แบบเสนอโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณแผ่นดิน
[ ] แผนงานพื้นฐาน
( ) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
( ) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
( ) งานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
( ) งานบริการวิชาการ
[ ] แผนงานบุคลากรภาครัฐ
[ ] แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
[ ] แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์
[ ] แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
[ ] แผนงานยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
[ ] อื่นๆ (ระบุ)................................................

 งบประมาณรายได้
() งบบารุงการศึกษา บ.กศ.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

งบภาคพิเศษ ป.ตรี กศ.พ.
งบโรงเรียนสาธิต
งบบัณฑิตศึกษา ป.โท
งบโครงการปริญญาเอก
งบรายได้อื่นๆ (ระบุ).............................................

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( 2560 – 2564 )
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น
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5. ชื่อ โครงการ ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ EXIT- EXAM ส าหรับ นั กศึก ษาชั้น ปี สุ ดท้ าย โดยใช้ ข้ อสอบ
Cambridge English Placement Test
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ภาษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
7. สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม

โครงการใหม่

ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
ดาเนินการปกติ

8. หลักการและเหตุผล
ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบาย ส่งเสริมการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ให้เป็นไปอย่างมี
คุณภาพ ตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ อีกทั้งภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาคัญที่นิยมใช้
เพื่อการติดต่อสื่อสารกันทั่วโลก ดังนั้น หากนักศึกษามีความสามารถด้านภาษาอั งกฤษจะส่งผงให้สามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลและโอกาสต่างๆได้มากยิ่งขึ้น
การทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็น การส่งเสริมและพัฒนาที่มีความจาเป็นสาหรับนักศึกษา
โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่กาลังจะก้าวสู่การประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการทดสอบสามารถนาผลการ
ทดสอบไปใช้ในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ รวมถึงใช้เป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาความมารถต่อไปได้
ด้วยเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าว เพื่อเป็นการวัดระดับและรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้จัดงบประมาณเพื่อการจัดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย โดยใช้ข้อสอบ Cambridge English Placement Test
9. วัตถุประสงค์ของโครงการ
9.1 เพื่อจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์
9.2 เพื่ อให้ นั กศึก ษาที่ผ่ านการสอบได้รับ การรับ รองความสามารถด้ านภาษาอังกฤษจากสถาบั น ที่ มี
มาตรฐาน สามารถนาผลสอบไปใช้ในชีวิตประและการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
10. เป้าหมายโครงการ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ได้รับการทดสอบและสามารถนาผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษไป
ใช้ในการประกอบอาชีพเกี่ยวข้องได้
11. ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563
12. งบประมาณรวม 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบไม่น้อยกว่า 1,800 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
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14. ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. สมศ. สกอ. (ระบุชื่อตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. 3. ระดับความสาเร็จของการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(ร้ อยละของนักศึกษาที่ส อบผ่ านเกณฑ์ การทดสอบความรู้ความสามารถด้า น
ภาษาต่างประเทศ)
ตัวชี้วัดของ สมศ. 12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
ตัวชี้วัดของ สกอ. 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ไม่มีตัวชี้วัดที่สอดคล้องโดยตรง
15. รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
รายการ / รายละเอียด

จานวน
หน่วย

ราคาต่อ
หน่วย

-

-

-

-

6,000
1,200
492,800

-

-

500,000

งบดาเนินงาน
- ค่าใช้สอย
- ไปราชการศูนย์ขอนแก่น (จัดสอบโดยศูนย์ภาษา)
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเจ้าหน้าที่
- ค่าจ้างดาเนินการสอบ EXIT- EXAM โดยใช้ Cambridge English
Placement Test
รวม

1. เสนอโครงการ
งบประมาณ
2. วางแผนการดาเนินงาน
งบประมาณ
3. ดาเนินโครงการ
งบประมาณ
4. รายงานผลการดาเนินโครงการ
งบประมาณ

500,000 บาท

500,000 บาท

17. สถานที่ดาเนินการ ศูนย์ภาษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
18. การประเมินโครงการ
18.1 จานวนผู้เข้าสอบ
18.2 ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เข้าสอบ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

จานวน

พ.ย.

หน่วยนับ

จานวน

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค.

16. แผนการดาเนินงานและแผนการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
งบประมาณ
เป้าหมาย

มี.ค.

หมวดเงิน
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19. ผลคาดว่าที่จะได้รับ
19.1 นักศึกษาได้รับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษกับสถาบันที่มีมาตรฐาน
19.2 นักศึกษาสามารถนาผลการรับรองความสามารถด้านภาษาอังกฤษไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

