส์  
การจัดกิจกรรมในวันเอดส์โลก จะเป็นการสร้างจิตส านึกให้ทุกคนได้ตระถึงพิษภัยของ
โรคร้ายนี้ อันจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท าให้การขยายตัวของโรคนี้ลดน้อยลง 
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
1. เพ่ือให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการ
ติดต่อและการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์  
 2. เพ่ือสร้างเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรการการ
ป้องกันให้มากยิ่งขึ้นในสังคมทุกระดับ 
3. เพ่ือให้มีการจัดกิจกรรมต่อต้านต่างๆ ด าเนินไป
อย่างต่อเนื่อง 
4. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อ
ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ 
 5. เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 
 

นักศึกษาและประชาชนทุกคน
มีทักษะการด าเนินชีวิตที่ดี    
มีความตระหนักไม่ประมาท  
มีความรู้ความสามารถ มี
ภูมิคุ้มกันและไม่เกิดโรคเอดส์
รายใหม่ขึ้นอีก 

เชิงปริมาณ  
   1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 80 (ร้อย) 
เชิงคุณภาพ   
   1. นักศึกษาสามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลโรคเอดส์และการ
มีพฤติกรรมเสี่ยงได้ 

1 (ปี) 

เชิงเวลา  
   1. นักศึกษาสามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลโรคเอดส์และการ
มีพฤติกรรมเสี่ยงได้ 

80 (ร้อยละ) 

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

กิจกรรม ผลผลิต 
กิจกรรม 

(หน่วยนับ) 

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

รายจ่ายอื่น - - - รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 
1. วันเอดส์โลก 2 ครั้ง 30,000    30,000   15,000 1 ครั้ง 15,000     
               
               

รวม  30,000    30,000 1 15,000 1 15,000 0 0 0 0 

 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เห็นถึงความส าคัญและความเป็นมาของมหาวิทยาลัย 
2. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในสถาบันร่วมกัน 



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

วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 
1. เพ่ือทราบระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
2. เพ่ือทราบความรู้ของผู้เข้าร่วม
โครงการฯหลังจากเข้ารับการ
อบรม 

1.นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการฯ 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบประเมินความรู้ที่ได้รับจาก
การเข้ารับการอบรม 

1.วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้
โปรแกรม Microsoft office 
excel / Spss 

1.วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้
โปรแกรม Microsoft office 
excel / Spss 

 
7. รายละเอียดของงบประมาณ 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาวปราณี  แผนดี) 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี) 

 
 
 
 
 
 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
9, รายจ่ายอื่น 30,000 3, ค่าตอบแทน 

   - ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000 บาท 
4, ค่าใช้สอย 
   - ค่าอาหารและ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม   22,000 บาท 
5, ค่าวัสดุ 

- ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายไวนิล ค่าป้ายรณรงค์ ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ 5,000 บาท  

ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

   



8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุม 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1. ท าหนงัสือถึงคณะแต่ละคณะให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อม

ทั้งท าใบปลิว แผ่นพบัประชาสัมพันธ์ 
   

 
9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ า ปานกลาง สูง 
     

 
10. ผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง) 

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การด าเนินงานปรับปรุงในปนีี้ 

  
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดท าโครงการใหม่เพิ่มเติม 
 

 
 
 
 

 
11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเกิด
ประโยชน์ต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

      
 


