
. 
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 
เยี่ยมบ้านนักศึกษา  25,000 0 0 0 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน  
กลยุทธ์ที่ : 05, 4.3.2 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและการให้บริการแก่ศิษย์เก่า  
ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชีว้ัดที่ 23 ระดับความส าเร็จของการบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :  ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา  
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :  
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น 
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที ่: 2) พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักศึกษา เช่น การจัดสรรทุนการศึกษา การแนะแนวอาชีพ การ
จัดหางานระหว่างเรียน น้ าดื่มสะอาด ฯลฯ 
สถานภาพของงาน/โครงการ [   ]  งานเดิม  [   ]  งานใหม ่[  ]  โครงการเดิม  [X  ] โครงการใหม่ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี 
ประเภทของงาน/โครงการ [   ]  งานตามพันธกิจ  [ X ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอ่ืนๆ สถานที่ด าเนินการ : ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [  ] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [X ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร   
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [X] กิจกรรมนักศึกษา   
1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชก าแพงเพชร ได้รับจัดสรรการให้กู้ยืมเพ่ือการนักศึกษา 
จ านวน 2,700 คน โดย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ก าหนดให้สถานศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ว่าด้วย การด าเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา พ.ศ.2546 งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงจัดโครงการเยี่ยม
บ้านนักศึกษา กยศ. ขึ้น เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ปกครองนักศึกษากับ

1) เพ่ือให้การด าเนินงาน กยศ. ของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามระเบียบที่กองทุนฯ 
ก าหนด 
2) เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ปกครองนักศึกษากับมหาวิทยาลัย  
3) เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองและร่วมกันดูแลนักศึกษาด้านการใช้จ่ายเงินกู้
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนช าระหนี้คืนเมื่อส าเร็จการศึกษา 

 

P2 



มหาวิทยาลัย ติดตามการใช้เงินระหว่างศึกษา และปลุกจิตส านึกการใช้หนี้ กยศ. ใน
อนาคต 
 
 
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
ครอบครัวนักศึกษาอย่างน้อย 10 หลังคาเรือน มหาวิทยาลัยฯ มีความใกล้ชิด

กับผู้ปกครองของนักศึกษา
มากยิ่งขึ้น 

เชิงปริมาณ  
   1. ครอบครัวนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 10 (ครอบครัว) 
เชิงคุณภาพ   
   1. เอกสารข้อมูลครอบครัวของนักศึกษา 10 (ครอบครัว) 
เชิงเวลา  
   1. ระยะเวลาในการด าเนินการ 1 (ปีการศึกษา) 

 
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.) 

รายจ่าย
อื่น 

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

1. เยี่ยมบ้านนักศึกษา 4 ครั้ง 25,000    25,000 2  10,000 2  15,000     
               

รวม  25,000    25,000 2 10,000 2 15,000 0 0 0 0 

 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มหาวิทยาลัยฯ ได้ตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกษาในพื้นที่ต่างๆ เพื่อรับทราบข้อมลูของนักศึกษาแต่ละครอบครัว 
2. มหาวิทยาลัยฯ สามารถช่วยเหลือนักศึกษาที่เดือดร้อนได้ตรงจุด 
3. นักศึกษากล้าที่จะพูดคุยกับทางมหาวิทยาลัยฯ มากยิ่งขึ้น 
4. สร้างความเชื่อม่ันในตัวมหาวิทยาลัยฯ ให้กับผู้ปกครองและนักศึกษามากขึ้น 
 
 



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

เพ่ือประเมินความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการเยี่ยมบ้าน 

นักศึกษา 
ผู้ปกครอง 

แบบสอบถาม 
รูปภาพการเยี่ยมบ้าน 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. แบบสอบถามผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80   
2. ความพึงพอใจ 3.00 ขึ้นไป 

7. รายละเอียดของงบประมาณ 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
      ( นางสาวสลิตา เพชรบูรณ์ ) 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชยั พวกดี) 

8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุม 
  

 
9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ า ปานกลาง สูง 
     

     

     

 
 
 
 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
9, รายจ่ายอื่น 25,000 4,ค่าใช้สอย 

-ค่าเบี้ยเลี้ยง   
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
-ค่าท่ีพัก 
 



10. ผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง) 
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การด าเนินงานปรับปรุงในปนีี้ 

  

  

  

  
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดท าโครงการใหม่เพิ่มเติม 
 

 
 

 
11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเกิด
ประโยชน์ต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

      
 


