แผนปฏิบต
ั งิ านประจําปงบประมาณ 2554
1. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จํานวน 190 คน
1.1 ศึกษาความตองการจําเปนนักศึกษา
1.2 ศึกษาความตองการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมกีฬา
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
- ฝกปฏิบต
ั งิ านนอกสถานที่
- ศึกษาดูงาน
- ปฐมนิเทศนิเทศนักศึกษาใหม
- กิจกรรม 3 ดี
1.4 จัดบริการนักศึกษาและศิษยเกา
- บริการขอมูลขาวสาร
- อบรมวิชาชีพแกนก
ั ศึกษาและศิษยเกา
1.5 ติดตามและประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจของการบริการนักศึกษาและศิษย
เกา
- ประเมินความพึงพอใจกิจกรรมนักศึกษา
1.6 สรุปและรายงานผล

2. ฝกประสบการวิชาชีพนักศึกษา ศศบ. (4ป) รวมจํานวน 29 คน
- ติดตอประสานงานกับสถานฝกประสบการณ
- ปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
- สงนักศึกษาออกฝก
- นิเทศนักศึกษาออกฝก
- สัมมนาการฝกประสบการณวิชาชีพ
- ติดตามและประเมินผลการฝก

3. บริหารจัดการสาขาวิชา
- จัดซื้อวัสดุดําเนินงานสาขาวิชา
- ปรับปรุงหองสํานักงานสาขา
- ปรับปรุงหองกิจกรรมนักศึกษา
- จัดประชุมคณาจารยในสาขา จํานวน 3 ครัง้
4. ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชา
4.1 วางแผนโครงการ
4.2 ดําเนินงาน
- จัดทํารายงานประเมินตนเอง
- จัดทําคูม
 ือประกันคุณภาพ
- จัดประชุมอาจารย
- ทบทวนแผนปฏิบต
ั ิราชการ 4 ป
- พัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ
- สํารวจภาวการณมีงานทําบัณฑิต
- สํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
- ติดตามการใชหลักสูตร
- สํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ
่ งึ ประสงคตามความ
ตองการของผูใ
 ช
บัณฑิต
- จัดการองคองคความรู KM
4.3 ติดตามและประเมินผลโครงการ
5. บริการวิชาการแกชม
ุ ชนและสังคม
5.1 วางแผนโครงการ
5.2 สํารวจความตองการของชุมชน
5.3 ดําเนินงาน
5.4 ติดตามประเมินผล

6. พัฒนามาตรฐานการเรียนการสอน

6.1 วิจัยชั้นเรียน
6.2 สํารวจความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.3 กิจกรรมบุคคลภายนอกมีสวนรวม
7. ทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
7.1 กิจกรรมสืบสานภูมป
ิ ญญาการแตงการชุดพืน
้ เมืองในวัน
ศุกร
7.2 กิจกรรมฝกอบรมคุณธรรมนําชีวต
ิ

รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร
ประจําป 2554
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ลําดับ

โครงการ

1.

พัฒนาศักยภาพดานการสอนของ
อาจารยสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน
สนับสนุนการจัดการศึกษา
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนของ
บัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
พัฒนามาตรฐานการเรียนการสอน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

2.
3.
4.
5.

ชุมชนแหงการเรียนรูผาน webblog และ e-learning สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน

งบฯ จัดสรร

งบฯ
เบิกจาย

รอยละ
เบิกจาย

1,000.00

1,00000

100.00

30,100.00

30,100.00

100.00

7,000.00

6,920.00

98.86

11,000.00

11,000.00

100.00

4,600.00

600.00

13.04

6.

7.

8.
9.
10.

11.

พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ
แกนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน
ปรับปรุงหองสมุด หองกิจกรรม สิ่ง
อํานวยความสะดวกตอการเรียน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
บริการวิชาการ สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน
สืบสานภูมป
ิ ญญาทองถิน
่ ดวยการ
แตงกายชุดพื้นเมืองของนักศึกษา
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบต
ั ิ

10.000.00

9,068.00

90.68

1,000.00

0.00

0.00

56,700.00

56,700.00

100.00

3,000.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

100.00

1,000.00

0.00

0.00

จัดงการองคความรู (KM)
1,000.00
1,000.00
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการ
4,000.00
4,000.00
บริหารและการตัดสินใจ สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
4,000.00
4,000.00
การศึกษาภายในสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน
รวม
135,400.00 125,388.00

100.00

ราชการ 4 ป สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน
12.
13.

14.

100.00

100.00

92.61

งบประมาณโครงการสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
รหัส

โครงการ

งบประมาณ

คงเหลือ
ขอเบิก

ขอเบิก

เบิกจริง

เบิก
จริง

(%)
02-0202-030

02-0202-049

02-0206-175

02-0206-186

02-0302-218

03-0102-227

โครงการสนับสนุน
90,700.00
การจัดการเรียน
การสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน
โครงการพัฒนา
10,000.00
ประสบการณทาง
วิชาชีพแกนักศึกษา
สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน
โครงการศึกษาดู
60,000.00
งานตามแนว
พระราชดําริของ
นักศึกษาสาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน
โครงการพัฒนาจิต
10,000.00
อาสานักศึกษา
สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน
โครงการบูรณาการ 10,000.00
บริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน
และการวิจัย
สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน
โครงการบูรณาการ
7,500.00
ดานศิลปะและ
วัฒนธรรมเขากับ
การเรียนการสอน
สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน
รวมงบประมาณ
188,200.00

40,529.00

50,171.00

50,171.00 55.32

10,000.00

0.00

880.00

59,120.00

59,120.00 98.53

20.00

9,800.00

9,800.00 99.80

10,000.00

0.00

0.00

0.00

7,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68,929.00 119,271.00 119,271.00 63.37

สรุปงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
กลยุทธ
1.5
1.7
1.14

โครงการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ (วัสดุ)
พัฒนา/ ปรับปรุงระบบสารสนเทศ

งบประมาณ
แผนดิน
รายได
90,700
5,000

1.17

พัฒนา E-Learning
พัฒนาประสบการณวิชาชีพ

5,000
10,000

1.17

ศึกษาดูงานนักศึกษา

60,000

1.17

พัฒนาจิตอาสา

10,000

3.4

บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย

10,000

4.3
5.1

บูรณาการเรียนการสอนเขากับ
ศิลปวัฒนธรรม
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
รวมงบประมาณ 248,700

10,000
3,000
128,700

75,000

