คำนำ
ปั จจุบนั ปั ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ถือเป็ นปั ญหาใหญ่ของสังคมไทย และประเทศต่าง ๆ
ทัว่ โลก ไม่ว่าจะเป็ นประเทศที่พฒ
ั นาแล้วหรือประเทศที่ดอ้ ยพัฒนาต่างต้องเผชิญปั ญหาจากการทุจริตและ
กลายมาเป็ นปั ญหาที่สาคัญที่สุดปั ญหาหนึ่ งของประเทศไทย ซึ่งยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความ
รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง จึงเป็ นสาเหตุให้ความเจริญก้าวหน้า รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
และขี ด ความสามารถในการพัฒ นาประเทศล่ า ช้า เกิ ด ผลกระทบต่ อ สัง คม เศรษฐกิ จ เป็ นอย่า งมาก
ซึ่ งสถาบันเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า เจ้าคุ ณทหารลาดกระบัง เป็ นหน่ วยงานภาครัฐ อีกหน่ วยงานหนึ่ งที่
ตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าว เพื่อเป็ นการยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสขององค์กร
ในทุกมิติ และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้จดั ทาแผนปฏิบัติการป้ องกันการ
ทุ จ ริ ต ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่ อ ร่ ว มขับ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ช าติ ว่า ด้ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกิจกรรม/
โครงการ เริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของนักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุ น
ทุกระดับให้ตระหนักถึงความสาคัญของการต่อต้าน ป้ องกัน และปราบปรามการทุจริต รวมถึงการต่อต้าน
การทุจริตที่จะเกิดขึ้ นในองค์ก ร ให้เกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรม และบรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พฤศจิกายน 2564

สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ
ส่วนที่ 1 บทนำ
• หลักการและเหตุผล

1

• วัตถุประสงค์

2

• เป้ าหมาย
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบตั ิกำรป้ องกันกำรทุจริต ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565
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▪ กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดนักศึกษาและบุคลากรให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม
▪ กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
▪ กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ส่วนที่ 3 แบบเสนอโครงกำรตำมแผนปฏิบตั ิกำรป้ องกันกำรทุจริต
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• โครงการปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี การศึกษา 2565
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• โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา สจล.
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• โครงการพัฒนาบุคลากรสายบริหาร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
▪ กฎหมายสาหรับผูบ้ ริหาร
▪ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
▪ การพัสดุและการจัดซื้ อจัดจ้าง
▪ การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจสาหรับผูบ้ ริหารสถาบันอุดมศึกษา
• โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
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พ.ศ. 2565
▪ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงาน
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▪ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลัง
• โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของหน่ วยงาน
ภาครัฐ (ITA)
▪ โครงการการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงาน
ของหน่ วยงานภายในสถาบัน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
▪ กิจกรรมการรณรงค์คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงาน
ของสถาบัน
▪ กิจกรรมการประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานของสถาบัน

51

61
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• คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่ วยงานภาครัฐ
• คาสัง่ คณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงาน
ของหน่ วยงานภาครัฐ
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ส่วนที่ 1 บทนำ

บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
ปั ญหาการทุจริตคอร์รปั ชันในระบบราชการส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ และเป็ นอุปสรรคสาคัญ
ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการอย่างมาก
แม้หน่ วยงานในภาครัฐจะได้กาหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ในการหยุดยั้งการทุจริต มาอย่างต่อเนื่ อง
แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยงั ดารงอยูท่ าให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์การทุจริตสูงในสายตาของนานาประเทศ โดย
ผลการจัดอันดับดัชนี การรับรูก้ ารทุจริต (CPI : Corruption Perceptions Index) ของประเทศไทย ประจาปี
2020 (พ.ศ. 2563) ประเทศไทยได้ 36 คะแนน เท่ากับปี 2562 และอยู่ในอันดับที่ 5 ของกลุ่มประเทศ
อาเซียน และได้อันดับที่ 104 ของโลก จากจานวน 180 ประเทศทัว่ โลก ประเมินโดยองค์กรเพื่อความ
โปร่งใสนานาชาติ หรือ Transparency International (TI)
ดังนั้นการแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็ นนโยบายเร่งด่ว นที่รัฐบาลให้ความสาคัญในการแก้ปัญหา ซึ่ง
การดาเนิ นการที่ให้บังเกิดผลเป็ นรูป ธรรมต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยการปลูกฝั งให้คนไทยไม่โกง มีทัศนคติและค่านิ ยมที่ไม่ยอมรับ
การทุจริตคอร์รัปชัน การไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดของเจ้าหน้าที่ รัฐ เพื่อให้บุคลากรและภาค
ประชาชนมีจิตสานึ กต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดาเนิ นงาน
ของหน่ วยงานของรัฐ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงจัดทาแผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริต
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้ นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) (ฉบับ
ประกาศราชกิจจานุ เบกษา) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) เพี่อให้การดาเนิ นงานดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีวิสัยทัศน์
“เป็ นองค์กรชั้นนาในการป้ องกัน ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม” และดาเนิ นงานตาม
แนวทางการสร้างจิตสานึ กและปลูกฝั งความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างกลไกป้ องกันการทุจริต และได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ในการดาเนิ นงานคือยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธิ์
ดังต่อไปนี้
▪ กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดนักศึกษาและบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม
▪ กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
▪ กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมืองและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต

1

วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรป้ องกันกำรทุจริต
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อปลูกจิตสานึ ก ค่านิ ยม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่บุคลากรภายในสถาบัน
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วนของสถาบัน
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เพื่อเสริมสร้างความสุจริตโปร่งใสในการปฏิบตั ิงานของทุกหน่ วยงานภายในสถาบัน
เพื่อส่งเสริมการปฏิบตั ิงานและสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในการทางานของผูบ้ ริหาร และบุคลากร
ของสถาบัน
6. เพื่อสร้างกลไกป้ องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้ ำหมำยของกำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรป้ องกันกำรทุจริต
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผูบ้ ริหารและบุคลากรของสถาบัน มีความรูค้ วามเข้าใจด้านการป้ องกันการทุจริต
ผูบ้ ริหารและบุคลากรมีการปฏิบตั ิงานอย่างสุจริต มีประสิทธิภาพและบรรลุตามภารกิจ
หน่ วยงานภายในสถาบันมีการปฏิบตั ิงานตามภารกิจอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้
เกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วนของสถาบัน
พัฒนากลไกและมาตรการ ที่สนับสนุ นให้เกิดการป้ องกันการทุจริตในทุกภาคส่วนของสถาบัน
สนับสนุ นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันและต่อตานการ
ทุจริตในทุกภาคส่วนของสถาบัน

