P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ
แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : เสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
บัณฑิต
เรียนรู้ ธารง ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
6116000048
0
20,000
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 01, การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 05 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้แกชุ่มชนท้องถิ่นเพื่อเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : ระดับความสาเร็จการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นฐานข้อมูล ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge - สร้างสรรค์ความรู้ใหม่, P - Public Service and Productivity - ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี, R - Responsibility ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่, U - Unity - มีความรัก สามัคคีในองค์กร
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปญ
ั ญา พัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พฒ
ั นาท้องถิ่น
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ : 5.5) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นทัง้ ในระดับชาติและ
นานาชาติ
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ X ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ X] งานตามพันธกิจ [] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานที่ดาเนินการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [ X ] การเรียนการสอน [ ] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [ X ] กิจกรรมนักศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
นักศึกษาถือได้ว่าเป็นกาลังสาคัญของชาติ หากได้รับส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไป
1. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ ธารง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับการให้ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ย่อมมีส่วนช่วยเหลือสังคมในทางที่ถูก
2. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสานึกการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทานุบารุงชาติ ศาสนา
ที่ควรได้เป็นแบบอย่างที่ดี คณะฯ ได้เล็งเห็นความสาคัญของเรื่องดังกล่าวจึงจัดให้มีโครงการเรียนรู้ พระมหากษัตริย์
ธารง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มี
ความรู้คู่คุณธรรม สามารถธารงศิลปะและวัฒนธรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน พร้อมทั้งเผยแพร่
กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ทาให้เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์

ในทุกๆด้าน และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมของประเทศต่อไป

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
1. นักศึกษาและบุคลากรเรียนรู้ ธารง ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เผยแพร่กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต่อสาธารณชน

ผลลัพธ์
1.นักศึกษาและบุคลากรมี
คุณธรรม จริยธรรม เผยแพร่
กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชนได้รับทราบ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษา บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าร่วม
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร
เชิงเวลา

80 (ร้อยละ)
4 (ระดับ)

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

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)

1. กิจกรรมเรียนรู้ ธารง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สร้างเครือข่ายด้านงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. กิจกรรมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
ใช้สอย

วัสดุ

-

-

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

1 ครั้ง

9,700

300

10,000

1 ครั้ง

10,000

0

10,000

19,700

300

20,000

รวม

0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษามีการเรียนรู้ ธารง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสานึกการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทานุบารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3. เผยแพร่กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญญาท้องถิ่นต่อสาธารณชน

0

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

งบประมาณ

1 ครั้ง

10,000

1

10,000

0

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งบประมาณ

ปริมาณงาน
1 ครั้ง

0

1

งบประมาณ
10,000

10,000

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แบบสอบถาม
1. หาค่าร้อยละ
นักศึกษาและบุคลากรต่อการจัด
2. หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กิจกรรม

เกณฑ์ในการประเมิน
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม ร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก

7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
4, ค่าใช้สอย
19,700 1. กิจกรรมเรียนรู้ ธารง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
-

ค่าจ้างเหมาทาอาหารถวายพระและผู้เข้าร่วมโครงการ 7,000
ค่าปัจจัย พระสงฆ์ 9 รูปๆ ละ 300 บาท = 2,700 บาท

2. กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5, ค่าวัสดุ

ค่าเช่าชุดพร้อมแต่งหน้า (10 ชุด ×1,000 บาท) = 10,000 บาท
300 1. กิจกรรมธารงศิลปะและวัฒนธรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน
- ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม เช่น ดอกไม้ ธูป เทียนฯลฯ
= 300 บาท

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
(ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์)
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล )

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสีย่ ง
1. ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลง

การควบคุม
1. ประสานงานและกาหนดวันที่แน่นอน

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

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

สูง
*
*
*

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว
ระยะเวลาการจัดกิจกรรมไม่แน่นอน เนื่องจากการเปลีย่ นช่วงการเปิดเรียน

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้
วางแผนกิจกรรม และกาหนดช่วงการจัดกิจกรรม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุม่ เป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

