
 
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 
อบรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์บริสทุธ์ิ และวิทยาศาตร์
ประยุกต ์

6116000034 0 29,500 0 0 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 04, พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม  
กลยุทธ์ท่ี : 06, 6. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลยัท่ี : ตัวช้ีวัดที่ 1) ผลการประเมินภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :  
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :  
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร  
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปญัญา พัฒนาท้องถ่ิน 
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพฒันาครู เรียนรู้พฒันาทอ้งถ่ิน 
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่ี : 6.2) สร้างความภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ 
สถานภาพของงาน/โครงการ [   ]  งานเดมิ  [   ]  งานใหม่ [   ]  โครงการเดมิ  [ X ] โครงการใหม่ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ป ี
ประเภทของงาน/โครงการ [   ]  งานตามพันธกิจ  [ X ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอื่นๆ สถานท่ีด าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แมส่อด 
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [X] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร - 
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [X] กิจกรรมนักศึกษา   
1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 
           ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์ เน่ีองจากกลุ่มบุคลากรดังกล่าวเริ่มเกษียณ หมดวาระการท างานจนมีจ านวนลด
น้อยลงเรื่อย ๆ  ขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเรียนวิทยาศาสตร์น้อยลง เกิดปัญหาขาด
แคลนก าลังคนที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์ ซ่ึงอาจท าให้งานต่างๆ ที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พัฒนา
ประเทศลดลงอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ  

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อในหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่นักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่แม่สอด จังหวัดตาก  
 

P2 



           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ซ่ึงประสบปัญหา
จ านวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ดังกล่าว จึงมีมาตรการส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อม่ันใน
คุณภาพโดยจัดกิจกรรมที่มุ่งสร้างความเข้าใจ และเห็นถึงประโยชน์ของการเลือกศึกษาต่อใน
หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน และครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่
แม่สอด จังหวัดตาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ เป้าหมาย 
      กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมลูการศึกษาต่อใน
หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นทีจ่ังหวัด
ก าแพงเพชร และจงัหวัดใกล้เคียง 

นักเรียน ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
พื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร และ
จังหวัดใกล้เคียง เข้าใจข้อมลู
หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ 
และรบัเป็นทางเลอืกหนึง่ของ
การศึกษาต่อ 

เชิงปริมาณ  
   2. ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนทีร่่วมกจิกรรม 80 (ร้อยละ) 
   3. จ านวนนักเรียนทีส่มัครเรียนคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นทางเลอืก 

50 (ร้อยละ) 

   3. จ านวนโรงเรียนทีร่่วมกิจกรรมกจิกรรมประชาสัมพันธ์ 3 (โรงเรียน) 
เชิงคุณภาพ   
   1. ระดับความเข้าใจนักเรียนถึงข้อมูลการศึกษาต่อในหลกัสูตร
สาขาวิทยาศาสตร ์

4 (ระดับ) 

เชิงเวลา  
   1. ด าเนินการได้ตามก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ 1 (ปี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. กิจกรรมส่งเสริม
ภาพลักษณ์และ
ประชาสัมพันธ์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ผ่าน
กระบวนการพัฒนา
ทักษะทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ด้านที่
เป็นวิทยาศาสตร์
บริสุทธ์ิ และวิทยา
ศาตร์ประยุกต์ 
แก่นักเรียนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย  
(พื้นที่แม่สอด จังหวัด
ตาก) 

1 ครั้ง 7,200 20,180 2,120  29,500   1 ครั้ง 29,500     

               
               

รวม  7,200 20,180 2,120  29,500 0 0 1 29,500 0 0 0 0 

 
5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นทีเ่ป้าหมาย และจงัหวัดใกล้เคียง ทราบแนวทางการศึกษาและรบัเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์   คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 
 
 



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

ศึกษาร้อยละความพงึพอใจของ
นักเรียนที่ร่วมกจิกรรม 

1. รายงานสรุปโครงการ 
2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

1. การใช้แบบทดสอบความรู้  
2. การสัมภาษณ์/แบบสอบถาม 

การประเมินตามตัวช้ีวัด
ความส าเรจ็ของโครงการ 

เชิงปริมาณ   
ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน
ที่ร่วมกจิกรรม (ร้อยละ 80) 

ศึกษาจ านวนนักเรียนที่รบั
การศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยเีป็นทางเลือก 

