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แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ชื่อโครงการ ภาษาอังกฤษสู่ชุมชนและท้องถิ่น  (โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ) 

กิจกรรมท่ี 2 การจัดอบรมติว GAT วิชาภาษาอังกฤษ 
 
1. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
2. หลักการและเหตุผล 

งานด้านการบริการวิชาการถือเป็นงานตามพันธกิจหลักอย่างหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อนำองค์ความรู้
ที่มีไปประยุกต์ใช้ในการช่วยพัฒนาชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งน้ีโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเล็งเห็นว่าพื้นที่อำเภอคลอง
ลานซึ ่งเป ็นพื้นที่ในเขตให้บริการม ีสถานที ่ท ่องเที ่ยวและกิจ กรรมด้านการท่องเที่ยวที ่หลายแห่ง  อีกทั้งมี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ ่นที ่น่าสนใจควรได้รับการประชาสัมพันธ ์เผยแพร่ข้อมูลโดยเฉพาะการ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ชาวต่างชาติทราบถึงข้อมูลดังกล่าว และเพื่อให้ชาวต่างชาติเกิดความสนใจที่จะเข้าไปท่องเที่ยว
พื้นที่ดังกล่าวให้มากขึ้น นอกจากน้ีโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษยังเล็งเห็นว่าทางโปรแกรมวิชาสามารถขยายความรู้
ด้านภาษาอังกฤษสู่ชุมชนได้มากขึ้นโดยในปีงบประมาณน้ีทางโปรแกรมวิชาจึงมีแนวคิดที่จะดำเนินโครงการบริการ
วิชาการโดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ภาคภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยว 
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของอำเภอคลองลาน กิจกรรมที่ 2 การจัดอบรม
ติว GAT วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการบริการวิชาการให้แก่กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย และในจังหวัดใกล้เคียง 

 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย และในจังหวัดใกล้เคียง  

 

4. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
8 มกราคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น. 
 

5. สถานท่ีดำเนินการ 
ดำเนินการจัดอบรมติว GAT วิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน Microsoft teams 
 
6. เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน (คน) 
นักเรียนระดับมัธยมปลายและผู้สนใจในจังหวัดกำแพงเพชร

และใกล้เคียง 
80 

  
รวมท้ังสิ้น 80 

 
7. งบประมาณ 
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ขอใช้งบประมาณทั ้งสิ ้น 3,600 บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน ) จากแหล่งงบประมาณแผ่นดิน โครงการ
ภาษาอังกฤษสู่ชุมชนและท้องถิ่น  (โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ) รหัส 6508000022 โดยมีการจัดสรรค่าใช้จ่าย ดังน้ี 
 

ลำดับ รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
1 ค่าวิทยากร 3,600 

รวมท้ังสิ้น 3,600 
 

8. ลักษณะการฝึกอบรม/กำหนดการ 
8.1) ลักษณะการฝึกอบรม  

การเตรียมตัว การปูพื้นฐานตั้งแต่แรกจนไปถึงเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการทำข้อสอบ ซึ่งจะครอบคลุมทุกเนื้อหา 
Conversation , Vocabulary , Grammar , Reading สอนโดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญ  
 

8.2) กำหนดการ 
กำหนดการกิจกรรมอบรมติว GAT วิชาภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ วันที่เสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 

เวลา 8.30-16.30 น.ผ่านโปรแกรม Microsoft teams 
  
9.00 - 12.00 น. ติวเทคนิคการทำข้อสอบ GAT โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต 
12.00-13.00 น. พักกลางวัน 
13.00- 16.00 น. ติวเทคนิคการทำข้อสอบ GAT โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต (ต่อ) 
16.00-16.30 น. ประมวลความรู้ และปิดกิจกรรม 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
9.1) ผลผลิต/ผลลัพธ์     
1. เพื่ออบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย และในจังหวัดใกล้เคียง 
2. นักเรียน  ครู และประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้จากการอบรมไป

ประยุกต์ใช้และพัฒนาภาษาของตนให้ดียิ่งขึ้น 
 
9.2) ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

รูปแบบตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัด หน่วยวัด เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ จำนวนนักเรียน ครู ประชนชนที ่เข ้าร ่วม

กิจกรรมบริการวิชาการ 
จำนวน 80 

เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการร่วม
กิจกรรมค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าระดับดี 

ระดับ ระดับดี 

 
 
10. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน, แหล่งข้อมูล, เคร่ืองมือ, วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน) 
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วัตถุประสงค์ 
การประเมิน 

แหล่งข้อมูล วิธีการ/เคร่ืองมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 

ได้พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้แก่
กลุ่มโรงเรียน
เครือข่าย และใน
จังหวัดใกล้เคียง 

