
 
1 ชุด/1 งาน/โครงการ 

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี        งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ช่ืองาน/โครงการ รหสัโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 6116000041 0 375,400 0 0 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 04, พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม  
กลยุทธ์ท่ี : 01, 1. พัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลที่เอือ้ต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหเ้ป็นมอือาชีพ  
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลยัท่ี : ตัวช้ีวัดที่ 1) ร้อยละบุคลากรที่มสีมรรถนะตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :  
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :  
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปญัญา พัฒนาท้องถ่ิน 
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพฒันาครู เรียนรู้พฒันาทอ้งถ่ิน 
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่ี : 1.3) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทกัษะและสมรรถนะพรอ้มรับการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งสร้าง
จิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย 
สถานภาพของงาน/โครงการ [   ]  งานเดิม  [   ]  งานใหม่ [ X ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ป ี
ประเภทของงาน/โครงการ [ X ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอื่นๆ สถานท่ีด าเนินการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [X] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร - 
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [X] กิจกรรมนักศึกษา   
1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 
          บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญในการที่
จะท าให้การด าเนินงานของคณะมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้  บุคลากรของคณะมีทั้งสายการสอนและสายสนับสนุน  การพัฒนาบุคลากรทั้งสองกลุ่มจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เพิ่มขึ้นและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและข้อเสนอแนะจากผลการประเมินตนเองและผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยผู้ประเมินภายนอก ที่เสนอแนะให้มีการพัฒนาบุคลากรสายสอนและ
สายสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้า และมีความสุขใน

1. เพื่อให้บุคลากรของคณะทั้งสายสอนและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
2. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของคณะทั้งสายสอนและสายสนับสนุนมีความรักความผูกพันต่อองค์กร 
4. เพื่อส่งเสริมการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีในการท างานของสายสอน และสายสนับสนุน 

P2 



การปฏิบัติงาน มีการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ  รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาได้
ก าหนดให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากร ดังน้ันคณะจึงได้จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการเข้ารับการอบรม / ประชุม / สัมมนาศึกษาดูงานในสาขาวิชาการและวิชาชีพที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดท าผลงานวิชาการ 
เสริมสร้างความรักความผูกพันต่อองค์กร การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุน
ด้านภาษาอังกฤษนอกจากน้ีมีการส่งเสริมการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีในการท างานของสายสนับสนุน
ด้วย 
 
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ เป้าหมาย 
1. บุคลากรสายการสอนและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ  
2. คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการสูงขึ้น 
3. บุคลากรของคณะทั้งสายสอนและสายสนับสนุนมีความรัก
ความผูกพันต่อองค์กร 
4. บุคลากรสายสอน สายสนับสนุนมีแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ท างาน 

บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้เพิ่มพูนความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและน า
ความรู้ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การปฏิบัติงาน มีความรักความ
ผูกพันต่อองค์กร รวมทั้งคณะมี
บุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
และต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

เชิงปริมาณ  
   1. ร้อยละของบุคลากรสายสอนที่ได้รับการพฒันาทางวิชาการ
และวิชาชีพต่อบุคลากรสายสอนทัง้หมดของคณะ 

80 (ร้อยละ) 

   2. ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนไดร้ับการพัฒนาทาง
วิชาการและวิชาชีพต่อบุคลากรสายสนับสนุนทัง้หมดของคณะ 

80 (ร้อยละ) 

   3. จ านวนของบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 

20 (ร้อยละ) 

   4. ร้อยละของบุคลากรสายสอนและบุคลากรสายสนับสนนุที่
น าความรู้ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัตงิาน 

50 (ร้อยละ) 

   5. ร้อยละของอาจารย์ทีส่ าเรจ็การศึกษาปริญญาเอก 22 (ร้อยละ) 
   6. ร้อยละอาจารยท์ี่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 42 (ร้อยละ) 
   7. ร้อยละบุคลากรทีจ่ัดท าแนวปฏิบัติที่ดีในการท างาน 10 (ร้อยละ) 
เชิงคุณภาพ   
   1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร 4 (ระดับ) 
เชิงเวลา  
   1. บุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการพฒันาตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

1 (ปี) 

 
 



