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
พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6116000041
0 375,400
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 01, 1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอือ้ ต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชี้วัดที่ 1) ร้อยละบุคลากรที่มสี มรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปญ
ั ญา พัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พฒ
ั นาท้องถิ่น
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ : 1.3) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทักษะและสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งสร้าง
จิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ X ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ X ] งานตามพันธกิจ [ ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานที่ดาเนินการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [X] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [X] กิจกรรมนักศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสาคัญในการที่
จะทาให้การดาเนินงานของคณะมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ บุคลากรของคณะมีทั้งสายการสอนและสายสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรทั้งสองกลุ่มจึงเป็น
สิ่งจาเป็นที่จะช่วยให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เพิ่มขึ้นและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและข้อเสนอแนะจากผลการประเมินตนเองและผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยผู้ประเมินภายนอก ที่เสนอแนะให้มีการพัฒนาบุคลากรสายสอนและ
สายสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้า และมีความสุขใน

1. เพื่อให้บุคลากรของคณะทั้งสายสอนและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและ
วิชาชีพ
2. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของคณะทั้งสายสอนและสายสนับสนุนมีความรักความผูกพันต่อองค์กร
4. เพื่อส่งเสริมการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีในการทางานของสายสอน และสายสนับสนุน

การปฏิบัติงาน มีการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาได้
กาหนดให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากร ดังนั้นคณะจึงได้จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการเข้ารับการอบรม / ประชุม / สัมมนาศึกษาดูงานในสาขาวิชาการและวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดทาผลงานวิชาการ
เสริมสร้างความรักความผูกพันต่อองค์กร การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุน
ด้านภาษาอังกฤษนอกจากนี้มีการส่งเสริมการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีในการทางานของสายสนับสนุน
ด้วย

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
1. บุคลากรสายการสอนและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ
2. คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการสูงขึ้น
3. บุคลากรของคณะทั้งสายสอนและสายสนับสนุนมีความรัก
ความผูกพันต่อองค์กร
4. บุคลากรสายสอน สายสนับสนุนมีแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ทางาน

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้เพิ่มพูนความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและนา
ความรู้ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การปฏิบัติงาน มีความรักความ
ผูกพันต่อองค์กร รวมทั้งคณะมี
บุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
และตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของบุคลากรสายสอนที่ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และวิชาชีพต่อบุคลากรสายสอนทัง้ หมดของคณะ
2. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและวิชาชีพต่อบุคลากรสายสนับสนุนทัง้ หมดของคณะ
3. จานวนของบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
4. ร้อยละของบุคลากรสายสอนและบุคลากรสายสนับสนุนที่
นาความรู้ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัตงิ าน
5. ร้อยละของอาจารย์ทสี่ าเร็จการศึกษาปริญญาเอก
6. ร้อยละอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
7. ร้อยละบุคลากรทีจ่ ัดทาแนวปฏิบัติที่ดีในการทางาน
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาบุคลากร
เชิงเวลา
1. บุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาตามระยะเวลาที่
กาหนด

เป้าหมาย
80 (ร้อยละ)
80 (ร้อยละ)
20 (ร้อยละ)
50 (ร้อยละ)
22 (ร้อยละ)
42 (ร้อยละ)
10 (ร้อยละ)
4 (ระดับ)
1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ย ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
กิจกรรม
1. สนับสนุนให้บุคลากร
สายสอนและสาย
สนับสนุน เข้าร่วมการ
ประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทาผลงานวิชาการ
,แนวปฏิบัติที่ดีในการ
ทางานของบุคลากรสาย
สนับสนุน, อบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากรสายสอนและ
สายสนับสนุนและ
กิจกรรมเสริมสร้างความ
รักความผูกพันต่อองค์กร

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)