2

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบตั ิกำรป้ องกันกำรทุจริต ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
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ส่วนที่ 3
แบบเสนอโครงกำรตำมแผนปฏิบตั ิกำรป้ องกันกำรทุจริต
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565

แบบเสนอโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี การศึกษา 2565
ประจาปี งบประมาณ 2565
******************
 เงินรายได้สถาบัน □ เงินงบประมาณแผ่นดิน
1. ชื่อโครงการ : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี การศึกษา 2565
2. หลักการและเหตุผล
ธรรมชาติของมนุ ษย์จะเกิดความกลัว ความวิตกกังวล และไม่กล้าเผชิญต่อสิ่งที่ตนเองไม่รูจ้ กั ไม่
คุน้ เคย โดยเกรงว่าจะกระทาผิดพลาด ผลที่ได้รบั จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและผูอ้ ื่น แต่ถา้ บุคคล
นั้นได้รบั ข้อมูลมากเพียงพอจนมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่รูจ้ กั ก็จะทาให้เกิดความคุน้ เคยจนไม่คิด
ว่าสิ่งนั้นเป็ นสิ่งใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้ความวิตกกังวลลดลง กล้าที่จะเผชิญสิ่งนั้นด้วยความมัน่ ใจ เช่นเดียวกัน
นักศึกษาใหม่จะไม่คุน้ เคยกับการเรียนระดับอุดมศึกษา ไม่คุน้ เคยกับเพื่อน กับอาจารย์ผูส้ อน ตลอดจนไม่
คุน้ เคยกับสถานที่เรียน บางคนอาจจะต้องมาพักอาศัยในหอพัก ไม่เคยจากพ่อแม่ ผูป้ กครอง ซึ่งสิ่งต่าง ๆ
ดังกล่าวเป็ นสิ่งใหม่ที่นักศึกษาไม่คุน้ เคย อาจจะมีผลให้นักศึกษาใหม่เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียน
การดาเนิ นชีวิต และการปรับตัว ดังนั้น งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ส่วนกิจการนักศึ กษาจึงจัดพิธี
ปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา
และหน่ วยงานที่นักศึกษาใหม่สามารถใช้บริการ และขอความช่วยเหลือด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ เพื่อที่นักศึกษาใหม่จ ะลดความวิตกกังวล และเรียนได้อย่างมีความสุ ขจนประสบ
ผลสาเร็จตามที่มุ่งหวัง
3. ห่วงโซ่คุณค่า (สาหรับโครงการงบประมาณแผ่นดิน) □ ต้นน้ า □ กลางน้ า □ ปลายน้ า
4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
แผนระดับที่ 1 (ทุกโครงการต้องเลือก)
□ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ด้าน................................
- เป้ าหมาย........................
แผนระดับที่ 2 (เลือก 1 แผน)
□ แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร์................................
- เป้ าหมาย........................
□ แผนปฏิรูปประเทศ
- ด้าน................................
- Productivity……………..
- เป้ าหมาย........................
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□ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
- ประเด็น...............................
- แผนย่อย........................
แผนระดับที่ 3
□ แผนกลยุทธ์สถาบัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่...........
เป้ าประสงค์ ที่.........
กลยุทธ์ ข้อที่..........
ตัวชี้ วัดที่.........
โครงการ....(ชื่อโครงการในแผนกลยุทธ์ ที่โครงนี้ สนับสนุ น)
□ สนองแผนกลยุทธ์ส่วนงาน........................................
5. ความสอดคล้องกับ OKI , OKO และ OKR ของสถาบัน/ส่วนงาน
5.1 สถาบัน
Objective Key Impact (OKI) : □ Educational □ Academic □ Industrial □ Social
Objective Key Outcome (OKO) : ……………………………………………..……………………………………….
Objective Key Result (OKR) : …………………………………………………..………………………………………..
โครงการ (Project to do under OKR) : ………………………………………………………………………………..
5.2 ส่วนงาน
Objective Key Impact (OKI) : □ Educational □Academic □ Industrial □ Social
Objective Key Outcome (OKO) : ……………………………………………..……………………………………….
Objective Key Result (OKR) : …………………………………………………..………………………………………..
โครงการ (Project to do under OKR) : ………………………………………………………………………………..
6. แผนงาน/กิจกรรม
แผนงาน จัดการศึกษาอุดมศึกษา กิจกรรมหลัก งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
กิจกรรมรอง พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Outcome)
1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ ด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน และ
ด้านกิจกรรมนักศึกษา
2. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหน่ วยงานที่ให้บริการด้านวิชาการ และด้านสวัสดิการ
นักศึกษา เช่น สานักทะเบียนและประมวลผล สานักหอสมุดกลาง สานักวิจยั และบริการ
คอมพิวเตอร์ และสานักงาน
3. กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็ นต้น
4. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการเรียน และการดาเนิ นชีวิต
5. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของสถาบัน “ซื่อสัตย์ ใฝ่ รู ้ สูง้ าน”
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8. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
หน่ วยงานรับผิดชอบโครงการ : งานองค์กรสัมพันธ์ สานักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
หัวหน้าโครงการ : ชื่อ-นามสกุล : นายสรวิชญ์ หมัน่ สมัคร
ตาแหน่ ง ผูอ้ านวยการสานักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทร. 3249
E-mail : soravitch.mu@kmitl.ac.th
ผูป้ ระสานงาน : ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกันยภัทร ทองมา ตาแหน่ ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป โทร.
3242 E-mail : kanyapat.to@kmitl.ac.th
9. สถานที่/พื้ นที่ดาเนินโครงการ
หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
 โครงการปี เดียว □ โครงการต่อเนื่ อง........ปี เริ่มต้น เดือนสิงหาคม 2565 เป็ นต้นไป

11. วิธีการดาเนินการ
1. บรรยายให้ความรู ้ โดยผูบ้ ริหารของสถาบันฯ เกี่ยวกับนโยบาย หลักสูตรการเรียนการสอน
กิจกรรมนักศึกษา รูปแบบวิธีการเรียน และการดาเนิ นชีวิต รวมถึงอัตลักษณ์ของสถาบัน
“ซื่อสัตย์ ใฝ่ รู ้ สูง้ าน” เพื่อเป็ นการปลูกจิตสานึ กด้านความซื่อสัตย์สุจริต โดยอธิการบดี และรอง
อธิการบดีกากับดูแลกิจการนักศึกษา
2. ชมวีดีทศั น์แนะนาสถาบันฯ และหน่ วยงานต่างๆ ในสถาบันฯ
12. กลุ่มเป้ าหมาย
1. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ นักศึกษาใหม่ปริญญาตรีทุกหลักสูตร จานวน 5,000 คน
2. ผูด้ าเนิ นโครงการ งานองค์กรสัมพันธ์ สานักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
13. เป้ าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ
ตัวชี้ วัด/OKR

หน่วยนับ

เป้ าหมาย/ปี งบประมาณ
ปี 2565 ปี 25... ปี 25...