4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ย ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561 
กิจกรรม ผลผลิต 

กิจกรรม 
(หน่วยนับ) 

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ตอบแทน ใช้สอย - - รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 
1. สนับสนุนให้บุคลากร
สายสอนและสาย
สนับสนุน เข้าร่วมการ
ประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน 

76 คน 0 318,00
0 

  318,000 6 คน 30,000 42 คน 148,000 18 คน 90,000 10 คน 50,000 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าผลงานวิชาการ
,แนวปฏิบัติท่ีดีในการ
ท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุน, อบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากรสายสอนและ
สายสนับสนุนและ
กิจกรรมเสริมสร้างความ
รักความผูกพันต่อองค์กร 

1 ครั้ง 9,600 47,800   57,400   1 ครั้ง 57,400     

               
รวม  9,600 365,80

0 
  375,400 6 30,000 43 205,400 18 90,000 10 50,000 

 
5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งสายการสอนและสายสนับสนุนได้พัฒนาตนเองทางวิชาการและวิชาชีพและน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานมีความตระหนักและมุ่งม่ันในการ
จัดท าผลงานวิชาการและศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มีแนวปฏิบัติที่ดีในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรมีทักษะภาษาอังกฤษ และมีความรักความผูกพันต่อองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 



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

เพื่อประเมินรอ้ยละของบุคลากร
สายสอนที่ได้รับการพฒันาทาง
วิชาการและวิชาชีพต่อบุคลากร
สายสอนทั้งหมดของคณะ 

บุคลากรสายสอนของคณะ แบบเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าร้อยละ ร้อยละของบุคลากรสายสอนที่
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ
วิชาชีพต่อบุคลากรสายสอน
ทั้งหมด ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

เพื่อประเมินรอ้ยละของบุคลากร
สายสนบัสนุนได้รบัการพัฒนาทาง
วิชาการและวิชาชีพต่อบุคลากร
สายสนบัสนุนทั้งหมดของคณะ 

บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ แบบเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าร้อยละ ร้อยละของบุคลากรสายสอนที่
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ
วิชาชีพต่อบุคลากรสายสอน
ทั้งหมด ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

เพื่อประเมินจ านวนของบุคลากร
สายสอนและสายสนบัสนุนที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

บุคลากรสายสอนและสาย
สนับสนุนของคณะ 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าร้อยละ บุคลากรสายสอนและสาย
สนับสนุนจ านวนรอ้ยละ 20 ได้รับ
การพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

เพื่อประเมินรอ้ยละของบุคลากร
สายสอนและบุคลากรสาย
สนับสนุนที่น าความรูท้ี่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรสายสอนและสาย
สนับสนุนของคณะ 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าร้อยละ ร้อยละของบุคลากรสายสอนและ
บุคลากรสายสนับสนุนที่น าความรู้
ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 50 ข้ึนไป 

เพื่อประเมินรอ้ยละของอาจารย์ที่
ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก 

บุคลากรสายสอนของคณะ แบบเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าร้อยละ ร้อยละของอาจารย์ทีส่ าเรจ็
การศึกษาปริญญาเอกร้อยละ 22 

เพื่อประเมินรอ้ยละอาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

บุคลากรสายสอนของคณะ แบบเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าร้อยละ ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 42 

เพื่อประเมินรอ้ยละบุคลากรที่
จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีในการท างาน 

บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ แบบเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าร้อยละ ร้อยละของบุคลากรจัดท าแนว
ปฏิบัติที่ดีในการท างาน ร้อยละ 
10 ข้ึนไป 

เพื่อประเมินระดับความส าเรจ็ของ
การพัฒนาบุคลากร 

บุคลากรสายสอนและสาย
สนับสนุนของคณะ 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะหเ์นื้อหา ระดับความส าเรจ็ของการพฒันา
บุคลากร ระดับ 4 
เกณฑ์การพิจารณา 
1.บุคลากรได้รับการพฒันาโดย



หน่วยงานภายใน 
2.บุคลากรได้รับการพฒันาโดย
หน่วยงานภายนอก 
3.บุคลากรรายงานผลการพัฒนา
ตนเองต่อคณะ 
4. บุคลากรน าความรู้ที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
5.ประเมินผลการน าความรู ้

