
 
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 
เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ระดบัอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6116000021 0 4,820 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 :  Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่,  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 [   ]  โครงการเดมิ  [ X ] 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 
           การเรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นการเรียนที่แตกต่างไปจากการเรียนในระดบั
มัธยมศึกษา ซึ่งนักศึกษาจ าเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวทัง้ในด้านการเรียนและการใช้
ชีวิต ตลอดจนมีทักษะด้านวิชาการพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาได้ประสบผลส าเรจ็ ด้วยแนวคิดและความจ าเป็นดังกล่าว หลกัสูตร

1. เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะทีจ่ าเป็นพื้นฐานส าหรบัการเรียนและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย 

2. เพื่อให้นกัศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมในการปรับตัว การด าเนินชีวิตอยู่ในรั้ว
มหาวิทยาลัย และมีความเข้าใจในการเรียนการสอนระดบัอดุมศึกษา  

P2 



วิทยาการคอมพิวเตอร์ จงึได้จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา  

 

 
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ เป้าหมาย 
1. เตรียมความพรอ้มทกัษะที่จ าเป็นพื้นฐานส าหรบั
การเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
2. เตรียมความพรอ้มในการปรับตัว การด าเนินชีวิต
อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย และมีความเข้าใจในการเรียน
การสอนระดบัอุดมศึกษา 

1. นักศึกษามีความพร้อม
ทักษะที่จ าเป็นพื้นฐานส าหรบั
การเรียนและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย   
2. นักศึกษาสามารถปรับตัว 
การด าเนินชีวิตอยู่ในรั้ว
มหาวิทยาลัย และมีความ
เข้าใจในการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา 

เชิงปริมาณ  
   1. จ านวนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรท์ี่เข้ารว่ม
กิจกรรม 

80 (ร้อยละ) 

เชิงคุณภาพ   
   1. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษา 4 (ระดับ) 
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. เตรียมความพร้อมการ
เรียนรู้ระดับอุดมศึกษา
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1 ครั้ง 3,000 1,800 20  4,820       1 ครั้ง 4,820 

               
               

รวม  3,000 1,800 20  4,820 0 0 0 0 0 0 1 4,820 

 
 
 



5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนในระดับอุดมศึกษา  
2. นักศึกษามีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจสามารถปรบัตัวในการเรียนได้ดีข้ึนและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพในอนาคต 

3.   นักศึกษาเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาทุกช้ันปี 
 
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมลู , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมลูและเกณฑ์การประเมิน) 

วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 
- นักศึกษาจะมีความพร้อม
ทางด้านร่างกายและจิตใจสามารถ
ปรับตัวในการเรียนได้ดีข้ึนและมี
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพในอนาคต 
- นักศึกษามีความรู้และทักษะ 
จากการเข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1. แบบสอบถาม 
2. แบบทดสอบกอ่นเรียนและหลงั
เรียน 

1. หาค่าร้อยละ 
2. หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. ค่า t-test 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม  ร้อยละ 80  
2. ระดับความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม อยู่ในระดับมาก 
3. ระดับความรู้ ความเข้าใจที่ได้
จากการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ใน
ระดับมาก 
4. ทักษะที่ได้จากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
3. ประสทิธิภาพ 60/60 

 
7. รายละเอียดของงบประมาณ 

 
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
          ( ผศ.สรุินทร์  เพชรไทย ) 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล ) 

 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกจิกรรมให้ชัดเจน) 
3, ค่าตอบแทน 3,000 ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท × 5 ช่ัวโมง × 1 คน )  

= 3,000 บาท 
4, ค่าใช้สอย 1,800 ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม (30 คน × 30 บาท × 2 มื้อ)   

= 1,800 บาท 
5, ค่าวัสด ุ 20 ค่าวัสดุในโครงการ เช่น  ถ่ายเอกสาร กระดาษ  แลคซีน ฯลฯ 

(ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 



8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสีย่ง การควบคุม 
1. ช่วงเวลาที่ด าเนินโครงการไม่แน่นอนเน่ืองจากการปรับเปลี่ยน
ช่วงเวลาการเปดิ/ปดิ ภาคเรียน หรือมีกิจกรรมอ่ืนซ้อน 

1. ก าหนดวันช่วงไตรมาสที ่ 4 และ ระบุกิจกรรมในปฏิทิน
การศึกษา 

 
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 
 

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์นักศึกษาควรจดัเป็นประจ าทุกปีการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัวท้ังในด้านการ
เรียนและการใช้ชีวติ อีกทัง้ท าให้นักศึกษามีทักษะด้านวิชาการพืน้ฐานที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ประสบผลส าเร็จ 

 
11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเกิด
ประโยชน์ต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

      



 