13.1 ผลผลิต (Output) :
(ตัวชี้ วัด/OKR ผลที่คาดว่าจะได้รบั ของโครงการ)

1.จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

คน

5,000

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

13.2 ผลลัพท์ (Outcome) :
(ตัวชี้ วัด/OKR วัตถุประสงค์ของโครงการ)

1.ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการ
2.ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
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13.3 ผลกระทบ (Impact) :
- เชิงบวก นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้าน
หน่ วยงานที่นักศึกษาสามารถใช้บริการ และขอความช่วยเหลือด้านวิชาการมากยิ่งขึ้ น
- เชิงลบ -ไม่มี14. แผนการดาเนินงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ปี ที่ 1 จานวนเงิน 500,000 บาท รวมทั้งโครงการ 500,000 บาท
กิจกรรม

แผนการ
ใช้จา่ ย
งบประมาณ
(บาท)

1.วางแผนการดาเนินโครงการ

แผนการดาเนินงาน ปี งบประมาณ 2562
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

500,000

- ประชุมหารือผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อ
เตรียมความพร้อม
- จัดทาเอกสารขออนุ มตั ิต่าง ๆ
- ติดต่อประสานงานถ่ายทาวีดี
ทัศน์แนะนาสถาบัน/ผูบ้ ริหาร/
คณะต่าง ๆ
- จัดพิมพ์แบบประเมินโครงการ
- ดาเนิ นการจัดเตรียมความ
พร้อมสถานที่/อุปกรณ์/เก้าอี้ /
เวที
- ดาเนิ นกิจกรรมตามกาหนด
- ตั้งเบิก/สรุปโครงการ

หมายเหตุ กรณีโครงการต่อเนื่ องมากกว่า 1 ปี ให้ใช้แบบตั้งค่าหน้ากระดาษเป็ นแนวนอน
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15. งบประมาณรวม 500,000 บาท โดยมีรายละเอียดประมาณการงบประมาณ ดังนี้
หมวดเงิน/รายการ

รายละเอียดรายรับและรายจ่าย (แตกตัวคูณ)

รายรับ
- สนับสนุ นจากสถาบัน
- เงินสนับสนุ นจากหน่ วยงานภายนอก
รายจ่าย
งบเงินอุดหนุน
1. งบบุคลากร
- ค่าจ้างชัว่ คราว
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
(วันหยุด)
2) ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
3) ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน
ค่าใช้สอย
1) ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาแม่บา้ นทาความสะอาด
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัย
- ค่าจ้างเหมาถ่ายทาวีดิทศั น์แนะนาสานัก/
คณะ/สถาบัน/ผูบ้ ริหาร
- ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งโปรเจคเตอร์
- ค่าเช่าเก้าอี้ (พร้อมจัดเรียง)
- ค่าเช่าเวที+ขนย้ายและติดตั้ง
- ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบแสง+เสียง
พร้อมรื้ อถอน
- ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ ายไวนิ ล
2) ค่าอาหารกลางวัน
3) ค่าอาหารว่าง ฯลฯ
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุในโครงการ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
3.2 สิ่งก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 รายการค่าใช้จ่าย
5. งบรายจ่ายอื่น
5.1 รายการค่าใช้จ่าย

จานวน 10 คน x 420 บาท x 2 วัน x 1 ครั้ง
จานวน 10 คน x 200 บาท x 2 วัน x 1 ครั้ง
จานวน 20 คน x 200 บาท x 1 วัน x 1 ครั้ง
จานวน ...... รายการ

รวมเงิน
(บาท)

10,200
4,200
2,000
4,000
478,000
478,000
5,000
5,000
100,000
100,000
100,000
50,000
100,000

100 คน x 50 /มื้ อ/คน x 1 มื้ อ x 1 วัน
100 คน x 30 /มื้ อ/คน x 1 มื้ อ x 1 วัน
10 รายการ

(ถัวจ่ายทุกรายการ)
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10,000
5,000
3,000
11,800
11,800

