
 
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 
ศึกษาดูงานสถานประกอบการหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 6116000017 0 20,000 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 :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม ่
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 : โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [  ] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร - 
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศกึษา   
1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 
ตามที่โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ได้จัดให้มีการเรียนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเปิดโอกาสให้ นักศึกษาไปศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
นอกสถานที่ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจะได้ประสบการณ์และเป็น

1. เพื่อศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. เพื่อน าประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีระบบและ

คุณภาพ 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร และนักศึกษาอย่างมีระบบ 

P2 



ประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างยิ่ง รวมทั้งจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ ให้นักศึกษา
โดยตรง และยังสอดคล้องกับนโยบายในการจัดกิจกรรมเสริมในหลักสูตรอีกด้วย 

 

 
 
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ เป้าหมาย 
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ศึกษาและเรียนรู้
จากสถานประกอบการจริง 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารนอกเหนือจาก
ห้องเรียนมายิ่งขึ้น 
2. นักศึกษามีประสบการณ์ต่างๆ 
และเพิ่มพูนความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกได้ดียิ่งขึ้น 

เชิงปริมาณ  
   1. จ านวนนักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 80 (ร้อยละ) 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร 4 (ระดับ) 
เชิงเวลา  
   1. ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน 3 (ไตรมาส) 

 
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.) 

ใช้สอย วัสด ุ - - รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 
1. ศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1 ครั้ง 19,550 450   20,000   1 ครั้ง 20,000     

               
               

รวม  19,550 450   20,000 0 0 1 20,000 0 0 0 0 

 
5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ ได้เรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากสถานประกอบการภายนอก เกิดความสัมพันธภาพอันดีและความสามัคคี ตลอดจนได้ศึกษาเรยีนรู้ 
วัฒนธรรม ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน อื่นๆ เพื่อน ามาประยุกต์และพัฒนาใช้กับหน่วยงานและตนเอง ได้อย่างประสทิธิภาพ และประสทิธิผล 
 
 



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

เพื่อประเมินความรูท้ี่ได้จากการ
เข้าร่วมกจิกรรม 

นักศึกษาที่เข้าร่วมกจิกรรม ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

นักศึกษาที่เข้าร่วมกจิกรรมได้รับ
ความรู้ ร้อยละ 80 

เพื่อประเมินทกัษะที่ได้รบัจากการ
เข้าร่วมกจิกรรม 

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการศึกษา
ดูงาน 

ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการศึกษา
ดูงาน ร้อยละ 80 

เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่ร่วมกจิกรรม 

นักศึกษาที่เข้าร่วมกจิกรรม ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ความพึงพอใจของนักศึกษาและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 

 
7. รายละเอียดของงบประมาณ 

 
 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
          ( อาจารย์กรีศักดิ์ พะยะ ) 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล ) 

 
 
 
 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกจิกรรมให้ชัดเจน) 
ค่าใช้สอย 19,550 ค่าเบี้ยเล้ียงส าหรับนักศึกษา (มีค าสั่งไปราชการ) 

อัตราวันละ 210(บาท)X25(คน)X3(วัน) รวมเป็นเงิน 15,750 บาท 
ค่าที่พักส าหรับนักศกึษา (เหมาจ่าย) 
อัตราวันละ 200(บาท)x19(คน)X1(คืน) รวมเป็นเงิน 3,800 บาท 
รวมเป็นเงิน 19,550 บาท 
 

ค่าวัสด ุ 450 ค่าของที่ระลึก 
จ านวน 1 ชุด ชุดละ 450 บาท 
(ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 

   
   
   



8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสีย่ง การควบคุม 
1. ช่วงเวลาที่จะด าเนินโครงการ/กิจกรรมเกิดการทับซ้อนกับ
โครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ 

1. ก าหนดวันที่ เวลาให้มีความแน่ชดั และระบุในปฏิทินการศึกษา 

2. นักศึกษาหรือบุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีก าหนด
ได้ 

2. เชค็รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

   

 
9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ า ปานกลาง สูง 
1. ศักยภาพของปจัจัยทีเ่ก่ียวข้อง เช่น ความพร้อมของบุคลากร ทีมงาน งบประมาณ เคร่ืองมือ / 
อุปกรณ์ การบริหารจดัการ 

  * 

2. ความเหมาะสมของระยะเวลา กระบวนการ และวิธีการด าเนินงานเบื้องต้น   * 

3. แผนและความพร้อมในการใช้ทรัพยากรบุคคล การประมาณราคา และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรม 

  * 

 
10. ผลการด าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีท่ีผ่านมา  (โครงการต่อเน่ือง) 

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การด าเนินงานปรับปรุงในปีน้ี 

  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุม่เป้าหมาย/การขยายหรือจัดท าโครงการใหม่เพิ่มเติม 
 

โครงการศึกษาดงูาน เป็นโครงการที่ด ีและยังท าให้เพิ่มพูนความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากภายนอก แตถ่ึงอยา่งไรก็ตามการพัฒนาบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลน้ัน ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้จากภายนอกสู่ภายในการศึกษาดงูานจัดภายในทุกปี เพราะฉะน้ันจ าเป็นจะต้องมีการขยายโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศบ้าง เพื่อให้นักศึกษา
ได้เสริมสร้างภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรม ตามนโยบายการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยั 
 



 
11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเกิด
ประโยชน์ต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

      
 