1. รายงานสรุปโครงการ 
2. นักเรียน 

การสมัภาษณ์/แบบสอบถาม การประเมินตามตัวช้ีวัด
ความส าเรจ็ของโครงการ 

เชิงปริมาณ   
จ านวนนักเรียนที่สมัครเรียนคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็น
ทางเลือก 
(ร้อยละ 50) 

ศึกษาการด าเนินการตาม
ก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ 

รายงานสรุปโครงการ การตรวจสอบก าหนดการจัด
กิจกรรมตามแผน 

การประเมินตามตัวช้ีวัด
ความส าเรจ็ของโครงการ 

เชิงเวลา 
ด าเนินการได้ตามก าหนดเวลาที่
ก าหนดไว้  
(1 ปี) 

ศึกษาจ านวนโรงเรียนทีร่่วม
กิจกรรมกิจกรรมประชาสมัพันธ์ 

1. รายงานสรุปโครงการ 
2. กลุ่มเป้าหมาย 

การสมัภาษณ์/แบบสอบถาม การประเมินตามตัวช้ีวัด
ความส าเรจ็ของโครงการ 

เชิงปริมาณ   
จ านวนโรงเรียนที่ร่วมกจิกรรม
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. รายละเอียดของงบประมาณ 
 
 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
          ( ผศ.แดนชัย  เครื่องเงิน ) 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( ผศ.ปรัชญา  ชะอุ่มผล ) 

 
 
 
 
 
 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกจิกรรมให้ชัดเจน) 
ค่าตอบแทน 7,200 ค่าตอบแทนวิทยากร เรื่อง พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์บริสทุธ์ิ และวิทยาศาตร์ประยุกต์ 4 
คน x 3 ชั่วโมง x 600 บาท = 7,200 บาท 
 

ค่าใช้สอย 20,180 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 240 บาท  4  คน  2 วัน เป็นเงิน  1,920 บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา  60 บาท  8 คน  2 วัน เป็นเงิน  960 บาท 
ค่าที่พัก  400 บาท 12 คน จ านวน 1 คืน  เป็นเงิน  4,800 บาท  
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  2,500 บาท  2 วัน  เป็นเงิน 2,500 บาท  
 
ค่าอาหารและอาหารว่างผูร้่วมกจิกรรมพัฒนาทกัษะทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตรบ์รสิุทธ์ิ และวิทยา
ศาตร์ประยกุต์ ให้แก่นักเรียนมัธยมสายวิทยาศาสตร์ 100 คน x 
100 บาท  10,000 บาท 
 

ค่าวัสด ุ 2,120 ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุในการท ากจิกรรมอบรมพฒันาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตรบ์รสิุทธ์ิ และวิทยา
ศาตร์ประยกุต์  
(ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

   
   



 
8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสีย่ง การควบคุม 
1. จ านวนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าเปา้หมาย 1. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างชดัเจน น่าสนใจ และทั่วถึง 

2. เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเปา้หมาย 2. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างชดัเจน น่าสนใจ และทั่วถึง 

3. เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่สนใจกิจกรรมที่จัดขึ้น มีคุณสมบตัิ
ไม่ตรงตามเป้าหมาย 

3. จัดรูปแบบกิจกรรมเสริมที่น่าสนใจโดยที่เยาวชนได้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรม 

4. จ านวนนักเรียนที่สมัครเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นทางเลือกน้อยกว่าเปา้หมาย 

4. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างชดัเจน น่าสนใจ ทั่วถงึ และ
ด าเนินการจัดกิจกรรมให้น่าสนใจของกลุ่มเปา้หมาย 

 
9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ า ปานกลาง สูง 
1. ศักยภาพของปจัจัยทีเ่ก่ียวข้อง เช่น ความพร้อมบคุลากรทีมงาน งบประมาณ เคร่ืองมือ / อุปกรณ์ 
การบริหารจัดการ 

  * 

2. ความเหมาะสมของระยะ กระบวนการและวิธีการด าเนินงานเบื้องต้น   * 

3. แผนและความพร้อมในการใช้ทรัพยากรบุคคล  การประมาณราคาและทรัพยากรทีต่้องใช้ในการ
ด าเนินงานกิจกรรมเบื้องต้น 

  * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

  

  

  

  

  

  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุม่เป้าหมาย/การขยายหรือจัดท าโครงการใหม่เพิ่มเติม 
 

 
 
 
 
 

 
11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเกิด
ประโยชน์ต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

      
 