14. ผลที่คาดว่าจะได้รบั (Output)
นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านหน่ วยงาน
ที่นักศึกษาสามารถใช้บริการ และขอความช่วยเหลือด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการได้ถูกต้อง ตลอดจนการ
ดาเนิ นชีวิตในระดับอุดมศึกษา
15. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากการดาเนินกิจกรรม แนวทางแก้ไข และวิธีการจัดการความเสี่ยง
...........................................................................................................................................................
3. วิธีการติดตามประเมินผล
- วิธีการติดตามประเมินผล :
 สารวจความคิดเห็น
□ สังเกต
□ ทดสอบ
□ ...........................................
- เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล :
□ แบบสอบถามความคิดเห็น
 แบบสารวจความพึงพอใจ
□ แบบทดสอบ
□ .........................................
ผูร้ บั ผิดชอบในการติดตามประเมินผล
-ชื่อ-นามสกุล : นางเมทินี ฐิติกุลรัตน์ ตาแหน่ ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป โทร 3240
E-mail : maynie3455@hotmail.com
-ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกันยภัทร ทองมา ตาแหน่ ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป โทร. 3242
E-mail : kanyapat.to@kmitl.ac.th
15. เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ (Check List)
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างออแกไนซ์เซอร์ □ ใบเสนอราคา
- ค่าครุภณ
ั ฑ์ □ ใบเสนอราคา □ รายละเอียดคุณลักษณะ(spec) □ แผนการจัดซื้ อจัดจ้าง
- ปรับปรุง/สิ่งก่อสร้าง □ แบบรูปรายการ □ แบบประมาณราคา □ แผนการจัดซื้ อจัดจ้าง
□ โครงการตามผังแม่บทสถาบัน □ แผนผังแสดงพื้ นที่ที่จะดาเนิ นการ
- □ แบบฟอร์มรายงานโครงการหรือกิจกรรม (แบบ วต)
- □ เอกสารอื่นๆ
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แบบเสนอโครงการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
□ เงินรายได้สถาบัน □ เงินงบประมาณแผ่นดิน
1. ชื่อโครงการ : โครงการลูกพระจอมโปร่งใส ห่างไกลยาเสพติด พิชิตความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยปั จจุบันนั กศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุ ณทหารลาดกระบัง ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องดื่มสุรา มีการทุจริตในการสอบ เล่นการ
พนั น รวมทั้งมีการใช้สิ่งเสพติดเข้ามาเกี่ย วข้องในชีวิตประจาวัน เช่นการสูบหรี่ การสูบบุหรี่ไฟฟ้ า
รวมทั้งละเลยเรื่องของกฎจราจร ไม่ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน ไม่ใช้สะพานลอยและ sky walk ใน
การข้ามถนนฯ
ดังนั้น สานักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สานักงานอธิการบดี โดยงานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา จึงได้จดั ทา “โครงการรลูกพระจอมโปร่งใส ห่างไกลยาเสพติด พิชิตความปลอดภัย
สร้างวินัยจราจร” ประจาปี งบประมาณ 2565 ขึ้ น
3. ห่วงโซ่คุณค่า (สาหรับโครงการงบประมาณแผ่นดิน) □ ต้นน้ า □ กลางน้ า □ ปลายน้ า
4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
แผนระดับที่ 1 (ทุกโครงการต้องเลือก)
□ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ด้าน................................
- เป้ าหมาย........................
แผนระดับที่ 2 (เลือก 1 แผน)
□ แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร์................................
- เป้ าหมาย........................
□ แผนปฏิรูปประเทศ
- ด้าน................................
- Productivity……………..
- เป้ าหมาย........................
□ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
- ประเด็น................................
- แผนย่อย........................
แผนระดับที่ 3
□ แผนกลยุทธ์สถาบัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่...........
เป้ าประสงค์ ที่.........
กลยุทธ์ ข้อที่..........
ตัวชี้ วัดที่.........
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โครงการ....(ชื่อโครงการในแผนกลยุทธ์ ที่โครงนี้ สนับสนุ น)
□ สนองแผนกลยุทธ์ส่วนงาน........................................
5. ความสอดคล้องกับ OKI , OKO และ OKR ของสถาบัน/ส่วนงาน
5.1 สถาบัน
Objective Key Impact (OKI) : □ Educational □ Academic □ Industrial □ Social
Objective Key Outcome (OKO) :
Objective Key Result (OKR) :
โครงการ (Project to do under OKR) :
5.2 ส่วนงาน
Objective Key Impact (OKI) : □ Educational □ Academic □ Industrial □ Social
Objective Key Outcome (OKO) : ……………………………………………..……………………………………….
Objective Key Result (OKR) : …………………………………………………..………………………………………..
โครงการ (Project to do under OKR) : ………………………………………………………………………………..
6. แผนงาน/กิจกรรม
แผนงาน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กิจกรรมหลัก สนับสนุ นการจัดการศึกษา
กิจกรรมรอง พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Outcome)
1. เพื่อปลูกจิตสานึ กให้นักศึกษามีคุณธรรม ความโปร่งใส่ ความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบตั ิตามระเบียบ
ข้อบังคับของสถาบัน
2. เพื่อรณรงค์สร้างกระแสปลูกจิตสานึ กในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่ อง
3. เพื่อรณรณรงค์ให้นักศึกษาระวังภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและผูอ้ ื่น
8. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
หน่ วยงานรับผิดชอบโครงการ : สานักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
หัวหน้าโครงการ : ชื่อ-นามสกุล : นายสรวิชญ์ หมัน่ สมัคร ตาแหน่ ง ผูอ้ านวยการสานักงาน
กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทร. 02 3298 0000 ต่อ 3249
ผูป้ ระสานงาน : 1. ชื่อ-นามสกุล : นางวรรนิ ภา สุขพันธ์ ตาแหน่ ง นักวิชาการศึกษา
E-mail : wannipha.su@kmitl.ac.th โทร. 02 329 8000 ต่อ 3243
ผูป้ ระสานงาน : 2. ชือ่ -นามสกุล : นายสัญญา สุขพันธ์ ตาแหน่ ง นักวิชาการศึกษา
E-mail : sanya.su@kmitl.ac.th โทร. 02 329 8000 ต่อ 3245
ผูป้ ระสานงาน : 3. ชือ่ -นามสกุล : นางรัตนา รัตนายน ตาแหน่ ง พยาบาล
E-mail : ratana.ra@kmitl.ac.th โทร. 02 329 8000 ต่อ 3245
9. สถานที่/พื้ นที่ดาเนินโครงการ
ณ ลานกิจกรรมโซน Video Wall ชั้น 1 อาคารสานักงานหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
□ โครงการปี เดียว □ โครงการต่อเนื่ อง........ปี เริ่มต้น กุมภาพันธ์ 2565
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11. วิธีการดาเนินการ
บรรยาย

บรรยายเชิงปฎิบตั ิการ

นิ ทรรศการ

อื่นๆโปรดระบุ

12. กลุ่มเป้ าหมาย
□ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 200 คน (ระบุกลุ่มเป้ าหมายและจานวนคน เพื่อนามาคานวณค่าใช้จ่าย กาหนด
ตัวชี้ วัด/OKR และค่าเป้ าหมายของโครงการ)
□ ผูด้ าเนิ นโครงการ และวิทยากร 11 คน (ระบุจานวนผูด้ าเนิ นโครงการและวิทยากร เพื่อนาไป
คานวณค่าใช้จ่ายเพิ่ม รวมไปกับค่าใช้จ่ายของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ไม่นับเป็ นตัวชี้ วัด/OKR และค่า
เป้ าหมายของโครงการ)
13. เป้ าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ
ตัวชี้ วัด/OKR

หน่วยนับ

เป้ าหมาย/ปี งบประมาณ
ปี 2565 ปี ....
ปี ...

13.1 ผลผลิต (Output) :
(ตัวชี้ วัด/OKR ผลที่คาดว่าจะได้รบั ของโครงการ)
ร้อยละจานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
13.2 ผลลัพธ์ (Outcome) :
(ตัวชี้ วัด/OKR วัตถุประสงค์ของโครงการ)
ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

13.3 ผลกระทบ (Impact) :
เชิงบวก เชิงลบ (ถ้ามี)
14. แผนการดาเนินงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ปี ที่ 1 จานวน ....120,000........... บาท ปี ที่ 2 ............... บาท ปี ที่ 3 .............. บาท
รวมทั้งโครงการ 120,000 บาท
กิจกรรม/
ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.เสนอขอ
อนุ มตั ิ
โครงการ
2.ขออนุ มตั ิ
ดาเนิ นการ

120,000

120,000

3.วางแผนการ
ดาเนิ นการ
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งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรม/
ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4.ประสานงาน
ผูเ้ กี่ยวข้อง
5.ขออนุ ญาติ
ใช้สถานที่
6.จัดซื้ อ/
จัดหา/ของที่
ระลึก

50,720

7. ดาเนิ นการ

69,280

8.สรุปผลการ
ดาเนิ นงาน

120,000

9.รวมการ
ประมาณ
ค่าใช้จ่าย

120,000

15. งบประมาณ (ปี ที่ขอตั้ง) รวม 120,000 บาท โดยมีรายละเอียดประมาณการงบประมาณ ดังนี้
หมวดเงิน/รายการ

รายละเอียดรายรับและรายจ่าย (แตกตัว
คูณ)

รายจ่าย

รวมเงิน (บาท)
120,000

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรหลักจาก ปปช.

