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
สืบสานประเพณีลอยกระทง
6201000050
10,000
0
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 01, การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา
กลยุทธ์ที่ : 05, กลยุทธ์ที่ 5 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 9 จานวนนวัตกรรม / มาตรฐาน ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น, 10 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นฐานข้อมูล
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ าหนดโดย สกอ., ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.2
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม, ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. : ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี, ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร, ตัวบ่งชี้ที่ 6 อาจารย์มผี ลงานตีพิมพ์ / เผยแพร่, ตัวบ่งชี้ที่
10 การดาเนินงานของอธิการบดี / คณบดี, ตัวบ่งชี้ที่ 13 การให้บริการวิชาการ / วิชาชีพ ที่ส่งผลต่อชุมชน / สังคม, ตัวบ่งชี้ที่ 14 การให้บริการวิชาการ / วิชาชีพ ที่ส่งผลต่อคณะ
/ สถาบัน, ตัวบ่งชี้ที่ 15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม, ตัวบ่งชี้ที่ 18 เอกลักษณ์คณะ / สถาบัน
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
สอดคล้องกับเอกลักษณ์
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ : 5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
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
ประเพณีลอยกระทงเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประชาชนชาวไทย เป็นการให้ความเคารพบูชาและขอบคุณน้า
ที่อานวยประโยชนต่างๆ ต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งเป็นการขอขมาลาโทษที่
มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์หรือทาความเสียหายแก่น้า
ดังนั้น เพื่อให้มีกิจกรรมที่ควรฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จึงได้จัดทา
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจาปีการศึกษา 2561 ขึ้น
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง

ผลลัพธ์
1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
อนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุง
เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย
2. นักศึกษาคณะครุศาสตร์
ตระหนักถึงคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ไทยและมีส่วนร่วมในการ

2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงและการประดิษฐ์กระทงด้วย
วัสดุจากธรรมชาติ
2. เพื่ออนุรักษ์ ทานุบารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทย
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1. จานวนนวัตกรรม/มาตรฐาน ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
เชิงเวลา

เป้าหมาย
1 (มาตรฐาน)

80 (ร้อยละ)

เผยแพร่วัฒนธรรมไทย

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

1. กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง
รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)
1 ครั้ง

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
รายจ่าย
อื่น
10,000
10,000

-

-

-

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ
10,000

1 ครั้ง

10,000

1

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ปริมาณงาน

งบประมาณ

ปริมาณงาน

งบประมาณ

ปริมาณงาน

0

0

0

0

งบประมาณ

10,000
10,000

0

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงและการประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุจากธรรมชาติ
2. นักศึกษาได้อนุรักษ์ ทานุบารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทย
3. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
แบบประเมินความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

เกณฑ์ในการประเมิน
ค่าเฉลี่ยต้องมากกว่า 3.51

0

นักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม

มาตรฐาน

7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
9, งบรายจ่ายอื่น
10,000 ค่าใช้สอย 10000 บาท
- ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง และเครื่องไฟสาหรับกิจกรรมสืบสานประเพณี
ลอยกระทง
จานวน 10,000 บาท

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

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. การประสานงานระหว่างผู้จัดกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นอาจมี
ความผิดพลาด
2. การจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม อาจมีปัญหา
3. นักศึกษาไม่เข้าร่วมหรือเข้าร่วมน้อย

การควบคุม
1. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน รวมทัง้ การประสานงาน
วิทยากร
2. จัดเตรียมและประมานสถานที่ให้ดีและพร้อมใช้ในกิจกรรม
3. มีการเช็คชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
1. ด้านประสานงาน
2. ด้านอาคารสถานที่

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

สูง
*
*

3. ด้านผู้เข้าร่วมกิจกรรม

*

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

