
 
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 
การยกระดับความร่วมมือกบัประเทศในกลุม่ประชาคมอาเซยีนและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา 

6116000058 100,000 0 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 : 3.7) ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ 
สถานภาพของงาน/โครงการ [   ]  งานเดิม  [   ]  งานใหม่ [ X ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ป ี
ประเภทของงาน/โครงการ [   ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยทุธ์  [ X ] งานอื่นๆ สถานท่ีด าเนินการ : มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [X] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร - 
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [X] กิจกรรมนักศึกษา   
1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 

จากกระแสทุนนิยมและอัตราการเตบิโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมทีม่ีเพิ่มสงูมาก
ข้ึนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนการพัฒนาทางการศึกษาที่ต้องเร่งสร้าง
อัตราก าลงัคนที่มีคุณภาพเพือ่รองรบัการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วเพื่อไปสูก่ารแข่งขันใน
ประชาคมอาเซียน ทั้งในด้านเศรษฐกจิ การเมือง และสงัคม โดยจะมีการติดต่อ

1. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับการส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อแข่งขันใน
ประชาคมอาเซียน 
2. เพื่อสร้างบัณฑิตและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน 

P2 



ประสานงานระหว่างประเทศ  มีการให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ มีการถ่ายทอด
วิทยาการเทคโนโลยีและการศึกษา รวมไปถึงการถ่ายเทโยกย้ายด้านแรงงาน อีกทัง้เรื่อง
อื่นๆ ในหลายมิติที่เกี่ยวข้อง และในยุคที่ประเทศก าลังแข่งขันในทุกๆ ด้านกับนานา
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ติดต่อสื่อสารนับเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน  การพฒันา
ทางด้านการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมุง่สร้างบัณฑิตให้มทีักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
ได้น้ันเป็นเรื่องที่ต้องก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรและทุกหน่วยงานการศึกษา  
             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในฐานะ
เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ผลิตบัณฑิต และสร้างนักวิทยาศาสตร์ออกสู่ตลาดแรงงานเพือ่
น าไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีพันธกิจที่ส าคัญ คือ การสร้างและพัฒนา
ศักยภาพบัณฑิตวิทยาศาสตร์ เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
จากการตระหนักถึงภารกิจดังกล่าวของประเทศในบรบิทประชาคมโลกปัจจุบันและ
ประชาคมอาเซียน  
 
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ เป้าหมาย 
มีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากร โดยร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพกับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

 

นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร           
มีผลงานที่เกิดจากความร่วมมือใน
การพัฒนาทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพกับมหาวิทยาลัยในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

 

เชิงปริมาณ  
   1. จ านวนกิจกรรมพฒันาทางวิชาการที่เป็นความร่วมมอื
ระหว่างนกัศึกษา อาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยในกลุม่ประชาคม
อาเซียน 

1 (กิจกรรม) 

เชิงคุณภาพ   
   1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รบัการพัฒนาความสามารถ
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 

1 (ทักษะ) 

   2. นักศึกษามีทักษะทางด้านการสือ่สารภาษาต่างประเทศ               
ได้มากยิ่งขึ้น 

1 (ทักษะ) 

   3. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาที่มีต่อกจิกรรม 80 (ร้อยละ) 



เชิงเวลา  
   1. ด าเนินการส าเรจ็ในระยะเวลา 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.) 

รายจ่าย
อื่น 

- - - รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 

1. กิจกรรมความร่วมมือ
พัฒนาทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

1 ครั้ง 100,000    100,000 1 ครั้ง 100,000       

               
               

รวม  100,000    100,000 1 100,000 0 0 0 0 0 0 

 
5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาด้านภาษา ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ได้แสดงความสามารถและเผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
2. สามารถสร้างบัณฑิตและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน 

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

วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 
จ านวนกิจกรรมพัฒนาทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพระหว่าง
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับบุคลากรจาก
มหาวิทยาลัยในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

โครงการหรือกจิกรรมความ
ร่วมมือพฒันาทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

รายงานการฝึกปฏิบัติการเพือ่
พัฒนาทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

วิเคราะหจ์ากผลสรปุรายงาน มีกิจกรรมความร่วมมอืพัฒนา
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพไม่
น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

 
 



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

 
8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสีย่ง การควบคุม 
1. ช่วงเวลาจัดกิจกรรมไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบตัิงาน
และแผนการใช้จ่าย 

1. ตดิต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อให้ทราบ
ก าหนดการที่แน่นอน 

   

   

 
 
 
 
 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกจิกรรมให้ชัดเจน) 
9, งบรายจ่ายอื่น 100,000 ค่าใช้สอย 100,000 

 

กิจกรรมที่ 1  
 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปราชการของนักศึกษา อาจารย์บุคลากร            
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือพัฒนาศักยภาพด้านทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพหรือค่าใช้จ่ายส าหรับ สนับสนุนการจัดกิจกรรมความร่วมมือ
พัฒนาศักยภาพด้านทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ด้านทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ค่าอาหาร อาหารว่างส าหรับผู้เข้า          
ร่วมกิจกรรม 100,000 บาท 
 

   
   
   
   



9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ า ปานกลาง สูง 
1. ความพร้อมของบคุลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือพฒันาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ   * 

     

     

 
10. ผลการด าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีท่ีผ่านมา  (โครงการต่อเน่ือง) 

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การด าเนินงานปรับปรุงในปีน้ี 

  

  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุม่เป้าหมาย/การขยายหรือจัดท าโครงการใหม่เพิ่มเติม 
 

 
 

 
11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเกิด
ประโยชน์ต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

      
 