1 คน x 1,200 บาท/ชม. X 2 ชม. X 1 วัน

2,400

2) ค่าตอบแทนผูช้ ่วยวิทยากรหลักจาก ปปช. 1 คน x 1,000 บาท/ชม. X 2 ชม. X 1 วัน

2,000

3) ค่าตอบแทนวิทยากรจาก สตช.

6 คน x 500 บาท/ชม. X 2 ชม. X 1วัน

6,000

1 คน x 1,000 บาท/ชม. X 2 ชม. X 1 วัน

2,400

1 เรื่อง

50,000

32 คน x 80 บาท/มื้ อ/คน x 1 มื้ อ x 3
วัน

7,680

2) ค่าตอบแทนวิทยากรหลักจาก สสส.
ค่าใช้สอย
1) ค่าจ้างเหมา(คลิปวีดีโอ)
2) ค่าอาหารกลางวัน
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หมวดเงิน/รายการ

รายละเอียดรายรับและรายจ่าย (แตกตัว
คูณ)

รวมเงิน (บาท)

32 คน x 25 บาท/มื้ อ/คน x 2 มื้ อ x 3
วัน

4,800

1) ค่าของที่ระลึกกรรมการ

3 คน x 1 ชิ้ น/คน x 500 บาท/ชิ้ น

1,500

2) ค่าของที่ระลึกวิทยากร

4 คน x 1 ชิ้ น/คน x 500 บาท/ชิ้ น

2,000

3) ค่าวัสดุจดั ทาป้ ายงดสูบบุหรี่

16 ป้ าย X 620 ป้ าย/บาท

9,920

4) ค่าจัดทาป้ ายรับรางวัล

3 ป้ าย X 100 ป้ าย/บาท

300

5) ค่าจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์

2 ป้ าย X 500 ป้ าย/บาท

1,000

200 คน X 30 บาท

6,000

1) ค่าเงินรางวัลชนะเลิศ

1 รางวัล X 10,000 บาท/รางวัล

10,000

2) ค่าเงินรางวัลรองชนะเลิศที่ 1

1 รางวัล X 8,000 บาท/รางวัล

8,000

3) ค่าเงินรางวัลรองชนะเลิศที่ 2

1 รางวัล X 6,000 บาท/รางวัล

6,000

3) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม (เช้า-บ่าย)
ฯลฯ
ค่าวัสดุ

6) ค่าวัสดุสาหรับลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการ
งบรายจ่ายอื่น

16.ผลที่คาดว่าจะได้รบั (Output)
1. นักศึกษาจะมีจิตสานึ กในเรื่องการมีคุณธรรม ความโปร่งใส่ ความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบตั ิตาม
ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน
2. นักศึกษามีความรูใ้ นเรื่องของปั ญหาและโทษของการใช้สารและสิ่งเสพติด
3. นักศึกษามีความระมัดระวังใส่ใจ ปฏิบตั ิตามกฎจราจรในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้ น
17.ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากการดาเนินกิจกรรม แนวทางแก้ไข และวิธีการจัดการความเสี่ยง
18.วิธีการติดตามประเมินผล
- วิธีการติดตามประเมินผล :
□ สารวจความคิดเห็น
□ สังเกต
□ ทดสอบ
□ ...........................................
- เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล :
□ แบบสอบถามความคิดเห็น
□ แบบสารวจความพึงพอใจ
□ แบบทดสอบ
□ .........................................
19.เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ (Check List)
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างออแกไนซ์เซอร์ □ ใบเสนอราคา
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- ค่าครุภณ
ั ฑ์ □ ใบเสนอราคา □ รายละเอียดคุณลักษณะ(spec) □ แผนการจัดซื้ อจัดจ้าง
- ปรับปรุง/สิ่งก่อสร้าง □ แบบรูปรายการ □ แบบประมาณราคา □ แผนการจัดซื้ อจัดจ้าง
□ โครงการตามผังแม่บทสถาบัน □ แผนผังแสดงพื้ นที่ที่จะดาเนิ นการ
- □ แบบฟอร์มรายงานโครงการหรือกิจกรรม (แบบ วต)
- □ เอกสารอื่นๆ
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แบบเสนอโครงการ ประจาปี การศึกษา 2565
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
******************
 เงินรายได้สถาบัน □ เงินงบประมาณแผ่นดิน
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา สจล. ปี การศึกษา 2564
2. หลักการและเหตุผล
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ถือว่าเป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่ง และเป็ นกาลังสาคัญในการ
พัฒนาประเทศในอนาคต หากได้รบั การบ่มเพาะ ฝึ กฝน อบรมควบคู่ไปกับการให้ความรูท้ างวิชาการต่าง ๆ
อย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ย่อมเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป ซึ่งเป็ นบทบาทหน้าที่
ของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องจัดประสบการณ์ดงั กล่าวให้เกิดขึ้ น สานักวิชาศึกษาทัว่ ไปสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สาหรับคนทุก
ช่ ว งวัย และมี น โยบายที่ มุ่ ง เน้ น การสร้า งหลั ก สู ต รทั น สมัย และทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง ( Disruptive
Curriculum) เพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0 ดังนั้นรายวิชาต่า งๆที่เปิ ดสอน จึงมุ่งเน้นที่การพัฒนา soft skill
สาหรับนักศึกษาทุกคน อีกทั้งยังมีจุดเน้นให้วิชาศึกษาทัว่ ไป ทุกวิชา มีการเสริมสร้ างอัตลักษณ์นักศึกษา
สจล. ได้แก่ “ซื่อสัตย์ ใฝ่ รู ้ สูง้ าน” ควบคู่ไปด้วย ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ ไป อาจารย์
ผูส้ อนจะต้องมีการสอดแทรกอัตลักษณ์นักศึกษาดังกล่าวอยู่เสมอ สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ที่เพิ่งเข้ามา
ศึกษาใน สจล. จาเป็ นต้องได้เรียนรู ้ “ความเป็ นลูกพระจอม” คว บคู่กบั การเสริมสร้างเสน่ หใ์ ห้เกิดขึ้ น ไม่วา่
จะเป็ นเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การวางตัว การปรับตัว ให้สามารถอยูร่ ่วมกับ
ผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็ นนักศึกษา
3. ห่วงโซ่คุณค่า (สาหรับโครงการงบประมาณแผ่นดิน) □ ต้นน้ า □ กลางน้ า □ ปลายน้ า
4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (เลือก ☑ความสอดคล้องทุกแผน)
แผนระดับที่ 1 (ทุกโครงการต้องเลือก)
☑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ด้าน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์
- เป้ าหมาย 3.1 คนไทยเป็ นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
☑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
- ประเด็น.12. ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ้
- แผนย่อย 12.1 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท้ ี่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
แผนระดับที่ 2
☑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุ ษย์
- เป้ าหมาย 1.1 คนไทยส่วนใหญ่มทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้ น
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☑ แผนปฏิรูปประเทศ
- ด้าน 12 ด้านการศึกษา
- ประเด็น 5.การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
- เป้ าหมาย 2.การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
แผนระดับที่ 3
□ แผนกลยุทธ์สถาบัน
☑ แผนกลยุทธ์ส่วนงาน
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
เสริมสร้างศักยภาพและผลิตกาลังคนตามความต้องการของประเทศและบริบทโลก
- เป้ าประสงค์ 2ก บัณฑิตมีศกั ยภาพและตรงตามความต้องการของประเทศและบริบทโลก
- กลยุทธ์ 2.1.1
- ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันและตรงความต้องการของประเทศและ
บริบทโลก
5. ความสอดคล้องกับ OKI , OKO และ OKR ของสถาบัน/ส่วนงาน
5.1 สถาบัน
Objective Key Impact (OKI) : ☑ Educational □ Academic □ Industrial □ Social
Objective Key Outcome (OKO) : 1.1 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย (Income) ของบัณฑิตเพิ่มขึ้ น (หลังจบ
การศึกษา 3 ปี )
Objective Key Result (OKR) : ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตตามมาตรฐาน
SDG : ....................................
หมวดคาถาม/ข้อคาถาม SDG :............................................................
5.2 ส่วนงาน
Objective Key Outcome (OKO) : ผลสาเร็จของงานตามนโยบายสถาบันด้านบริหารวิชาการ
(PROVOST)
Objective Key Result (OKR) : จานวนกิจกรรมที่สอดแทรกอัตลักษณ์ สจล. ในรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
6. แผนงาน/กิจกรรม
แผนงาน จัดการศึกษาอุดมศึกษา
กิจกรรมหลัก งานสนับสนุ นการจัดการศึกษา
กิจกรรมรอง พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Outcome)
7.1 เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้าง “อัตลักษณ์สจล.”
7.2 เพื่อพัฒนาและปลูกฝั งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการเป็ น “ลูกพระจอม” เพื่อการดาเนิ น
ชีวิตสถาบันอย่างมีความสุข
7.3 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของสจล.”
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8. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
หน่ วยงานรับผิดชอบโครงการ : สานักวิชาศึกษาทัว่ ไป
หัวหน้าโครงการ : ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.อาภาพรรณ ตันตินาครกูล
ตาแหน่ ง อาจารย์
โทร. 081-646-4292/ E-mail : ampapan.tu@kmitl.ac.th
ผูป้ ระสานงาน/รายงานผล :
1. ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ ตาแหน่ ง อาจารย์ โทร. 08-9305-0902
E-mail : kalayarat.ma@kmitl.ac.th
2. ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ ตาแหน่ ง อาจารย์ โทร.
E-mail : jaruwan.pl@kmitl.ac.th
9. สถานที่/พื้ นที่ดาเนินโครงการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
 โครงการปี เดียว □ โครงการต่อเนื่ อง........ปี

