
 
1 ชุด/1 งาน/โครงการ 

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี        งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ช่ืองาน/โครงการ รหสัโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
เสริมสร้างและพฒันาสมรรถนะนักศึกษา 6116000014 0 104,700 0 0 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 03, การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สงัคม  
กลยุทธ์ท่ี : 03, 3. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพฒันานกัศึกษาให้เป็นคนดี คุณธรรม จิตอาสา สร้างสรรค์สงัคม  
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลยัท่ี : ตัวช้ีวัดที่ 1) ร้อยละของนกัศึกษาช้ันปีสุดท้ายทีผ่่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมินไม่นอ้ยกว่า 3.51 จากระดับ
คะแนน 5 
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :  
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :  
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สงัคมและมีผลิตภาพที่ดี,  Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร  
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปญัญา พัฒนาท้องถ่ิน 
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพฒันาครู เรียนรู้พฒันาทอ้งถ่ิน 
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่ี : 3.5) พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และมสีมรรถนะทีส่อดคล้องกบัยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
สถานภาพของงาน/โครงการ [   ]  งานเดิม  [   ]  งานใหม่ [ X ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ป ี
ประเภทของงาน/โครงการ [ X ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอื่นๆ สถานท่ีด าเนินการ : โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร ์
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร - 
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [X] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศกึษา   
1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 
     ในการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานน้ัน 
จ าเป็นต้องส่งเสริมทักษะทางด้านความรู้ ปัญญา การมีมนุษย์สัมพันธ์ และความรับผิดชอบรวมถึง
การคิดวิเคราะห์ วางแผนและการรู้จักแก้ไข ดังน้ัน โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์จึงเล็งเห็นความส าคัญ
ที่ต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาในสาขาได้รับประสบการณ์และความรู้เพิ่มเติมที่

1. เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เทคนิคการอ่านต าราคณิตศาสตร์ 
3. เพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการคณิตศาสตร์กับศิลปะและวัฒนธรรม 
4. เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมและมองเห็นแนวทางส าหรับการก าหนดเป้าหมาย 

P2 



นอกเหนือจากในห้องเรียน ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพใน
อนาคต เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ในการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาไปแล้ว 
5. เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะการเชื่อมโยง การวิเคราะห์ การมีเหตุมีผลและการประยุกต์ใช้ 

กับชีวิตจริงได้ 
 
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ เป้าหมาย 
นักศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้รับประสบการณ์และมีความรู้เพิ่มเติม
นอกเหนือจากในห้องเรียน 
 

1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ
ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
2. นักศึกษาได้รับประสบการณ์
โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ 

เชิงปริมาณ  
   1. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 45 (คน) 
   2. จ านวนหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาเป็นวิทยากรในการให้
ความรู้ 

3 (หน่วยงาน) 

เชิงคุณภาพ   
   1. นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพได ้

80 (เปอรเ์ซ็น) 

เชิงเวลา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ย ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561 
กิจกรรม ผลผลิต 

กิจกรรม 
(หน่วยนับ) 

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ - รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 
1. การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษทางด้าน
วิชาคณิตศาสตร์และ
งานวิจัย 