นักเรียน นักศึกษา 
ครู อาจารย์และ
บุคคลที่สนใจ 

1. แบบประเมิน
ความรู้  
2. แบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อ
กิจกรรม 
3. รายชื่อนักเรียน
และโรงเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
โดยใช้ค่าสถิติร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
และแบบทดสอบ 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
คะแนนจากแบบทดสอบ
ที่ใช้ในการแข่งขันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

 
11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
นักเรียน ครู ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมากและมีทัศนคติที่
ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น 

 
 
 

ลงชื่อ ................................................ ผู้เสนอโครงการ 
          (ชุติมา สังวรินทะ) 
 ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 
ลงชื่อ ................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต) 
 คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 

ลงชื่อ .................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
   ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง) 

รองอธิการบดี  
                                                          ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 



 
1 ชุด/1 งาน/โครงการ 

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์ 

ชื่องาน/โครงการ รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 

ภาษาอังกฤษสู่ชุมชนและท้องถิ่น  (โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ) 6508000022 30,000 0 0 0 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชาศาสตร์พระราชา  
กลยุทธ์ท่ี : 1.4 ส่งเสริมการเรียนรู้และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน  
ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยท่ี : 10 จำนวนนวัตกรรมหรือมาตรฐาน ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่,  Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี,  Responsibility – มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่,  Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร  
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น 
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ท่ี : 1.4.4 สง่เสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
สถานภาพของงาน/โครงการ [   ]  งานเดิม  [   ]  งานใหม่ [ X ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี 
ประเภทของงาน/โครงการ [ X ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอื่นๆ สถานท่ีดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร ภาษาอังกฤษ, ศิลปศาสตรบัณฑิต, ปริญญาตรี 
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศึกษา   

1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 
งานด้านการบริการวิชาการถือเป็นงานตามพันธกิจหลักอย่างหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
นำองค์ความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ในการช่วยพัฒนาชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งน้ีโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษเล็งเห็นว่าพื้นที่อำเภอคลองลานซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตให้บริการมีสถานที่ท่องเที่ยว
และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่หลายแห่ง อีกทั้งมีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

1. เพื่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ภาคภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมด้าน 
การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของอำเภอคลองลาน 

2. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย และในจังหวัดใกล้เคียง 

P2 



น่าสนใจควรได้รับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้แก่
ชาวต่างชาติทราบถึงข้อมูลดังกล่าว และเพื่อให้ชาวต่างชาติเกิดความสนใจที่จะเข้าไป
ท่องเที่ยวพื้นที่ดังกล่าวให้มากขึ้น นอกจากน้ีโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษยังเล็งเห็นว่าทาง
โปรแกรมวิชาสามารถขยายความรู้ด้านภาษาอังกฤษสู่ชุมชนได้มากขึ้นโดยในปีงบประมาณน้ี
ทางโปรแกรมวิชาจึงมีแนวคิดที่จะดำเนินโครงการบริการวิชาการโดยแบ่งออกเป็น 2 
กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ภาคภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยว 
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของอำเภอคลองลาน 
กิจกรรมที่ 2 การจัดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการบริการวิชาการให้แก่กลุ่ม
โรงเรียนเครือข่าย และในจังหวัดใกล้เคียง 

 

 
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

1. เพื่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ภาคภาษาอังกฤษเพื่อ
เผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ของอำเภอคลองลาน 
2. เพื่ออบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย และในจังหวัดใกล้เคียง 

1. ได้สื่อสิ่งพิมพ์ภาคภาษาอังกฤษ
เพื่อเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยว 
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ของอำเภอคลองลาน 
2. นักเรียน  ครู และประชาชน
ในนชุมชนและท้องถิ่นที่เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถนำความรู้จากการ
อบรมไปประยุกต์ใช้และพัฒนา
ภาษาของตนให้ดียิ่งขึ้น 

เชิงปริมาณ  
   1. จำนวนนักเรียน ครู ประชนชนที่เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ 30 (คน) 

   2. จำนวนรายวิชาที่เข้าร่วมในกิจกรรม 1 (รายวิชา) 
   3. จำนวนงานนวัตกรรมของนักศึกษาที่ทำ 1 (ผลงาน) 

เชิงคุณภาพ   
   1. ได้สื่อสิ่งพิมพภ์าคภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยว 
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ
อำเภอคลองลาน 

1 (ชิ้นงาน) 

   2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมค่าเฉลี่ยไม่
น้อยกว่าระดับดี 

80 (เปอร์เซ็นต์) 

เชิงเวลา  
   1. ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในไตรมาศที่ 2 2 (กิจกรรม) 

 



4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565 
กิจกรรม ผลผลิต 

กิจกรรม 
(หน่วยนับ) 

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
เงิน

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

1. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ภาคภาษาอังกฤษ
เพื่อเผยแพร่สถานที่
ท่องเที่ยว กิจกรรม
ด้านการท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ของอำเภอคลอง
ลาน 

