P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ
แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานการให้บริการวิชาการ
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
บัณฑิต
บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน
6116000040
38,000
0
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 01, การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 01, 1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น โดยการบูรณาการพันธกิจและสร้างเครือข่าย
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชี้วัดที่ 1) จานวนชุมชน/ประเด็นที่ได้รับการชี้นา แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมทีส่ ร้างสรรค์ขึ้น
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่, Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี, Responsibility – มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่, Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปญ
ั ญา พัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พฒ
ั นาท้องถิ่น
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ : 1.4) ส่งเสริมรูปแบบการให้บริการวิชาการเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น (University Engagement)
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ X ] งานใหม่ [ ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ X ] งานตามพันธกิจ [ ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานที่ดาเนินการ : ชุมชนในตาบลท่าขุนรามและชุมชนทีส่ นใจใน
จังหวัดกาแพงเพชร
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [X] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [X] กิจกรรมนักศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
จากการศึกษาความต้องการของประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มีความต้องการ 1. จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน
ให้ จัดกิจกรรมการให้ความรู้ ด้านอนามัยส่วนบุคคล การจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ
2. เพื่อพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุข
อีกทั้งการพัฒนาผูเ้ รียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีนั้นควรจะให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ าก
ศาสตร์
ประสบการณ์จากสภาพจริง และนามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ทสี่ ร้างความพึงพอใจ
ต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน โปรแกรมวิชาจึงได้จัดทาโครงการบริการ
วิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชนขึ้น

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
1. จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชนใน
ตาบลท่าขุนราม
2. จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่โรงเรียน
ในจังหวัดกาแพงเพชร

ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป็นแนวทางการปรับปรุงการ เชิงปริมาณ
จัดการเรียนการสอนใน
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
รายวิชาการพัฒนาอนามัย
เชิงคุณภาพ
ชุมชน สุขศึกษาและ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ ไม่ต่ากว่าร้อยละ
พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข
2. ทักษะในการนาความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชน
และรายวิชาการ
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการนาไปใช้ไม่ต่ากว่าร้อยละ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น
เชิงเวลา

เป้าหมาย
40 (คน)
80 (ร้อยละ)
3.5 (ระดับ)
60 (ร้อยละ)

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

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)

1. จัดกิจกรรมบริการ
วิชาการด้านสุขภาพแก่
ชุมชนในตาบลท่าขุนราม
2. จัดกิจกรรมบริการ
วิชาการด้านสุขภาพแก่
โรงเรียนในจังหวัด
กาแพงเพชร
รวม

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
รายจ่าย
อื่น

-

-

-

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

1 ครั้ง

19,000

19,000

1 ครั้ง

19,000

19,000

1 ครั้ง

19,000

38,000

38,000

1

19,000

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาได้พัฒนาได้ความรู้และทักษะทีเ่ กี่ยวข้องกับสุขภาพ

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

1 ครั้ง

19,000

1

19,000

0

งบประมาณ

0

0

งบประมาณ

0

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประเมินความรู้ของผูเ้ ข้าร่วม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แบบวัดความรู้
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
กิจกรรม
สาเร็จรูป
เพื่อประเมินทักษะการถ่ายทอด นักศึกษาที่จัดกิจกรรม
แบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ความรู้สู่ชุมชน
สาเร็จรูป
ประเมินทักษะการนาไปใช้
ประโยชน์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

แบบสอบถามการนาไปใช้
ประโยชน์

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป

7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
9, รายจ่ายอื่น
38,000 ค่าใช้สอย 11200 บาท
1. จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชนในตาบลท่าขุน
รามและชุมชนที่สนใจในจังหวัดกาแพงเพชร 5600 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 80 บาท เป็น
เงิน 3,200 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30
บาท เป็นเงิน 2,400 บาท
2. จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่โรงเรียนในจังหวัด
กาแพงเพชร 5600 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 80 บาท เป็น
เงิน 3,200 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30
บาท เป็นเงิน 2,400 บาท
ค่าตอบแทน 8400 บาท
1. จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชนในตาบลท่าขุน
รามและชุมชนที่สนใจในจังหวัดกาแพงเพชร 4200 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 7 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน

เกณฑ์ในการประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจของผูเ้ ข้ารับ
การอบรม ร้อยละ 80
ทักษะในการนาความรู้ไปถ่ายทอด
สู่ชุมชนกิจกรรม ค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
3.5 (ระดับปานกลาง)
มีการนาไปใช้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60

4,200 บาท
2. จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่โรงเรียนในจังหวัด
กาแพงเพชร 4200 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 7 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน
4,200 บาท
ค่าวัสดุ 18400 บาท
1. จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชนในตาบลท่าขุน
รามและชุมชนที่สนใจในจังหวัดกาแพงเพชร 9200 บาท
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ เช่น เอกสาร
ประกอบการอบรม กระดาษสี ปากกาเคมี กระดาษ A4 ฯ
2. จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่โรงเรียนในจังหวัด
กาแพงเพชร 9200 บาท
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ เช่น เอกสาร
ประกอบการอบรม กระดาษสี ปากกาเคมี กระดาษ A4 ฯ
รวม 38,000 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( อาจารย์ราตรี โพธิ์ระวัช )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล )

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสีย่ ง
1. 1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ
ด้านสุขภาพแก่ชุมชนไม่ครบ

การควบคุม
1. - ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

1. 1. ความพร้อมของปัจจัยการดาเนินงานตามโครงการ
2. 2. ความเหมาะสมของกระบวนการ ระยะเวลา ของการดาเนินกิจกรรม

สูง
*
*

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว
ด้านระยะเวลา - การดาเนินการตามไตรมาสอาจมีการเปลี่ยนแปลง

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมตามระยะเวลาที่เหมาะสม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุม่ เป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม
-

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ
การพัฒนานักศึกษา
นักศึกษาโปรแกรมวิชา
สาธารณสุขศาสตร์
ชุมชน / สังคม.

ประชาชนทั่วไป

ตัวชี้วัด
20 คน

1. ความรู้
2. การนาไปใช้

เป้าหมาย
- ทักษะในการนาความรู้ไป
ถ่ายทอดสู่ชุมชนกิจกรรม
ค่าเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.5
(ระดับปานกลาง)
- มีความรู้ความเข้าใจไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80
- มีการนาไปใช้ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวราตรี
โพธิ์ระวัช

