P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ
แผนงานปฏิบตั ิงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
บัณฑิต
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์
6201000007
0
25,000
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 01, การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา
กลยุทธ์ที่ : 05, กลยุทธ์ที่ 5 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 9 จานวนนวัตกรรม / มาตรฐาน ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น, 10 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นฐานข้อมูล
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี, ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. : ตัวบ่งชี้ที่ 15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
สอดคล้องกับเอกลักษณ์
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ : 5.6 ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมหรือการสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ X ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ X ] งานตามพันธกิจ [ ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานทีด่ าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [ ] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [X] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
สืบเนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมาผลการประเมินการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริม อนุรักษ์
1. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี มีผลอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และสอดคล้องกับการ
อาเซียน
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต และมีข้อแนะนาให้ปรับปรุงกิจกรรม การดาเนินงานด้านทานุ 2. เพือ่ จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชน
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นภารกิจสาคัญของทุกคนในชาติ โดยมุ่งเน้นให้เห็น
ถึงความสาคัญและคุณค่าเรื่องศิลปะและวัฒนธรรม ที่จาต้องปลูกฝัง ส่งเสริมและพัฒนา
สิ่งที่ดีงาม และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ให้เกิดในจิตสานึกและในวิถชี ีวิต มีความเชื่อมั่น
ในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งในเรื่อง
ความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมใหม่ๆ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตครูที่มี
คุณภาพ จึงเห็นว่าควรมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาสร้างจิตสานึกที่ดีแก่นักศึกษา ในด้านให้
นักศึกษาตระหนักและเห็นความสาคัญของการส่งเสริม อนุรักษ์ ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยร่วมกับการบริการวิชาการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อการนาความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อชุมชน อันเป็นการประชาสัมพันธ์และ
การบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นด้วย
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา นักศึกษาเกิดความตระหนักถึง เชิงปริมาณ
บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน และ
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและ 1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เป้าหมาย
80 (ร้อยละ)

สร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านกิจกรรม
นักศึกษา

ประเพณีไทยและมีส่วนร่วมใน 2. จานวนมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม
การเผยแพร่วัฒนธรรมไทยทัง้ เชิงคุณภาพ
ในและต่างประเทศ
1. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม
เชิงเวลา

1 (มาตรฐาน)
100 (ร้อยละ)

4. แผนปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
กิจกรรม

1. เข้าพรรษาต้านยาเสพ
ติด ไม่คิดคดโกง
2. แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน
3. ไหว้ครูคณะครุศาสตร์
4. ค่ายส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม
5. บริการวิชาการด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
6. สร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมพืน้ บ้าน
7. สืบสานวัฒนธรรมผ่าน
การสวมใส่ผ้าไทย
รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
ใช้สอย

วัสดุ

-

-

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ

1 ครั้ง

2,000

3,000

5,000

1 ครั้ง

2,000

0

2,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง

1,000

4,000

5,000

1,000

0

1,000

1 ครั้ง

5,000

0

5,000

1 ครั้ง

3,000

2,000

5,000

1 ครั้ง

0

2,000

2,000

11,000

25,000

14,000

1 ครั้ง

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

งบประมาณ

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณงาน
1 ครั้ง

2,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
2

งบประมาณ
5,000

5,000
1,000

5,000

5,000

2,000
4,000

1

5,000

1

5,000

3

11,000

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน
2. นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย
3. นักศึกษามีส่วนร่วมบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชน
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แบบประเมินความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มาตรฐาน

7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
4, ค่าใช้สอย

5, ค่าวัสดุ

รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)

14,000 กิจกรรมที่ 1 เข้าพรรษาต้านยาเสพติด ไม่คิดคดโกง (2,000 บาท)
- ค่าจ้างเหมาจัดขบวนแห่เทียน เป็นเงิน 1,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 40 คน คนละ 1 มื้อ มื้อละ 25 บาท
เป็นเงิน 1,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรม
อาเซียน (2,000 บาท)
- ค่าเช่าชุดอุปกรณ์การแสดง เป็นเงิน 2,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ไหว้ครูคณะครุศาสตร์ (2,600 บาท)
- ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ เป็นเงิน 1,600 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 40 คน คนละ 1 มื้อ มื้อละ 25 บาท
เป็นเงิน 1,000 บาท
11,000 กิจกรรมที่ 1 เข้าพรรษาต้านยาเสพติด ไม่คิดคดโกง (3,000 บาท)

เกณฑ์ในการประเมิน
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป

- ค่าเทียนจานาพรรษา พร้อมขาตั้งเทียน จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,000
บาท
- ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม เช่น กระดาษ สี อุปกรณ์ตกแต่ง เป็นต้น
จานวน 2,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ไหว้ครูคณะครุศาสตร์ (4,000 บาท)
- ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม เช่น กระดาษ โฟม สี อุปกรณ์ตกแต่ง เป็นต้น
จานวน 4,000 บาท
กิจกรรมที่ 6 สร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (2,000 บาท)
- ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม เช่น กระดาษ สี อุปกรณ์ตกแต่ง เป็นต้น
จานวน 2,000 บาท
กิจกรรมที่ 7 สืบสานวัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทย (2,000 บาท)
- ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม เช่น กระดาษ สี อุปกรณ์ตกแต่ง เป็นต้น
จานวน 2,000 บาท
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( รศ.ธงชัย ช่อพฤกษา )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ )

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. นักศึกษาไม่ให้ความสาคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรม

การควบคุม
1. กาหนดเป็นกิจกรรมบังคับที่นักศึกษาต้องเข้าร่วม และมีการเช็ค
ชื่อเข้า-ออกกิจกรรม

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

สูง

1. ความพร้อมของบุคลากร ทีมงาน งบประมาณ เครื่องมือ/อุปกรณ์

*

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว
นักศึกษามักจะออกจากกิจกรรมก่อนจบกิจกรรม

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้
กาหนดให้มีการเช็คชื่อเข้า-ออกกิจกรรม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

