
 
1 ชุด/1 งาน/โครงการ 

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

ชื่องาน/โครงการ รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  6508000019 100,000 0 0 0 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม  
กลยุทธ์ที่ : 3.2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมี
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย  
ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยที่ : 22 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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 [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศึกษา   
 
 
 

P2 



1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 
การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม ระบบการศึกษาจึง
จำเป็นต้องพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย การเรียนการสอนในรูป
แบบเดิมจึงต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบท ทักษะที่ควรมุ่งเน้นคือ สร้างและกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ การปฏิบัติ และการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อม ๆ กัน ผู้เรียนต้องฝึกฝน
จากการลงมือปฏิบัติและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยผลิตบัณฑิตได้ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต ศตวรรษท่ี 21 และ
คุณลักษณะ 4 ประการ คือมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มี
อาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 
   ด้วยความตระหนักในความสำคัญดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงเห็น
ควรจัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาทักษะ
ดิจิตอล ขึ้น 

1. เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ คือมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มี
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 

 
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ทุกโปรแกรมวิชาได้รับการ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
2. มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21  
 

1. นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
2. นักศึกษามีคุณลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

เชิงปริมาณ  

   1. . มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 10 (โปรแกรม) 

   2. มีนักศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษท่ี 21 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 (เปอร์เซ็นต์) 

เชิงคุณภาพ   
   1. นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไม้น้อยกว่าร้อยละ 80 (เปอร์เซ็นต์) 

   2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เปอร์เซ็นต์) 
เชิงเวลา  

   1. ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 1 (โครงการ) 



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

กิจกรรม ผลผลติ 
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. การพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
และเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 โปรแกรม
วิชาการพฒันาสังคม 

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

2. การพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
และส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 โปรแกรมวิชา
นิติศาสตร ์

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

3. การพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
และส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21โปรแกรมวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

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



 
กิจกรรม ผลผลติ 

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 

4. เสริมสร้างและพัฒนา
คุณลักษณะนักศึกษา
ดนตรีศึกษาโดยใช้
กิจกรรมส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 

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

5. การส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 
สำหรับนักศึกษา 

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

6. พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศึกษา 

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

7. พัฒนานักศึกษา
โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

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



 
กิจกรรม ผลผลติ 

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.) 

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

8. กิจกรรมอบรมทักษะ
การเรียนรู้ภาษาไทยใน
ศตวรรษที่ 21 

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

9. ดิจิทัลอาร์ตเพิ่ม
ทักษะทางวิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษที่ 21 

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

10. การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและเสริมสรา้ง
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
โปรแกรมวิชาภูมิ
สารสนเทศ 

1 10000 10,000    10,000   1 10000 10,000     

รวม  100,000    100,000 2 20,000 8 80,000 0 0 0 0 
 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษามีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2. นักศึกษามีคุณลักษณะ 4 ประการ คือมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 
 
 



6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน) 
วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 

เพ่ือประเมินความรู้ด้านภายหลัง
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ของการประเมิน
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและ
ดิจิทัล 

ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้ารับ
ร่วมนักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 

 
7. รายละเอียดของงบประมาณ 

หมวดรายจ่าย จำนวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
8, เงินอุดหนุน 100,000 กิจกรรมที ่1 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
(10,000 บาท) 
ค่าตอบแทนวิทยากร (6 ชั่วโมง x 600 บาท) เป็นเงิน 3,600 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน (จำนวน 40 คน x 100 บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน 
4,000 บาท) 
ค่าอาหารว่าง (จำนวน 40 คน x 30 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน  
2,400 บาท) 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ (10,000 บาท) 
ค่าตอบแทนวิทยากร (12 ชั่วโมง x 600 บาท) เป็นเงิน 7,200 
บาท 
ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม  เป็นเงิน 2,800   บาท 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(10,000 บาท) 



ค่าตอบแทนวิทยากร (6 ชั่วโมง x 600 บาท) เป็นเงิน 3,600 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน (จำนวน 40 คน x 100 บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน 
4,000 บาท) 
ค่าอาหารว่าง (จำนวน 40 คน x 30 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน  
2,400 บาท) 
กิจกรรมที่ 4 เสรมิสร้างและพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาดนตรีศึกษาโดยใช้
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 (10,000 บาท)  
ค่าอาหารกลางวนั (จำนวน 30 คน x 100 บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน 3,000 
บาท) 
ค่าอาหารว่าง (จำนวน 30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน  2,100 บาท) 
ชุดเอกสารประกอบการอบรม เปน็เงิน 1,300 บาท 
กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
สำหรับนักศึกษา  
โปรแกรมวิชาภาษาจีน (10,000 บาท) 
ค่าตอบแทนวิทยากร (12 ช่ัวโมง x 600 บาท) เป็นเงิน 7,200 บาท 
ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม  เป็นเงิน 2,800   บาท 
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา (10,000 บาท) 
ค่าตอบแทนวิทยากร (12 ช่ัวโมง x 600 บาท) เป็นเงิน 7,200 บาท 
ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม  เป็นเงิน 2,800   บาท 
กิจกรรมที่ 7 พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะภาษาอังกฤษ
และดิจิทลั ผ่าน Microsoft Teams  
(10,000 บาท) 
ค่าตอบแทนวิทยากร (15 ช่ัวโมง x 600 บาท) เป็นเงิน 9,000 บาท 
ค่าถ่ายเอกสาร  เป็นเงิน 1,000   บาท 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมอบรมทักษะการเรียนรูภ้าษาไทยในศตวรรษที่ 21   



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

 
8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุม 

1. การกำหนดวันและเวลาเกิดความคลาดเคลื่อน 1. จัดทำแผน/กำหนดการ แจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า และ
ติดตามเป็นระยะ 

  

  

(10,000 บาท) 
ค่าตอบแทนวิทยากร (12 ช่ัวโมง x 600 บาท) เป็นเงิน 7,200 บาท 
ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม  เป็นเงิน 2,800   บาท 
กิจกรรมที่ 9 ดิจิทัลอารต์เพิ่มทักษะทางวิจิตรศลิป์และประยุกต์ศลิป์เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 (10,000 บาท) 
ค่าอาหารกลางวัน (จำนวน 30 คน x 100 บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน 3,000 
บาท) 
ค่าอาหารว่าง (จำนวน 30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน  2,100 บาท) 
ชุดเอกสารประกอบการอบรม เปน็เงิน 1,300 บาท 
กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรา้งทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ (10,000 บาท) 
ค่าตอบแทนวิทยากร (12 ช่ัวโมง x 600 บาท) เป็นเงิน 7,200 บาท 
ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม  เป็นเงิน 2,800   บาท 
 

   
   
   
   



9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ำ ปานกลาง สูง 

     

     

     

 
10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง) 

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้ 

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

วางแผนการจัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรน่า.. (โควิด-19) 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม 
 

 
 

 
11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเกิด
ประโยชน์ต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

      

 