เพื่อประเมินรอ้ยละ 80 บุคลากร 
ได้รับการพัฒนาตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

บุคลากรสายสอนและสาย
สนับสนุนของคณะ 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าร้อยละ 
วิเคราะหเ์นื้อหา 

บุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการ
พัฒนาตามระยะเวลาที่ก าหนดคือ 
1 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. รายละเอียดของงบประมาณ 
 
 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
          ( ผศ.แดนชัย เครื่องเงิน ) 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกจิกรรมให้ชัดเจน) 
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) ค่าส่งเสริมอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้างและบุคลากรสายสนับสนุน 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)  ค่าน้ ามัน =  2,240 บาท  
(ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

   
   
   



8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสีย่ง การควบคุม 
1. การไปราชการเพื่อพัฒนาตนเองของบคุลากรยังไม่สอดคล้องกับ
ภารกิจและสาขาวิชาชีพ 

1. 1. แจง้ให้คณาจารยท์ราบถงึการไปราชการต้องสอดคล้องของกับ
สาขาวิชาชีพของตน 
2. ให้คณาจารย์รายงานการไปราชการโดยรายงานเก่ียวกับเน้ือหา 
สาระ ประโยชน์จากการไปราชการโดยสรุปรวมทัง้ระบุเอกสารและ
ที่อยู่ของเอกสารที่ได้จากประชุม อบรมสัมมนา 

2. การน าความรู้ที่ได้จากการไปพฒันาตนเองมาปรับใช้ในการ
ปฏิบตัิงาน 

2. 1. จัดท าแบบรายงานตดิตามการน าความรู้ที่ได้จากการไปพฒันา
ตนเองมาปรับใช้ในการปฏิบตังิาน (ตามแบบของมหาวิยาลัย) 
2. มีการตดิตามการน าความรู้ที่ได้จากการไปพฒันาตนเองมาปรบัใช้
ในการปฏิบัตงิาน และขอต าแหน่งทางวิชาการหรือต าแหน่งทีสู่งขึ้น 

   

 
9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ า ปานกลาง สูง 
1. ศักยภาพของปจัจัยทีเ่ก่ียวข้อง เช่น ความพร้อมบคุลากรทีมงาน งบประมาณ เคร่ืองมือ / อุปกรณ์ 
การบริหารจัดการ 

  * 

2. ความเหมาะสมของระยะ กระบวนการและวิธีการด าเนินงานเบื้องต้น   * 

3. แผนและความพร้อมในการใช้ทรัพยากรบุคคล  การประมาณราคาและทรัพยากรทีต่้องใช้ในการ
ด าเนินงานกิจกรรมเบื้องต้น 

  * 

 
 
 
 
 
 
 



10. ผลการด าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีท่ีผ่านมา  (โครงการต่อเน่ือง) 
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การด าเนินงานปรับปรุงในปีน้ี 

การอบรมภาษาอังกฤษ ที่จัดไว้ 5 วัน ไม่สามารถด าเนินการได้เน่ืองจากบุคลากรไม่มีเวลาว่างในช่วงที่
ท าการจัดกิจกรรม และมหาวิทยาลยัได้มีการด าเนินการจัดอบรมให้กับบุคลากรแล้วโดยการจดัอบรม 
และการสอบ TOEIC โดยศูนยภ์าษา ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการอยู่แล้วจึงเป็นกิจก 

ด าเนินการอบรมในส่วนที่ขาดไป คือ แนวทางการสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
ต่างๆ เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC, CU-TEP เป็นต้น 

กิจกรรมรักองค์กร ที่เป็นแนว จิตปัญญา เป็นกิจกรรมที่ดีมาก แต่มีค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรม
ค่อนข้างสงูมากโดยเฉพาะค่าวิทยากร 

ลดค่าวิทยากรของกิจกรรมรักองค์กรโดยใช้กิจกรรมที่ออกแบบโดยทีมงาน และการ
ออกไปท ากิจกรรมสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์นอกสถานที่จะเกิดความเข้าใจ ความผูกพันธ์
กันมากขึ้น 

  

  

  

  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุม่เป้าหมาย/การขยายหรือจัดท าโครงการใหม่เพิ่มเติม 
 

 
 
 
 
 

 
11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเกิด
ประโยชน์ต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

      
 


