P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ
แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
บัณฑิต
การยกระดับความร่วมมือกับประเทศในกลุม่ ประชาคมอาเซียนและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
6116000058 100,000
0
0
0
ของนักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 03, การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สงั คม
กลยุทธ์ที่ : 03, 3. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คุณธรรม จิตอาสา สร้างสรรค์สงั คม
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชี้วัดที่ 1) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทีผ่ ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมินไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากระดับ
คะแนน 5
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปญ
ั ญา พัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พฒ
ั นาท้องถิ่น
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ : 3.7) ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ X ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ ] งานตามพันธกิจ [ ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ X ] งานอื่นๆ
สถานที่ดาเนินการ : มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [X] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [X] กิจกรรมนักศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
จากกระแสทุนนิยมและอัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมทีม่ ีเพิ่มสูงมาก 1. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับการส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อแข่งขันใน
ขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนการพัฒนาทางการศึกษาที่ต้องเร่งสร้าง ประชาคมอาเซียน
2. เพื่อสร้างบัณฑิตและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
อัตรากาลังคนที่มีคุณภาพเพือ่ รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อไปสูก่ ารแข่งขันใน
ประชาคมอาเซียน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยจะมีการติดต่อ

ประสานงานระหว่างประเทศ มีการให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ มีการถ่ายทอด
วิทยาการเทคโนโลยีและการศึกษา รวมไปถึงการถ่ายเทโยกย้ายด้านแรงงาน อีกทัง้ เรื่อง
อื่นๆ ในหลายมิติที่เกี่ยวข้อง และในยุคที่ประเทศกาลังแข่งขันในทุกๆ ด้านกับนานา
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ติดต่อสื่อสารนับเป็นสิ่งสาคัญยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน การพัฒนา
ทางด้านการศึกษาจึงจาเป็นต้องมุง่ สร้างบัณฑิตให้มที ักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
ได้นั้นเป็นเรื่องที่ต้องกาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรและทุกหน่วยงานการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในฐานะ
เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ผลิตบัณฑิต และสร้างนักวิทยาศาสตร์ออกสู่ตลาดแรงงานเพือ่
นาไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีพันธกิจที่สาคัญ คือ การสร้างและพัฒนา
ศักยภาพบัณฑิตวิทยาศาสตร์ เพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
จากการตระหนักถึงภารกิจดังกล่าวของประเทศในบริบทประชาคมโลกปัจจุบันและ
ประชาคมอาเซียน
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
มีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากร โดยร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพกับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยในกลุ่มประชาคม
อาเซียน

ผลลัพธ์
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
มีผลงานที่เกิดจากความร่วมมือใน
การพัฒนาทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพกับมหาวิทยาลัยในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรมพัฒนาทางวิชาการที่เป็นความร่วมมือ
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยในกลุม่ ประชาคม
อาเซียน
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รบั การพัฒนาความสามารถ
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
2. นักศึกษามีทักษะทางด้านการสือ่ สารภาษาต่างประเทศ
ได้มากยิ่งขึ้น
3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรม

เป้าหมาย
1 (กิจกรรม)

1 (ทักษะ)
1 (ทักษะ)
80 (ร้อยละ)

เชิงเวลา
1. ดาเนินการสาเร็จในระยะเวลา

1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ย ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
กิจกรรม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)

1. กิจกรรมความร่วมมือ
พัฒนาทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพ

1 ครั้ง

รวม

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
รายจ่าย
อื่น

-

-

-

พ.ศ. 2560
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ

100,000

100,000

1 ครั้ง

100,000

100,000

100,000

1

100,000

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

0

งบประมาณ

0

งบประมาณ

0

0

งบประมาณ

0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาด้านภาษา ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ได้แสดงความสามารถและเผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
2. สามารถสร้างบัณฑิตและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
3.
นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิ น)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
จานวนกิจกรรมพัฒนาทักษะทาง โครงการหรือกิจกรรมความ
รายงานการฝึกปฏิบัติการเพือ่
วิเคราะห์จากผลสรุปรายงาน
วิชาการและวิชาชีพระหว่าง
ร่วมมือพัฒนาทักษะทางวิชาการ พัฒนาทักษะทางวิชาการและ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
และวิชาชีพ
วิชาชีพ
เทคโนโลยีกับบุคลากรจาก
มหาวิทยาลัยในกลุ่มประชาคม
อาเซียน

เกณฑ์ในการประเมิน
มีกิจกรรมความร่วมมือพัฒนา
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพไม่
น้อยกว่า 1 กิจกรรม

0

7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
9, งบรายจ่ายอื่น
100,000 ค่าใช้สอย 100,000
กิจกรรมที่ 1
- ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปราชการของนักศึกษา อาจารย์บุคลากร
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือพัฒนาศักยภาพด้านทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพหรือค่าใช้จ่ายสาหรับ สนับสนุนการจัดกิจกรรมความร่วมมือ
พัฒนาศักยภาพด้านทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ค่าอาหาร อาหารว่างสาหรับผู้เข้า
ร่วมกิจกรรม 100,000 บาท

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล )

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสีย่ ง
1. ช่วงเวลาจัดกิจกรรมไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิงาน
และแผนการใช้จ่าย

การควบคุม
1. ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อให้ทราบ
กาหนดการที่แน่นอน

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

1. ความพร้อมของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ

สูง
*

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุม่ เป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

