P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ
แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
บัณฑิต
แบ่งบันไออุ่นสู่มิตรภาพชาวดอย
30,000
0
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 03, เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์
กลยุทธ์ที่ : 01, 3.1.1 สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพ
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชีว้ ัดที่ 15 ระดับความสาเร็จของการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี, Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ : 4) จัดกิจกรรม/โครงการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคล/หน่วยงานภายนอก (สื่อมวลชนและอื่นๆ)
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ X ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ X ] งานตามพันธกิจ [ ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานที่ดาเนินการ : ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [ ] การเรียนการสอน [ ] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [X] การเรียนการสอน [ ] กิจกรรมนักศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
ในประเทศไทยยังมีพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกลความเจริญและพื้นที่ ที่รัฐต้องให้ความ
1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพัฒนาพื้นที่ห่างไกล
ช่วยเหลือ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งชมรมนักศึกษาวิชา
2. เพื่อให้นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในกลุ่ม
ทหารเป็นอีกชมรมหนึ่งที่ปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะบาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
3. เพื่อให้ชาวบ้านได้มีเครื่องนุ่งห่มและลดการเจ็บป่วยในฤดูหนาว
ส่วนรวมและสังคม จึงเป็นกลไกส่วนหนึ่งของรัฐที่จะสามารถมีส่วนร่วมในการดาเนิน
ด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลความเจริญให้มีเท่าเทียมกับสังคมเมืองและเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างให้เกิดความรักและความสามัคคีกันในหมู่
คณะ

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
1. นักศึกษามีจิตสาธารณะ
2. ชาวบ้านในพื้นที่มีเครื่องนุ่งห่มใช้ในช่วงฤดู
หนาว
3. โรงเรียนและแหล่งชุมชนได้พัฒนาและ
ปรับปรุง

ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ เชิงปริมาณ
ที่ดีขึ้น
1. นักศึกษามีจิตสาธารณะและมีความรักกันในหมู่คณะ
2. ทาให้มหาวิทยาลัยได้รับการ
2. ชาวบ้านได้รับเครื่องนุ่งห่ม
ยอมรับจากสังคม
เชิงคุณภาพ
1. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
เชิงเวลา
1. ชาวบ้านมีความสุข
2. ชาวบ้านมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีขึ้น

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

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

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)
1 ครั้ง

1. แบ่งปันไออุ่นสู่
มิตรภาพชาวดอย
รวม

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
รายจ่าย
อื่น

-

-

-

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

30,000

30,000

30,000

30,000

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาชมรม นศท.ได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและพัฒนาหมู่บ้านในชนบท
2. ชาวบ้านในหมู่บ้านชนบทได้มีเครื่องนุ่งห่มและลดอาการเจ็บป่วยในฤดูหนาว
3. นักศึกษาชมรม นศท. มีความรักและความสามัคคี

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

1 ครั้ง

1

งบประมาณ
30,000

30,000

งบประมาณ

งบประมาณ

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลในการ การประเมินผลโดยแบบสอบถาม เก็บแบบสอบถาม
ใช้โปรแกรม spss
จัดกิจกรรมครั้งต่อไป
7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
9, รายจ่ายอื่น
30,000 4,ค่าใช้สอย
ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ามันเชื้อเพลิงในการเดินทาง
ค่าอาหาร อาหารว่าง 10,000 บาท
5,ค่าวัสดุ 20,000
ค่าวัสดุอุปกรณ์ วัสดุในการออกค่ายอาสาพัฒนา และบริจาค
ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง

การควบคุม

เกณฑ์ในการประเมิน
จากผลการประเมิน

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา)
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี)

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

