P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ
แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
บัณฑิต
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
6116000019
0
4,000
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 03, การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สงั คม
กลยุทธ์ที่ : 03, 3. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คุณธรรม จิตอาสา สร้างสรรค์สงั คม
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชี้วัดที่ 1) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทีผ่ ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมินไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากระดับ
คะแนน 5
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปญ
ั ญา พัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พฒ
ั นาท้องถิ่น
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ : 3.3) พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นคนดี คุณธรรม จริยธรรม วินัย จิตสาธารณะ
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ X ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ X ] งานตามพันธกิจ [ ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานที่ดาเนินการ : โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [ ] การเรียนการสอน [ ] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [ ] กิจกรรมนักศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
นักศึกษาถือได้ว่าเป็นกาลังสาคัญของชาติ หากได้รบั ส่งเสริมด้านคุณธรรมและ
1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กบั นักศึกษา
จริยธรรมควบคู่ไปกับการให้ความรูท้ างวิชาการที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ย่อมมีส่วน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม
ช่วยเหลือสังคมในทางที่ถูกที่ควรได้เป็นแบบอย่างที่ดี หลักสูตรฯได้เล็งเห็นความสาคัญ ความเชื่อที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นพลเมืองดีของสังคม
ของเรือ่ งดังกล่าวจึงจัดให้มีโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับนักศึกษา
ขึ้นมาเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้นกั ศึกษาเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นบัณฑิตที่
มีความสมบูรณ์ ในทุกๆด้าน และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมของประเทศต่อไป

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
1. นักศึกษา บุคลากรเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม
2. นักศึกษ บุคลากราตระหนักถึงคุณธรรมและ
จริยธรรม

ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักศึกษา บุคลากร มี
เชิงปริมาณ
ความรู้คู่คุณธรรม
1. จานวนนักศึกษา บุคลากรหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. นักศึกษา บุคลากร
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตระหนักในการอนุรักษ์และ เชิงคุณภาพ
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร
เชิงเวลา
1. ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ าน

เป้าหมาย
80 (ร้อยละ)
4 (ระดับ)
4 (ไตรมาส)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ย ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
กิจกรรม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)

1. กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม
สาหรับนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
รวม

1 ครั้ง

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
ใช้สอย

-

-

-

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

4,000

4,000

4,000

4,000

0

0

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นพลเมืองดีของสังคม

งบประมาณ

0

0

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งบประมาณ

ปริมาณงาน
1 ครั้ง

0

1

งบประมาณ
4,000

4,000

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
- ประเมินระดับความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แบบสอบถาม
1. หาค่าร้อยละ
นักศึกษาและบุคลากรต่อการจัด
การสังเกตุ
2. หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กิจกรรม
- การประเมินด้านทักษะที่ได้จาก
การเข้าร่วมกิจกรรม
7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
4, ค่าใช้สอย
4,000 ค่าจ้างเหมาทาอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ
4,000 บาท
(อาหารคาว จานวน 1 หม้อ ราคา 2,000 บาท)
(อาหารหวาน จานวน 1 หม้อ ราคา 2,000 บาท)
(ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

เกณฑ์ในการประเมิน
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม ร้อยละ 80
2. ระดับความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม อยู่ในระดับมาก
3. ทักษะที่ได้จากการเข้าร่วม
กิจกรรม

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( ผศ.สุรินทร์ เพชรไทย )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล )

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสีย่ ง
1. ช่วงเวลาที่ดาเนินโครงการไม่แน่นอนเนื่องจากการปรับเปลี่ยน
ช่วงเวลาการเปิด/ปิด ภาคเรียน หรือมีกิจกรรมอื่นซ้อน

การควบคุม
1. กาหนดวันช่วงไตรมาสที่ 4 และระบุกิจกรรมในปฏิทินการศึกษา

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

1. ศักยภาพของปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ความพร้อมของบุคลากร ทีมงาน งบประมาณ เครื่องมือ /
อุปกรณ์ การบริหารจัดการ
2. ความเหมาะสมของระยะเวลา กระบวนการ และวิธีการดาเนินงานเบื้องต้น
3. แผนและความพร้อมในการใช้ทรัพยากรบุคคล การประมาณราคา และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ดาเนินกิจกรรม

สูง
*
*
*

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว
การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมกระชั้นชิด ทาให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมน้อย

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้
แจ้งกาหนดการจัดกิจกรรมล่วงหน้า และส่งหนังสือเรียญเชิญให้บุคลากรรับทราบ
โดยตรง

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุม่ เป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

