
 
1 ชุด/1 งาน/โครงการ 

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

ชื่องาน/โครงการ รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)  
 

6508000020 35,000 0 0 0 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม  
กลยุทธ์ที่ : 3.3 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ  
ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยที่ : 28 จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย หรือหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม,่  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 ่: 3.3.6 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิตระดับ
อุดมศึกษา (Credit bank) เพ่ือการเชื่อมโยงทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตาม อัธยาศัย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สถานภาพของงาน/โครงการ [   ]  งานเดิม  [ X ]  งานใหม ่[   ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี 
ประเภทของงาน/โครงการ [   ]  งานตามพันธกิจ  [ X ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอ่ืนๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [X] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร   
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศึกษา   

1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 
ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสบการณ์ในการเรียนระดับอุดมศึกษา เพ่ือเป็นส่วน

P2 



technology) ได้เข้ามามีบทบาทในทุกวงการ ทุกอย่างเข้าสู่ยุค Disruption รวมถึง
วงการศึกษาก็มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้วย     ดังนั้น ในการจัดการเรียนการ
สอนยุคใหม่ นอกจากครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระวิชาที่สอนแล้ว 
สถาบันการศึกษายังจำเป็นต้องมี วิธีการจัดการศึกษา เครื่องมือที่จะใช้แสวงหาความรู้
เพ่ือช่วยเติมเต็มความรู้ให้กับผู้เรียนเกิดทักษะ ความรู้ สร้างสรรค์ประสบการณ์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งยังต้องเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกช่วง
วัย ให้สามารถสะสมความรู้ตามศาสตร์ที่สนใจ แม้ยังไม่ได้เข้าสู่การเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้สามารถเทียบโอนความรู้ในรายวิชาที่ได้รับ
จากหลักสูตรได้ภายหลังเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา 
      ด้วยตระหนักในเรื่องดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในฐานะ
หน่วยงานทางการศึกษาจึงเห็นควรจัดโครงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับระบบ
ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ขึ้น 

หนึ่งของการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร 
2. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
3. เพ่ือแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
1. หลักสูตรมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเพ่ือ
รองรับระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)  
2. เกิดการแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 มีประสบการณ์ในการเรียน
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือเป็นส่วน
หนึ่งของการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อในหลักสูตร 
2. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตแก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
3. มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรที่เปิดสอนของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เพ่ิมขึ้น 

เชิงปริมาณ  

   1. รายวชิาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับระบบธนาคาร
หน่วยกิต (Credit Bank) 

3 (รายวิชา) 

   2. หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับระบบธนาคาร
หน่วยกิต (Credit Bank) 

2 (หลักสูตร) 

เชิงคุณภาพ   

   1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าเรียนมีผลการเรียนผ่าน
เกณฑ์ในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนระบบธนาคารหน่วยกิต 
(Credit Bank) และนำไปใช้เทียบโอนได้ 

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. การจัดการเรียน
การสอนเพ่ือรองรับ
ระบบธนาคารหน่วย
กิต (Credit Bank) 

6 ครั้ง 35,000    35,000 3 ครั้ง 14,000 3 ครั้ง 21,000     

รวม  35,000    35,000 3 14,000 3 21,000 0 0 0 0 

 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีแนวทางการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
3. มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรที่เปิดสอนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพิ่มข้ึน 
 
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน) 

วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 

เพ่ือประเมินความรู้ที่ได้รับจาก
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit 
Bank) 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่
เรียนในรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนระบบธนาคารหน่วยกิต 
(Credit Bank) 

แบบทดสอบ ผลการสอบรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนระบบธนาคารหน่วยกิต 
(Credit Bank) 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่
เข้าเรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์
ในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit 
Bank) และนำไปใช้เทียบโอนได้ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 



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

 
8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุม 

1. โรงเรียนมัธยมศึกษายังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือรองรับระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit 
Bank) 

1. วางแผนประชุม เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับระบบธนาคารหน่วยกิต 
(Credit Bank) 

 

หมวดรายจ่าย จำนวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
8, เงินอุดหนุน 35,000 ค่าใช้สอย 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ค่าน้ำมันเชิงเพลิง เป็นเงิน 12,000 บาท  
ค่าวัสดุ   
-ค่าสำเนาเอกสารประกอบการเรียน   8,000 บาท   
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน (กระดาษบรูฟ, 
ปากกาเมจิก, ดินสอ, ไม้บรรทัด, กระดาษสี) เป็นเงิน 10,500 
บาท  
ค่าหมึกปริ้น 3 อัน 4,500 บาท 
 

   
   
   
   



9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ำ ปานกลาง สูง 

1. คณะมีหลักสูตรหลากหลายที่สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับระบบธนาคารหน่วยกิต 
(Credit Bank) 

  * 

2. คณะมีบุคลากรมีความสามารถจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับระบบธนาคารหน่วยกิต 
(Credit Bank) 

  * 

 
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 

      
 


