
 
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 
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 0 30,000 0 0 0 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน  
กลยุทธ์ที่ : 01, 4.1.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและอาเซียน  
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 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 ่: 5) พัฒนานักศึกษาด้านการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มประชาคมอาเซียน(+3) 
สถานภาพของงาน/โครงการ [   ]  งานเดิม  [   ]  งานใหม ่[ X ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ป ี
ประเภทของงาน/โครงการ [   ]  งานตามพันธกิจ  [ X ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอ่ืนๆ สถานที่ด าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [  ] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร   
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [X] กิจกรรมนักศึกษา   
1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ด าเนินการจัดท าโครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดท าโครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิด ข้อเสนอแนะ ของนักศึกษาพร้อมทั้งได้ปลูกฝังให้นักศึกษาเห็น
คุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มี
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย 

1. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

P2 



 
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

นักศึกษาได้ท ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมและ
สังคม 

เชิงปริมาณ  
   1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยะ
ธรรม 

100 (คน) 

เชิงคุณภาพ   
   1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 4 (ระดับ) 
เชิงเวลา  
   1. ระยะเวลาในการด าเนินการ 1 (ปี) 

 
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. ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับ
นักศึกษาตามอัตลักษณ์ 

1 ครั้ง 30,000    30,000   1 ครั้ง 30,000     

               
               

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

 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.นักศึกษา 100 คน ได้ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 
2.นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
 
 
 
 



6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน) 
วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 

1.เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข่าร่วมกิจกรรม  
2.เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกิจกรรม 

1.นักศึกษา 
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 1.วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.ระดับความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 
3.51 

 
7. รายละเอียดของงบประมาณ 

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
      ( นายณะราทิ  น้อยม่วง   ) 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี) 

 
8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุม 
1. .ระยะเวลาส าหรับการจัดกิจกรรมตรงกับกิจกรรมอื่น  1. จัดท าปฏิทนิกิจกรรมล่วงหนา้ 

2. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการน้อย 2. ประชาสัมพันธ์และส ารวจความต้องการนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

   

 
 
 
 
 
 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
9, รายจ่ายอื่น 30,000 ค่าใช้สอย 15,000 บาท 

- ค่าอาหาร  และอาหารว่าง 
ค่าวัสดุ 15,000 บาท 
-ค่าวัสดุอ่ืนๆ  15,000  บาท 
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

   



 
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 

      
 


