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
บูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม
6116000051
0
6,000
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 01, การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 05, 5. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชี้วัดที่ 2) ระดับความสาเร็จการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ เป็นฐานข้อมูล ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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 : 5.4) สนับสนุนให้มกี ารบูรณาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
และงานวิจัย ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ ] โครงการเดิม [ X ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ ] งานตามพันธกิจ [ X ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานที่ดาเนินการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [X] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [X] การเรียนการสอน [X] กิจกรรมนักศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
นักศึกษาถือได้ว่าเป็นกาลังสาคัญของชาติ หากได้รับส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไป
กับการให้ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ย่อมมีส่วนช่วยเหลือสังคมในทางที่ถูก
ที่ควรได้เป็นแบบอย่างที่ดี คณะฯ ได้เล็งเห็นความสาคัญของเรื่องดังกล่าวจึงจัดให้มีโครงการบูรณา
การการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจ และเชื่อมโยงการเรียนสอนจริง

เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับ
ศิลปวัฒนธรรม

ด้านวิทยาศาสตร์กับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม

ผลลัพธ์
รายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนและบูรณาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. จานวนบุคลากร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
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. กิจกรรมบูรณาการ
การเรียนการสอนกับ
ศิลปวัฒนธรรม

1 ครั้ง

รวม

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
ใช้สอย

วัสดุ

-

-

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

4,500

1,500

6,000

4,500

1,500

6,000

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีรายวิชาบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อง 3 รายวิชา
2. นักศึกษาและบุคลากรเข้าใจถึงการบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม

0

0

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณงาน

0

งบประมาณ

ปริมาณงาน
1 ครั้ง

0

1

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งบประมาณ ปริมาณงาน
6,000

6,000

0

งบประมาณ

0

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แบบสอบถาม
1. หาค่าร้อยละ
นักศึกษาและบุคลากรต่อการจัด
2. หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กิจกรรม
7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
4, ค่าใช้สอย
4,500 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 บาท × 150 คน × 1 มื้อ) = 4,500 บาท
5, ค่าวัสดุ
1,500 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม = 1,500 บาท
(ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)

เกณฑ์ในการประเมิน
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม ร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม อยู่ในระดับมาก

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

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสีย่ ง
1. ช่วงเวลาของนักศึกษาที่วา่ งจากการเรียนไม่ตรงกัน หรือ
มีกิจกรรมอื่นซ้อน

การควบคุม
1. 1. กาหนดวันที่นักศึกษาว่างพร้อมกัน เช่น วันพุธบ่ายช่วง
กิจกรรม วันเสาร์-อาทิตย์
2. เช็ครายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

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

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุม่ เป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