ตอบแทน ใช้สอย

76 คน

0

318,00
0

318,000

1 ครั้ง

9,600

47,800

57,400

9,600

365,80
0

375,400

รวม

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
-

-

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

6

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

ปริมาณงาน
30,000
42 คน

30,000

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

งบประมาณ ปริมาณงาน
148,000
18 คน

1 ครั้ง

57,400

43

205,400

18

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งบประมาณ ปริมาณงาน
90,000
10 คน

90,000

10

งบประมาณ
50,000

50,000

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งสายการสอนและสายสนับสนุนได้พัฒนาตนเองทางวิชาการและวิชาชีพ และนาความรู้ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานมีความตระหนักและมุ่งมั่นในการ
จัดทาผลงานวิชาการและศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มีแนวปฏิบัติที่ดีในการทางานของบุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรมีทักษะภาษาอังกฤษ และมีความรักความผูกพันต่อองค์กร

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประเมินร้อยละของบุคลากร บุคลากรสายสอนของคณะ
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
ค่าร้อยละ
สายสอนที่ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและวิชาชีพต่อบุคลากร
สายสอนทั้งหมดของคณะ
เพื่อประเมินร้อยละของบุคลากร บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
ค่าร้อยละ
สายสนับสนุนได้รบั การพัฒนาทาง
วิชาการและวิชาชีพต่อบุคลากร
สายสนับสนุนทั้งหมดของคณะ
เพื่อประเมินจานวนของบุคลากร บุคลากรสายสอนและสาย
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
ค่าร้อยละ
สายสอนและสายสนับสนุนที่ได้รับ สนับสนุนของคณะ
การพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
เพื่อประเมินร้อยละของบุคลากร บุคลากรสายสอนและสาย
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
ค่าร้อยละ
สายสอนและบุคลากรสาย
สนับสนุนของคณะ
สนับสนุนที่นาความรูท้ ี่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อประเมินร้อยละของอาจารย์ที่ บุคลากรสายสอนของคณะ
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
ค่าร้อยละ
สาเร็จการศึกษาปริญญาเอก
เพื่อประเมินร้อยละอาจารย์ที่ดารง บุคลากรสายสอนของคณะ
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
ค่าร้อยละ
ตาแหน่งทางวิชาการ
เพื่อประเมินร้อยละบุคลากรที่
บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
ค่าร้อยละ
จัดทาแนวปฏิบัติที่ดีในการทางาน
เพื่อประเมินระดับความสาเร็จของ บุคลากรสายสอนและสาย
การพัฒนาบุคลากร
สนับสนุนของคณะ

แบบเก็บรวบรวมข้อมูล

วิเคราะห์เนื้อหา

เกณฑ์ในการประเมิน
ร้อยละของบุคลากรสายสอนที่
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ
วิชาชีพต่อบุคลากรสายสอน
ทั้งหมด ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละของบุคลากรสายสอนที่
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ
วิชาชีพต่อบุคลากรสายสอน
ทั้งหมด ร้อยละ 80 ขึ้นไป
บุคลากรสายสอนและสาย
สนับสนุนจานวนร้อยละ 20 ได้รับ
การพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
ร้อยละของบุคลากรสายสอนและ
บุคลากรสายสนับสนุนที่นาความรู้
ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ร้อยละของอาจารย์ทสี่ าเร็จ
การศึกษาปริญญาเอกร้อยละ 22
ร้อยละของอาจารย์ที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 42
ร้อยละของบุคลากรจัดทาแนว
ปฏิบัติที่ดีในการทางาน ร้อยละ
10 ขึ้นไป
ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
บุคลากร ระดับ 4
เกณฑ์การพิจารณา
1.บุคลากรได้รับการพัฒนาโดย

เพื่อประเมินร้อยละ 80 บุคลากร
ได้รับการพัฒนาตามระยะเวลาที่
กาหนด

บุคลากรสายสอนและสาย
สนับสนุนของคณะ

แบบเก็บรวบรวมข้อมูล

ค่าร้อยละ
วิเคราะห์เนื้อหา

หน่วยงานภายใน
2.บุคลากรได้รับการพัฒนาโดย
หน่วยงานภายนอก
3.บุคลากรรายงานผลการพัฒนา
ตนเองต่อคณะ
4. บุคลากรนาความรู้ที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
5.ประเมินผลการนาความรู้
บุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการ
พัฒนาตามระยะเวลาที่กาหนดคือ
1 ปี