1 ครั้ง 4,200 4,800 1,000  10,000       1 ครั้ง 10,000 

2. การอบรมเชิงปฎิบัติ
การด้านการบูรณาการ
คณิตศาสตร์ 

1 ครั้ง 4,200 50,000 760  54,960   1 ครั้ง 54,960     

3. การอ่านต ารา
คณิตศาสตร์ 

1 ครั้ง 4,200 14,280 9,260  27,740   1 ครั้ง 27,740     

4. การบูรนาการค่าย
คณิตศาสตร์กับ
ภาษาอังกฤษ 

1 ครั้ง 0 12,000 0  12,000 1 ครั้ง 12,000       

รวม  12,600 81,080 11,020  104,700 1 12,000 2 82,700 0 0 1 10,000 

 
5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาได้รับความรู้และมีทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
2. นักศึกษาได้รับความรู้และเทคนิคการอ่านต าราคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง 
3. นักศึกษารู้จักและมีแนวทางในการบูรณาการคณิตศาสตร์กับศิลปะและวัฒนธรรม 
4. นักศึกษามีความรู้และทักษะในการเตรียมความพร้อมและสามารถมองเห็นแนวทางส าหรับการก าหนดเป้าหมายในการประกอบอาชีพในอนาคต  
5. นักศึกษามีทักษะการเชื่อมโยง การวิเคราะห์ การมีเหตุมีผลและการประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้ 

 
 
 
 
 
 
 



6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมลู , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมลูและเกณฑ์การประเมิน) 
วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 

1. ประเมินจากผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 
2. ประเมินจากผูจ้ัด 

1. นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2. อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
3. หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือมา
เป็นวิทยากร 

แบบสอบถาม 1. หาค่าร้อยละจ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ 
2. จ านวนหน่วยงานที่มสี่วน
เกี่ยวข้องมาเป็นวิทยากรในการให้
ความรู้ 

ร้อยละ 80 
 
3 หน่วยงาน 

7. รายละเอียดของงบประมาณ 
หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกจิกรรมให้ชัดเจน) 

3, ค่าตอบแทน 12,600 ค่าวิทยากร (3 กิจกรรมแรก วิทยากร 1 คน/กิจกรรม, จัดกิจกรรม 1 วัน/
กิจกรรมละ 7 ชม./วัน รวมเป็น 600 x 21 = 12,600 บาท) 
 
 

4, ค่าใช้สอย 81,080 ค่าใช้สอยในการจัดกจิกรรม (กิจกรรมที่ 1, ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง 140 บาท x 35 คน x 1 วัน = 4,900 บาท (ขอ
เบิกเพียง 4,800 บาท) ;  
กิจกรรมที่ 2, ค่าจ้างเหมารถบัส 18,000 บาท x 3 วัน = 54,000 
บาท (ขอเบิกเพียง 50,000 บาท) ; 
กิจกรรมที่ 3, ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 140 บาท x 51 
คน x 2 วัน = 14,280 บาท ; 
กิจกรรมที่ 4, ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 100 บาท x 30 
คน x 4 วัน = 12,000 บาท ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 

5, ค่าวัสด ุ 11,020 ค่าวัสดุในการจัดกจิกรรม (กระดาษ, ปากกา ,หมึกพิมพ์ , ค่าถ่าย
เอกสาร) (ค่าถ่ายเอกสารคู่มือต่าง ๆ, ค่ากระดาษ) 



 
 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
          ( อาจารย์พัชรา ม่วงการ ) 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( ผศ.ปรัชญา  ชะอุ่มผล ) 

 
8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสีย่ง การควบคุม 
1. บางกิจกรรมนักศึกษาไม่ครบ 1. แจง้ก าหนดการล่วงหน้าให้กับนักศึกษา 

   

   

 
9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ า ปานกลาง สูง 
1. ศักยภาพของปจัจัยทีเ่ก่ียวข้อง เช่น ความพร้อมของนักศึกษา ทีมงาน งบประมาณ  เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ 

  * 

2. ความเหมาะสมของกระบวนการและวิธีการด าเนินการ   * 

3. แผนและความพร้อมในการจัดกิจกรรมและทรัพยากรทีต่้องใช้ในการด าเนินกิจกรรม   * 

 
 
 
 

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

   
 
 
 

   



10. ผลการด าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีท่ีผ่านมา  (โครงการต่อเน่ือง) 
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การด าเนินงานปรับปรุงในปีน้ี 

  

  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุม่เป้าหมาย/การขยายหรือจัดท าโครงการใหม่เพิ่มเติม 
 

 

 
11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเกิด
ประโยชน์ต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

      
 