11. วิธีการดาเนินการ
□ บรรยาย □ บรรยายเชิงปฏิบตั ิการ □ นิ ทรรศการ ☑อื่นๆ โปรดระบุ......
1) สอดแทรกการเรียนรู ้ ความเข้าใจในความเป็ นลูกพระจอม และเสริมสร้าง “อัตลักษณ์ สจล.”
ในทุกรายวิชาของสานักวิชาศึกษาทัว่ ไป
2) จัดกิจกรรม “ความเป็ นลูกพระจอม” ในวันสาคัญของสถาบันฯ
3) นักศึกษาจัดทาโครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ สจล.
4) สรุปผลการดาเนิ นกิจกรรม
12. กลุ่มเป้ าหมาย
☑ กลุ่มเป้ าหมาย.....1,200............คน
(ระบุกลุ่มเป้ าหมายหลักและจานวนคน เพื่อกาหนดเป็ นตัวชี้ วัดและค่าเป้ าหมายของโครงการ ซึง่ ได้รบั ประโยชน์จากการ
ดาเนิ นโครงการ)

- นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา โรงเรียนสร้างเสน่ ห์ (Charm School) ปี การศึกษา 2564
□ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ …….คน (ระบุกลุ่มเป้ าหมายและจานวนคน เพื่อนามาคานวณค่าใช้จ่าย กาหนด
ตัวชี้ วัด/OKR และค่าเป้ าหมายของโครงการ)
☑ ผูด้ าเนิ นโครงการ และวิทยากร ....25..........คน
(ระบุจานวนผูด้ าเนิ นโครงการและวิทยากร เพื่อนาไปคานวณเป็ นค่าใช้จ่ายเพิ่ม รวมกับค่าใช้จ่ายของกลุ่มเป้ าหมาย/
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ แต่ไม่นับเป็ นค่าเป้ าหมายของโครงการ)
- คณาจารย์ และบุคลากร จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และอาจารย์

พิเศษ จานวน 25 คน
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13. เป้ าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ
ตัวชี้ วัด/OKR

หน่วยนับ

เป้ าหมาย/ปี งบประมาณ
ปี 2565 ปี 25... ปี 25...

13.1 ผลผลิต (Output) :
(ผลหรือสิ่งที่คาดว่าจะได้รบั หรือประโยชน์จากการดาเนิ นโครงการ)
1) จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการไม่ตา่ กว่า
2) จานวนกิจกรรมที่ตอบสนองต่อการดาเนิ นชีวิตในสังคมปั จจุบนั

ร้อยละ
กิจกรรม

80
3

ร้อยละ

75

13.2 ผลลัพท์ (Outcome) :
(ผลที่ได้จากการบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการที่มีผลกระทบต่อ
OKO และ OKI)
1) ร้อยละผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์ของ สจล.

