
 
1 ชุด/1 งาน/โครงการ 

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

ชื่องาน/โครงการ รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
ส่งเสริมสมรรถนะแก่นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษและด้านดิจิทัล  (งบยุทธศาสตร์) 6508000004 50,000 0 0 0 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม  
กลยุทธ์ที่ : 3.2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมี
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย  
ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยที่ : 23 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5 
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 ที ่: 3.2.5 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications Framework : TQF) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สถานภาพของงาน/โครงการ [ X ]  งานเดิม  [   ]  งานใหม ่[   ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี 
ประเภทของงาน/โครงการ [ X ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอ่ืนๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [X] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศึกษา   
 
 
 

P2 



1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันการการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่
ศตวรรษท่ี 21 ส่งผลให้สถาบันการศึกษาได้มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทั้งด้านทักษะภาษาอังกฤษและด้านดิจิทัล ทั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจน
จบการศึกษา เพราะการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทำให้ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การ
เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลทำให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ดังกล่าวสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ รวมถึงเพ่ิมขีดสามารถในการแข่งขันของ
ตลาดแรงงาน  ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะจึงเห็นควรมีโครงการส่งเสริมสมรรถนะแก่
นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษและด้านดิจิทัลขึ้น 

1. เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
2. เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

 
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
1.  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทุกชั้นปีได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และดิจิทัล 
2.  มีกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะแก่นักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษและด้านดิจิทัล 
 

1. นักศึกษามีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษที่อยู่ในระดับที่
สามารถสื่อสารได้และมีผลการ
ทดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
3.นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลและมีผลสอบผ่านเกณฑ์ 
IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 

เชิงปริมาณ  

   1. มีกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัลให้
นักศึกษา 

4 (ชั้นปี) 

   2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และดิจิทัลให้นักศึกษาในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 (เปอร์เซ็นต์) 

เชิงคุณภาพ   

   1. นักศึกษาที่ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึนจากกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัลไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 (เปอร์เซ็นต์) 

   2. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบมีผลคะแนนสอบวัดผล 
CEFR (B1) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR (B1) หรือ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50 (เปอร์เซ็นต์) 



   3. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบมีผลคะแนนสอบวัด
มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50 (เปอร์เซ็นต์) 

เชิงเวลา  

   1. ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 1 (โครงการ) 

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

กิจกรรม ผลผลติ 
กิจกรรม 
(หน่วย
นับ) 

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. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและ
ดิจิทัลให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

1 ครั้ง 10,000    10,000 1 ครั้ง 10,000       

2. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและ
ดิจิทัลให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

1 ครั้ง 10,000    10,000 1 ครั้ง 10,000       

3. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและ
ดิจิทัลให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

1 ครั้ัง 10,000    10,000 1 ครั้ัง 10,000       

4. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและ
ดิจิทัลให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

2 ครั้ง 20,000    20,000 1 ครั้ง 10,000 1 ครั้ง 10,000     

รวม  50,000    50,000 4 40,000 1 10,000 0 0 0 0 



 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดีข้ึน 
2.  นักศึกษามีผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษและดิจิทัลผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

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

วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 

เพ่ือประเมินความรู้ด้านภายหลัง
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและดิจิทัล 

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม แบบประเมินความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษและดิจิทัล 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ของการประเมิน
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและ
ดิจิทัล 

ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้ารับ
ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและดิจิทัล 

เพ่ือประเมินความสำเร็จการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย 

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 
(คิดจากจำนวนร้อยละ20 ของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด) 

แบบทดสอบวัดมาตรฐานด้าน
ภาษาอังกฤษและดิจิทัล 

1. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่เข้าสอบและมีผลคะแนน
สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ CEFR (B1) หรือ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด 
2. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่เข้าสอบและมีผลคะแนน
สอบผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า 
หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

1. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ
สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ CEFR (B1) หรือ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
2. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ
สอบผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า 
หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 

 
 
 
 



7. รายละเอียดของงบประมาณ 

หมวดรายจ่าย จำนวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
8, งบอุดหนุน 50,000 ค่าตอบแทน  48,000  บาท  ขอเบิกเพียง  45,600  บาท 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัล
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1   ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 4 
ชั่วโมงๆ ละ 600 เป็นเงิน 9,600 บาท 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัล
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2   ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 4 
ชั่วโมงๆ ละ 600 เป็นเงิน 9,600 บาท 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัล
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3   ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 4 
ชั่วโมงๆ ละ 600 เป็นเงิน 9,600 บาท 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัล
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4   ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 8 
ชั่วโมงๆ ละ 600 เป็นเงิน 19,200 บาท 
ค่าวัสดุ  2,000  บาท 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและดิจิทลัให้
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1    
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม (กระดาษบรูฟ, ปากกาเมจิก, ดินสอ, ไม้
บรรทัด, กระดาษสี) 
เป็นเงิน 400 บาท 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและดิจิทลัให้
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2    
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม (กระดาษบรูฟ, ปากกาเมจิก, ดินสอ, ไม้
บรรทัด, กระดาษสี) 



 
 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
          ( อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์ ) 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวชิิต ) 

 
8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุม 

1. ระยะเวลาในการจัดอบรมไม่สามารถพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษและดิจิทัลให้ได้ประสิทธิภาพ 100% 

1. บันทึกคลิปวิดิโอการอบรมเพ่ือให้นักศึกษาได้ทบทวนเนื้อหา
ภายหลัง 

2. นักศึกษาอาจเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละชั้นปีไม่ครบทุกคน 2. ขอความร่วมมือโปรแกรมวิชาส่งรายชื่อตัวแทนนักศึกษาที่มี
ความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 

เป็นเงิน 400 บาท 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัลให้
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3    
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม (กระดาษบรูฟ, ปากกาเมจิก, ดินสอ, ไม้
บรรทัด, กระดาษสี) 
เป็นเงิน 400 บาท 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและดิจิทลัให้
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4   
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม (กระดาษบรูฟ, ปากกาเมจิก, ดินสอ, ไม้
บรรทัด, กระดาษสี) 
เป็นเงิน 400 บาท 
ค่าสำเนาเอกสาร 10 เล่ม ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 400 บาท 

   
   
   
   



9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ำ ปานกลาง สูง 

     

     

     

 
10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง) 

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้ 

ด้านบุคลากร (วิทยากร,ผู้เข้าร่วมกิจกรรม).....นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครอบคลุมทุกชั้นปี จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัลให้ครบทุกชั้นปี 

ด้านบริหารจัดการ......รูปแบบกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) 

วางแผนการจัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรน่า.. (โควิด-19) 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม 
 
 
 

 
11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเกิด
ประโยชน์ต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

      
 