7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
ค่าตอบแทน
9,600 กิจกรรมที่ 2
ค่าตอบแทนวิทยากร = 4 คน x 4 ชั่วโมง x 600 บาท = 9,600 บาท

ค่าใช้สอย

365,800 กิจกรรมที่ 1

1) ค่าส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 45
คน X 5,000 บาท = 225,000 บาท
2) ค่าส่งเสริมอาจารย์ประจาตามสัญญาจ้างและบุคลากรสายสนับสนุน 31
คน X 3,000 บาท = 93,000 บาท
กิจกรรมที่ 2
1) ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คนละ 240 บาท x 46 คน x 2 วัน = 22,080
บาท
2) ค่าที่พัก คนละ 500 บาท x 46 คน x 1 คืน = 23,000 บาท
3) เบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 240 บาท x 2 วัน = 480 บาท
4) ค่าน้ามัน = 2,240 บาท
(ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

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

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสีย่ ง
การควบคุม
1. การไปราชการเพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรยังไม่สอดคล้องกับ 1. 1. แจ้งให้คณาจารย์ทราบถึงการไปราชการต้องสอดคล้องของกับ
ภารกิจและสาขาวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพของตน
2. ให้คณาจารย์รายงานการไปราชการโดยรายงานเกีย่ วกับเนื้อหา
สาระ ประโยชน์จากการไปราชการโดยสรุปรวมทัง้ ระบุเอกสารและ
ที่อยู่ของเอกสารที่ได้จากประชุม อบรมสัมมนา
2. การนาความรู้ที่ได้จากการไปพัฒนาตนเองมาปรับใช้ในการ
2. 1. จัดทาแบบรายงานติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการไปพัฒนา
ปฏิบตั ิงาน
ตนเองมาปรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน (ตามแบบของมหาวิยาลัย)
2. มีการติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการไปพัฒนาตนเองมาปรับใช้
ในการปฏิบัตงิ าน และขอตาแหน่งทางวิชาการหรือตาแหน่งทีส่ ูงขึ้น

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
1. ศักยภาพของปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ความพร้อมบุคลากรทีมงาน งบประมาณ เครื่องมือ / อุปกรณ์
การบริหารจัดการ
2. ความเหมาะสมของระยะ กระบวนการและวิธีการดาเนินงานเบื้องต้น
3. แผนและความพร้อมในการใช้ทรัพยากรบุคคล การประมาณราคาและทรัพยากรทีต่ ้องใช้ในการ
ดาเนินงานกิจกรรมเบื้องต้น

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

สูง
*
*
*

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว
การอบรมภาษาอังกฤษ ที่จัดไว้ 5 วัน ไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจากบุคลากรไม่มีเวลาว่างในช่วงที่
ทาการจัดกิจกรรม และมหาวิทยาลัยได้มีการดาเนินการจัดอบรมให้กับบุคลากรแล้วโดยการจัดอบรม
และการสอบ TOEIC โดยศูนย์ภาษา ซึง่ ทางมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการอยู่แล้วจึงเป็นกิจก
กิจกรรมรักองค์กร ที่เป็นแนว จิตปัญญา เป็นกิจกรรมที่ดีมาก แต่มีค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรม
ค่อนข้างสูงมากโดยเฉพาะค่าวิทยากร

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้
ดาเนินการอบรมในส่วนที่ขาดไป คือ แนวทางการสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
ต่างๆ เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC, CU-TEP เป็นต้น
ลดค่าวิทยากรของกิจกรรมรักองค์กรโดยใช้กิจกรรมที่ออกแบบโดยทีมงาน และการ
ออกไปทากิจกรรมสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์นอกสถานที่จะเกิดความเข้าใจ ความผูกพันธ์
กันมากขึ้น

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุม่ เป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