1 คร้ัง 18,000    18,000   1 คร้ัง 18,000     

2. กิจกรรมอบรม
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้แก่
กลุ่มโรงเรียน
เครือข่าย และใน
จังหวัดใกล้เคียง
ออนไลน์ 

1 คร้ัง 12,000    12,000 1 คร้ัง 12,000       

รวม  30,000    30,000 1 12,000 1 18,000 0 0 0 0 
 
 
 



 

5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ได้สื่อสิ่งพิมพ์ภาคภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของอำเภอคลองลาน  

2. ชุมชนได้นำสื่อดังกล่าวไปใช้ในการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวและเผยแพร่เรื่องราวของชุมชนท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ชาวต่างชาติและผู้ที่สนใจ 

3. นักเรียน ครู ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมากและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น 
4. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษได้นำความรู้จากการเรียนไปบูรณาการกับการบริการวิชาการได้ 

 
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เคร่ืองมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน) 

วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เคร่ืองมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 

ได้สื่อสิ่งพิมพ์ภาคภาษาอังกฤษ
เพื่อเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยว 
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ของอำเภอคลองลานได้ 

คนในชุมชนเป้าหมายและ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

1. สามารถจัดทำสิ่งพิมพ์ภาค
ภาษาอังกฤษที่สามารถส่งมอบ
ให้แก่ชุมชนเพื่อใช้ในการเผยแพร่
ข้อมูลต่อไปได้ 
2. แบบประเมินความรู้ ความพึง
พอใจ 
3. รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมบริการวิชาการ 

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้
ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. ได้สื่อสิ่งพิมพ์ภาคภาษาอังกฤษเพื่อ
เผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมด้าน
การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ของอำเภอคลองลาน 
โดยเป็นนวัตกรรมที่นักศึกษาร่วมทำ 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกร 
4. จำนวนวิชาที่เข้าร่วมในกิจกรรม ทำสื่อ 

ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย และใน
จังหวัดใกล้เคียง 

นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
และบุคคลที่สนใจ 

1. แบบประเมินความรู้  
2. แบบประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่อกิจกรรม 
3. รายชื่อนักเรียนและโรงเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้
ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและ
แบบทดสอบ 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนจาก
แบบทดสอบที่ใช้ในการแข่งขันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
 



 
7. รายละเอียดของงบประมาณ 

 
 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
          ( อาจารย์ชุติมา สังวรินทะ ) 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวิชิต ) 

 
8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุม 
1. ได้รายละเอียดหรือข้อมูลในการจัดทำไม่คลอบคลุมตาม
ความต้องการของชุมชน 

1. ทำแบบสำรวจความต้องการและสอบถามทางชุมชน
กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้ถึงข้อมูลที่ชุมชนต้องการให้ช่วยนำเสนอ 

 
 

หมวดรายจ่าย จำนวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 

8, งบอุดหนุน 30,000 ค่าวัสดุ 9,000  บาท 
กิจกรรมท่ี 1 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ภาคภาษาอังกฤษ 
ค่าวัสดุ  9,000  บาท (หมึกพิมพ์/กระดาษกาว/กระดาษสี/ถ่าย
เอกสาร และอื่น ๆ) 
ค่าตอบแทน  21,000  บาท 

กิจกรรมท่ี 1 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ภาคภาษาอังกฤษ 

ค่าวิทยากร 9,000 บาท 
กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ออนไลน์ 
ค่าวิทยากร 12,000 บาท 

   
   
   
   



 
9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ำ ปานกลาง สูง 

     

     

     

 
10. ผลการดำเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับโครงการในรอบปีท่ีผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง) 

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การดำเนินงานปรับปรุงในปีน้ี 

งบประมาณมีน้อย หางบประมาณเพิ่มเติม 

  

  

  

  

  

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 

 



 
11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเกิด
ประโยชน์ต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอ
คลองลาน 
2. กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 
และในจังหวัดใกล้เคียง 

1. ชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอ
คลองลาน 
2. กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 
และในจังหวัดใกล้เคียง 

1. ได้สื่อสิ่งพิมพ์ภาค
ภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่
สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม
ด้านการท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ของอำเภอ
คลองลาน 
2.นักเรียนในชุมชนและ
ท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถนำความรู้จากการ
เข้าแข่งขันไปประยุกต์ใช้
และพัฒนาภาษาของตนให้
ดียิ่งขึ้น 

1 (ชิ้น)ชุมชนได้รับสื่อ
สิ่งพิมพ์ภาคภาษาอังกฤษ
ตามที่กำหนดผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจใน
การร่วมกิจกรรมค่าเฉลี่ยไม่
น้อยกว่าระดับดี 

ภายในไตรมาสที่ 2 ภายใน
ไตรมาสที่ 1 

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 