13.3 ผลกระทบ (Impact) :
- ด้าน …………- (เฉพาะโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้ นไป ระบุผลกระทบเพียงด้าน
เดียว เช่น เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม และเหตุผลประกอบ)
14. แผนการดาเนินงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ปี ที่ 1 จานวนเงิน .......50,000..................... บาท ปี ที่ 2 จานวนเงิน ......... บาท
ปี ที่ 3 จานวนเงิน ............ บาท รวมทั้งโครงการ จานวนเงิน ......................บาท
กิจกรรม

แผนการ
ใช้จา่ ย
งบประมาณ
(บาท)

1.วางแผนการดาเนิ นโครงการ
2. ดาเนิ นงานตามแผน
2.1 กิจกรรมที่ 1 นิ ทรรศการ
“ความเป็ นลูกพระจอม”
2.2 กิจกรรมที่ 2
การประกวดโครงการที่ตอบ
โจทย์
“อัตลักษณ์ สจล.”
2.2 กิจกรรมที่ 3 การ
สอดแทรกอัตลักษณ์ สจล. ใน
การจัดการเรียนการสอ
นทุกรายวิชาของสานักวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
3. สรุป/ประเมินผลการ
ดาเนิ นงาน

แผนการดาเนินงาน ปี งบประมาณ 2562
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

50,000
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กิจกรรม

แผนการ
ใช้จา่ ย
งบประมาณ
(บาท)

แผนการดาเนินงาน ปี งบประมาณ 2562
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4. รายงานผลโครงการ
รวมงบประมาณ (ปี ที่ขอตั้ง)
หมายเหตุ กรณีโครงการต่อเนื่ องมากกว่า 1 ปี ให้ใช้แบบตั้งค่าหน้ากระดาษเป็ นแนวนอน

15. งบประมาณรวม 50,000 บาท โดยมีรายละเอียดประมาณการงบประมาณ ดังนี้
หมวดเงิน/รายการ

รายละเอียดรายรับและรายจ่าย (แตกตัวคูณ)

รายจ่าย
งบเงินอุดหนุน (จัดสรรโครงการตอบ OKR)
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ
1) อุปกรณ์ในการจัดนิ ทรรศการ
2) โล่เกียรติบตั รและของรางวัลการประกวด
โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ สจล.

รวมเงิน
(บาท)
50,000
50,000

50,000
20,000
30,000

16. ผลที่คาดว่าจะได้รบั (Output)
16.1 นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้าง “อัตลักษณ์สจล.”
16.2 นักศึกษาได้รบั การพัฒนาและปลูกฝั งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการเป็ น “ลูกพระจอม”
เพื่อการดาเนิ นชีวิตสถาบันฯอย่างมีความสุข
16.3 ร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปี ในการสถาปนา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
17. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากการดาเนินกิจกรรม แนวทางแก้ไข และวิธีการจัดการความเสี่ยง
...........................................................................................................................................................
18. วิธีการติดตามประเมินผล
- วิธีการติดตามประเมินผล :
 สารวจความคิดเห็น
 สังเกต
□ ทดสอบ
□ ...........................................
- เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล :
 แบบสอบถามความคิดเห็น
 แบบสารวจความพึงพอใจ
□ แบบทดสอบ
 อื่น จัดทาฐานข้อมูลผลที่ได้จากการดาเนิ นโครงการ
เพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนิ นโครงการ..
ผูร้ บั ผิดชอบในการติดตามประเมินผล ชื่อ-นามสกุล : ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
ตาแหน่ ง อาจารย์ โทร. 08 9305 0902 E-mail : kalayarat.ma@kmitl.ac.th
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19. เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ (Check List)
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างออแกไนซ์เซอร์ □ ใบเสนอราคา
- ค่าครุภณ
ั ฑ์ □ ใบเสนอราคา □ รายละเอียดคุณลักษณะ(spec) □ แผนการจัดซื้ อจัดจ้าง
- ปรับปรุง/สิ่งก่อสร้าง □ แบบรูปรายการ □ แบบประมาณราคา □ แผนการจัดซื้ อจัดจ้าง
□ โครงการตามผังแม่บทสถาบัน □ แผนผังแสดงพื้ นที่ที่จะดาเนิ นการ
- □ แบบฟอร์มรายงานโครงการหรือกิจกรรม (แบบ วต)
- □ เอกสารอื่นๆ

…………………………………………………………………………………………………………
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แบบเสนอโครงการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


เงินรายได้สถาบัน □ เงินงบประมาณแผ่นดิน

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรสายบริหาร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
2. หลักการและเหตุผล
ด้ว ยในปั จ จุ บัน สถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า เจ้า คุ ณ ทหารลาดกระบัง ก าลัง เผชิ ญ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ นอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษา
ซึ่งอยู่ในสภาวะที่มีการแข่งขันอย่างสูง มีการจัดอันดับในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ สถาบัน
จึงต้องพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหารในการบริหารจัดการให้มีความเข้มแข็ง ต้องมีวิสัยทัศน์ชัดเจน ก้าวไกล มี
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และดาเนิ นการสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสถาบันจะขับเคลื่อนไปสู่เป้ าหมายได้
จะต้องได้รับการขับเคลื่ อนจากหน่ วยงานในมหาวิทยาลั ยทุก ระดับ ทั้งในระดับ ภาควิชา คณะ สถาบัน
สานัก ซึ่งมีภารกิจในด้านการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจยั และการบริการวิชาการ รวมทั้งการ
ทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม ภารกิจดังกล่าวจะประสบความสาเร็จได้อย่างโดดเด่น ผูบ้ ริหารจะต้องเป็ นผูท้ ี่มี
ความรู ้ ความสามารถ และมีทกั ษะในการบริหารจัดการหน่ วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
อันจะนาไปสู่ความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเองและแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เป็ น
มหาวิทยาลัยชั้นนาในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้ น เพื่อการพัฒนาให้ผูบ้ ริหารมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้ น
สามารถบริ ห ารจัด การให้เ กิ ดผลสัมฤทธิ์ สู ง สุ ด สถาบันจึ งได้จัดโครงการนี้ ขึ้ น โดยประกอบไปด้ว ย 8
หลักสูตรการอบรม ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาการศึกษา
กฎหมายสาหรับผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
การสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การบริหารงบประมาณสถาบันการศึกษา
การพัสดุและการจัดซื้ อจัดจ้าง
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา
การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจสาหรับผูบ้ ริหารสถาบันอุดมศึกษา
จริยธรรมสาหรับผูบ้ ริหาร

3. ห่วงโซ่คุณค่า □ ต้นน้ า □ กลางน้ า □ ปลายน้ า
4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
แผนระดับที่ 1


แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ด้านที่ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์
- เป้ าหมายที่ 3.1 : คนไทยเป็ นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
- ประเด็นที่ 11 : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- แผนย่อยที่ 11.4 : การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน

