P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ
แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
บัณฑิต
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
6116000037
0
15,000
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 03, การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สงั คม
กลยุทธ์ที่ : 05, 5. พัฒนาศักยภาพอาจารย์
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชี้วัดที่ 3) ร้อยละของอาจารย์ทไี่ ด้รับการพัฒนาศักยภาพ (ด้านความรู้ความสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในระดับดี ศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ศักยภาพการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปญ
ั ญา พัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พฒ
ั นาท้องถิ่น
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ : 5.4) พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ X ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ ] งานตามพันธกิจ [ X ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานที่ดาเนินการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [ ] การเรียนการสอน [ ] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [ ] กิจกรรมนักศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
การจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้มีโอกาสพัฒนา เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และ
องค์ความรู้ของตนเองผ่านการเรียนรู้ทหี่ ลากหลาย นาไปสู่การเป็นบัณฑิตทีม่ ีความ
เทคโนโลยี
พร้อมทั้งในด้านองค์ความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งเป็นผู้มีความสามารถในการ
สื่อสารในภาษาต่างประเทศได้ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ
สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ทจี่ าเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 เป็นหน้าที่ของคณะฯ

ในการจัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ประจาทุกคนทั้งทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทักษะในการจัดการเรียนการสอน
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ
2. พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับ
การวิจัย บริการวิชาการหรือทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีการพัฒนาเทคนิค
การจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย สามารถส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักศึกษา และสามารถ
ถ่ายทอดให้กับผู้สนใจได้นาไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้จัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ
2. จานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการ
สอนทีบ่ ูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการหรือทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ
1. ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัด
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
เชิงเวลา
1. ดาเนินการได้สาเร็จตามเวลาที่กาหนด

เป้าหมาย
1 (กิจกรรม)
1 (กิจกรรม)

4 (ระดับ)
1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ย ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
กิจกรรม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)

1. ส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ให้จัดการเรียน
การสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ
2. พัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการกับการวิจัย
บริการวิชาการหรือทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
รวม

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย

-

-

พ.ศ. 2560
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ

1 ครั้ง

5,000

6,000

11,000

1 ครั้ง

0

4,000

4,000

5,000

10,000

15,000

1 ครั้ง

1

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

11,000

11,000

1 ครั้ง

4,000

1

4,000

0

0

0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา และสามารถถ่ายทอดให้กบั ผู้สนใจได้
นาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

0

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เกณฑ์ในการประเมิน
ประเมินระดับความสาเร็จของการ อาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
พิจารณาจากจานวนรายวิชาที่
อาจารย์มกี ารนาเสนอสื่อ หรือ
อย่างน้อย 3 รายวิชา
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการ
จัดการเรียนการสอนเป็น
เอกสารประกอบการสอนเป็น
จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษหรือใช้เอกสาร
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ประกอบการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ
ประเมินระดับความสาเร็จของการ อาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเมินความรูท้ ี่ได้จากการเข้า
มีการแสดงกระบวนการจัดการ
อาจารย์ 1 คน มีผลงานอย่างน้อย
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการ
ร่วมกิจกรรม และแนวทางการ
เรียนการสอนที่บรู ณาการกับการ 1รายวิชา
จัดการเรียนการสอนทีบ่ ูรณาการ
จัดการเรียนการสอนทีผ่ ู้เข้าร่วม วิจัย บริการวิชาการหรือทานุบารุง
กับการวิจัย บริการวิชาการหรือ
กิจกรรมจะนาไปพัฒนาการจัดการ ศิลปวัฒนธรรมไว้ใน มคอ.3 หรือ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เรียนการสอนในรายวิชาของตน มคอ.5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบโดย
อาจารย์ทเี่ ข้าร่วมกิจกรรม

7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน
5,000 ค่าตอบแทนวิทยากรจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
= 500 บาท x 5 ชม. X 2 คน = 5,000 บาท

4, ค่าใช้สอย

10,000 ค่าอาหาร อาหารว่างสาหรับผู้เข้ารับการอบรม จัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ
= 100 บาท x 30 คน x 2 วัน = 6,000 บาท
ค่าอาหาร อาหารว่างสาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการหรือทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
= 100 บาท x 40 คน x 1 วัน = 4,000 บาท
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล )

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสีย่ ง
1. อาจารย์มีการนาเสนอสื่อ หรือเอกสารประกอบการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ น้อยกว่าเป้าหมาย

การควบคุม
1. กาหนดให้อาจารย์ทดลองจัดทา และส่งสื่อหรือเอกสาร
ประกอบการสอนมายังคณะฯเพื่อให้วิทยากรพิจารณาล่วงหน้า ก่อน
วันอบรม

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

1. ความพร้อมของวิทยากรจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
2. ความพร้อมในการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการ
วิจัย บริการวิชาการหรือทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

สูง
*
*

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุม่ เป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

