
 
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 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 6116000059 150,000 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 : 3.1) พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางภาษาอังกฤษสามารถสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
สถานภาพของงาน/โครงการ [   ]  งานเดิม  [   ]  งานใหม่ [   ]  โครงการเดมิ  [ X ] โครงการใหม่ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ป ี
ประเภทของงาน/โครงการ [   ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยทุธ์  [ X ] งานอื่นๆ สถานท่ีด าเนินการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [X] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร - 
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [X] กิจกรรมนักศึกษา   
1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 
    ส าหรับการศึกษาในยุคปัจจุบัน ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างมากใน
การเตรียมบุคลากรของประเทศเพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ระดับนานาชาติ โดยเน้น
ให้มีให้มีทักษะที่สามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ ภาษาอังกฤษจึงกลายเป็น
เครื่องมือส าคัญที่เป็นกุญแจในการส าคัญที่ใช้เพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่จะกลายเป็นก าลัง

1. เพื่อจัดกจิกรรมการน าเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ 

2. เพื่อจัดกจิกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 

P2 



ส าคัญของประเทศในตลาดแรงงาน เพราะเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกันอย่างเป็นสากล
ในหลายๆประเทศ รวมถึงใช้เป็นภาษาที่มีความส าคัญในการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ซึ่ง
ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเองก็เป็นดัชนีวัดตัวหนึ่งที่บอกว่านักศึกษามีความ
พร้อมที่จะออกสู่ตลาดแรงงานโลกหรือไม่เรียน หรือสามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา
ระดับสูงได้มากน้อยเพียงใด  
 

     ดังนั้นการเตรียมบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรให้มีความพร้อมทางด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อและเพือ่การท างานจงึมีความจ าเป็นอย่างยิง่ในสงัคม
ปัจจุบัน  จากการตระหนักถึงภารกิจดงักล่าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยจีึงจัด
โครงการทีส่่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและพัฒนาบณัฑิต เพื่อสง่เสริมให้บัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรม์ีความรู้ความสามารถ  รอบรู้และมีทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนสามารถมีทกัษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ จึงก าหนดให้มี
การวัดทักษะและความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษข้ึน  เพื่อให้ผูเ้รียนที่จะจบการศึกษามีผล
คะแนนวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทัง้กับตัวบัณฑิตเอง และเป็น
ประโยชน์กบัหน่วยงานที่จะรับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ เป้าหมาย 
1. มีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการน าเสนอผลงาน
เป็นภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา  
2. นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้และได้เข้าสอบวัด
ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
 

1. นักศึกษา มีผลงานที่เกิดจาก
ความร่วมมือในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
2. นักศึกษามีคะแนนผลการสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่สกอ.ก าหนด 

เชิงปริมาณ  
   1. จ านวนกิจกรรมทีส่่งเสริมให้นักศึกษามผีลคะแนน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1 (กิจกรรม) 

เชิงคุณภาพ   
   1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รบัการพัฒนาความสามารถ
ทักษะการน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 

1 (ทักษะ) 

   2. นักศึกษามีทักษะทางด้านการสือ่สารภาษาต่างประเทศ               
ได้มากยิ่งขึ้น 

1 (ทักษะ) 

   3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกจิกรรม 3.5 (ไม่น้อยกว่าจาก 5) 
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 ปรมิาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 

1. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ
และจัดสอบวัดความรู้
ความสามารถ 

2 ครั้ง 150,000    150,000   1 ครั้ง 75,000   1 ครั้ง 75,000 

               
               

รวม  150,000    150,000 0 0 1 75,000 0 0 1 75,000 

 
5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาด้านภาษา ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ได้แสดงความสามารถและเผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
2. สามารถสร้างบัณฑิตและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน 
3. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

      4.   นักศึกษามีคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานที่สกอ.ก าหนด 
 
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมลู , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมลูและเกณฑ์การประเมิน) 

วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 
นักศึกษาได้รับการสง่เสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษาน าเสนอ
ผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 

โครงการหรือกจิกรรมความ
ร่วมมือพฒันาทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

รายงานการฝึกปฏิบัติการเพือ่
พัฒนาทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

วิเคราะหจ์ากผลสรปุรายงาน นักศึกษา ได้รับการพฒันา
ความสามารถทกัษะทางวิชาการ
และวิชาชีพสามารถสรปุองค์
ความรู้ เทคนิค หรือสิ่งที่ตนเองได้
เรียนรู้จากการเข้าร่วมกจิกรรม
และสามารถเช่ือมโยงความรูท้ี่ได้
น ามาใช้ในการพัฒนางานที่ตนเอง
รับผิดชอบได ้



เพื่อประเมินจ านวนนักศึกษาทีม่ี
ผลการสอบภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์มาตรฐานทีส่กอ.ก าหนด 

นักศึกษาที่เข้าร่วมกจิกรรมการ
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

รายงานคะแนนผลการสอบวัด
ความรู้ทางภาษาอังกฤษ 

วิเคราะหจ์ากผลสรปุรายงาน วิเคราะหจ์ากผลสรปุรายงาน 

เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อกจิกรรม 

นักศึกษาที่เข้าร่วมกจิกรรม แบบสอบถาม ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.5 
จากระดบัคะแนน 5 

 
7. รายละเอียดของงบประมาณ 

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

 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกจิกรรมให้ชัดเจน) 
งบรายจ่ายอื่น 150,000 ค่าตอบแทน  24,000 บาท 

 

- ค่าตอบแทนวิทยากรที่เชิญมาบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษ ชั่วโมงละ 600 บาท จ านวน 40 ชั่วโมง                 
เป็นจ านวนเงิน 24,000 บาท 
 
ค่าใช้สอย 63,500 บาท 
 

- ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบภาษาอังกฤษ คนละ 700 บาท  
จ านวน 85 คน เป็นจ านวนเงิน 59,500 บาท 
 

- ค่าเช่าเหมารถตู้ส าหรับบริษัท CENTER FOR PROFESSIONAL 
ASSESSMENT (THAILAND) ในการด าเนินการจัดสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา จ านวน 2 ครั้งเป็นเงิน 8,000 บาท  
ค่าวัสดุ 62,500 
- ค่าวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 62,500 บาท 
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายต่างๆ (ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 

   
   
   
   



8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสีย่ง การควบคุม 
1. ช่วงเวลาจัดกิจกรรมไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบตัิงาน
และแผนการใช้จ่าย 

1. ตดิต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อให้ทราบ
ก าหนดการที่แน่นอน 

   

   

 
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 

      
 


