P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ
แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานพัฒนานักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา)
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
บัณฑิต
สร้างแกนนา To Be Number One
40,000
0
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน
กลยุทธ์ที่ : 01, 4.1.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและอาเซียน
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชีว้ ัดที่ 18 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่นักศึกษา
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/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ : 3) ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ X ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ ] งานตามพันธกิจ [ X ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานที่ดาเนินการ : ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [ ] การเรียนการสอน [ ] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [X] กิจกรรมนักศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัด
1. เพื่อสร้างแกนนา To Be Number One ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการทั้งภายใน
กาแพงเพชรที่มีจานวนนักศึกษาเข้ามาศึกษาเป็นจานวนมาก โดยเป็นที่รู้กันกันดีว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชรและสร้างเครือข่ายนอกสถาบันการศึกษา
เมื่อสถาบันการศึกษาหรือสถานที่ใดๆมีการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่มากก็จะก่อให้เกิดปัญหา 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มพัฒนากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ทั้งภายในและ
ต่างๆตามมา เช่น ปัญหาเรื่องการเป็นอยู่ ปัญหาการปรับตัวเข้ากับสังคม ปัญหาที่ ภายนอกมหาวิทยาลัย
เป็นผลกระทบต่างๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของวัยรุ่น และที่สาคัญคือปัญหาของยาเสพติด 3. เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

งานเวชศึกษาป้องกัน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้
เล็งเห็นแนวทางในการสร้างเครือข่ายชมรมทูบีนัมเบอร์วันภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรและสร้างเครือข่ายภายนอกสถาบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษารู้จัก
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการรณรงค์ให้นักศึกษาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
โดยการจัดหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เช่น การประกวดการแข่งขัน
ความสามารถของนักศึกษา อาทิเช่น การประกวดการร้องเพลง ลูกทุ่ง/สากล การเต้น
ประกอบเพลง การวาดภาพด้วยสีน้ามัน การอบรมทาลูกประคบสมุนไพร การอบรม
การพัฒนาบุคลิกภาพ การเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
1.นักศึกษาที่ห่างไกลจากยาเสพติดทุกประเภทและ
รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.เกิดชมรม To Be Number เชิงปริมาณ
One ของมหาวิทยาลัยอย่าง
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นทางการ
เชิงคุณภาพ
2.นักศึกษาสามารถปฏิบัติตน
1. นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้
ให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้
เชิงเวลา
1. ระยะเวลาในการดาเนินการ
4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2559 ถึง วันที่ 30/09/2560
กิจกรรม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)

1. สร้างแกนนา To Be
Number One
รวม

1 ครั้ง

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
รายจ่าย
อื่น

-

-

-

พ.ศ. 2560
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ

เป้าหมาย
80 (ร้อยละ)
80 (ร้อยละ)
1 (ปี)

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

งบประมาณ

40,000

40,000

1 ครั้ง

40,000

40,000

40,000

1

40,000

0

งบประมาณ

0

0

งบประมาณ

0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1 .เกิดชมรมและแกนนา To Be Number One ขึ้นอย่างเป็นทางการทั้งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชรและสร้างเครือข่ายนอกสถาบันการศึกษา
2. มีการรวมกลุ่มพัฒนากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในชมรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. ลดปัญหายาเสพติดภายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
1. เพื่อทราบระดับความพึงพอใจ 1.นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ
1.แบบประเมินความพึงพอใจ
1.วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้
ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
2.แบบประเมินความรู้ที่ได้รับจาก โปรแกรม Microsoft office
2. เพื่อทราบความรู้ของผู้เข้าร่วม
การเข้ารับการอบรม
excel / Spss
โครงการฯหลังจากเข้ารับการ
อบรม
7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
9, รายจ่ายอื่น
40,000 3, ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเงินรางวัลการประกวด
16,400 บาท
4, ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารและ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม 21,600 บาท
5, ค่าวัสดุ
- ค่าป้ายโครงการ และจัดทาเกียรติบัตร 2,000 บาท
ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

เกณฑ์ในการประเมิน
80 %

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

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่ครบ

การควบคุม
1. ทาหนังสือถึงคณะแต่ละคณะให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งทาใบปลิว
แผ่นพับประชาสัมพันธ์

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

สูง

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