แผนระดับที่ 2


แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุ ษย์
- เป้ าหมายที่ 1.2 : คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทกั ษะ ความรู ้ และความสามารถเพิ่มขึ้ น
 ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
- ด้านที่ 4 : ปั จจัยสนับสนุ นการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand,s Transformation)
- ประเด็นที่ 4.1 : กาลังคนมีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 แผนปฏิรูปประเทศ
- ด้านที่ 2 : การบริหารราชการแผ่นดิน
- ประเด็นที่ 2.5 : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ
- เป้ าหมาย พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีขีดความสามารถและความผูกพันต่อองค์กร
แผนระดับที่ 3
 แผนกลยุทธ์สถาบัน

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สนับสนุ นการพัฒนาองค์กรคุณภาพอย่างยัง่ ยืน (KMITL Excellence)
- เป้ าประสงค์ที่ 4ก : ระบบบริหารจัดการและบุคลากรมีคุณภาพที่ดี ทันสมัย ยัง่ ยืน
- กลยุทธ์ที่ 4.6.1 : พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ
 แผนกลยุทธ์ส่วนงาน โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5. ความสอดคล้องกับ OKI , OKO และ OKR ของสถาบัน/ส่วนงาน
5.1 สถาบัน
Objective Key Impact (OKI) : □ Educational □ Academic □ Industrial  Social
Objective Key Outcome (OKO) : 4.1 อันดับที่ 200-300 ด้าน SDGs ของ THE ranking
Objective Key Result (OKR) : 4.1.1 จานวน Goals ที่ตอบ UN SDGs
SDG 17 Partnership for the Goals
17.2 Relationships to support the goals
17.2.2 Cross sectoral dialogue about SDGs
5.2 ส่วนงาน
Objective Key Outcome (OKO) : Objective Key Result (OKR) : 6. แผนงาน/กิจกรรม
แผนงาน
จัดการศึกษาอุดมศึกษา
กิจกรรมหลัก งานสนับสนุ นการจัดการศึกษา
กิจกรรมรอง พัฒนาบุคลากรทางวิชาการ
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหารให้แก่ผูด้ ารงตาแหน่ งผูบ้ ริหารระดับสูง
2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตาแหน่ งประเภทผูบ้ ริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา
3. เพื่ อ เสริ ม สร้า งความรู ้ค วามเข้า ใจ และทัก ษะที่ จ าเป็ น เกี่ ย วกับ การวิ เ คราะห์ค วามท้า ทายใน
สถาบันอุดมศึกษา แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารโดยทัว่ ไป และการบริหารกิจการของ
หน่ วยงาน
4. เพื่อการสารวจ วิเคราะห์ ตนเองและหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบในด้านการบริหาร และกาหนดแนวทาง
ในการพัฒนาตนเองและหน่ วยงานต่อไปได้ในอนาคต
8. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
หน่ วยงานรับผิดชอบโครงการ : สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานอธิการบดี
หัวหน้าโครงการ : ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.รณชัย ติยะรัตนาชัย
ตาแหน่ ง : ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลและอบรม
โทร : 3277 E-mail : ronnachai.ti@kmitl.ac.th
ผูป้ ระสานงาน :
ชื่อ-นามสกุล : นายศรัณย์ ศิริสุรพงศ์
ตาแหน่ ง : นักบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร : 3277 E-mail : saran.si@kmitl.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางธิดารัตน์ ศุภเดชานนท์
ตาแหน่ ง : รองผูอ้ านวยการสานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร : 3273 E-mail : thidarat.su@kmitl.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภชั ชา สารวยรื่น
ตาแหน่ ง : นักบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร : 3277 E-mail : supatcha.su@kmitl.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภทั รา นลินรัตน์
ตาแหน่ ง : นักบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร : 3009 E-mail : supattra.na@kmitl.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชฎารัตน์ รัตนะพิบูลย์กุล
ตาแหน่ ง : นักบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร : 3277 E-mail : chadarat.ra@kmitl.ac.th
9. สถานที่/พื้ นที่ดาเนินโครงการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10.ระยะเวลาดาเนินโครงการ
 โครงการปี เดียว เริ่มต้น กุมภาพันธ์ 2565 สิ้ นสุด กันยายน 2565
11. วิธีดาเนินการ
 บรรยาย  บรรยายเชิงปฏิบต
ั ิการ □ นิ ทรรศการ □ อื่น ๆ
12. กลุ่มเป้ าหมาย/ผูด้ าเนินโครงการ
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 ผูบ
้ ริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการตั้งแต่ระดับผูช้ ่วยอธิการบดีขนไป
ึ้

และบุคคลที่คาดว่าจะขึ้ นดารง

ตาแหน่ งดังกล่าวขึ้ นไป จานวน 40 คนต่อรุ่น (360 คน)
 ผูด
้ าเนิ นโครงการ 5 คน และวิทยากร 15 คน
13. เป้ าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ
ตัวชี้ วัด/OKR

หน่วยนับ

เป้ าหมาย/ปี งบประมาณ
ปี 2565 ปี 25… ปี 25…

13.1 ผลผลิต (Output) :
(ผลหรือสิ่ งที่ คาดว่าจะได้รบั หรือประโยชน์จากการดาเนิ นโครงการ)

1. จานวนผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมหลักสูตร
2. ผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมโครงการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่หลักสูตรกาหนด
13.2 ผลลัพธ์ (Outcome) :

ร้อยละ
ร้อยละ

80
70

ร้อยละ

80

(ผลที่ ได้จากการบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการที่มีผลกระทบต่อ OKO และ OKI)

1. ผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจใน
แต่ละหลักสูตรเพิ่มมากขึ้ น

13.3 ผลกระทบ (Impact) :
โครงการพัฒนาบุคลากรสายบริหาร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็ นไปตามยุทธศาสตร์
ของสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุ ษย์
โครงการดังกล่าวเปรียบเสมือนการลงทุนในอนาคตแก่สถาบัน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและ
สมรรถนะหลักของผูบ้ ริหารสถาบัน และผูท้ ี่คาดว่าจะดารงตาแหน่ งเป็ นผูบ้ ริหารสถาบัน ให้มีความมัน่ ใจ
และมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยให้มีความเข้าใจความคาดหวังจากสถาบัน และผลักดันให้คนเก่ง มุ่งมัน่ ในการ
ปฏิบัติงาน ให้มีผลการทางานที่สอดคล้องและบรรลุเป้ าหมายร่วมของสถาบัน เพื่อรับใช้และให้บริก าร
วิชาการด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีแก่สงั คมเพื่อก้าวสู่ความเป็ นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียนสืบไป
14.แผนการดาเนินงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
14.1
แผนการดาเนินงาน
หลักสูตร/หัวข้อพัฒนา
รูปแบบกิจกรรม
1. นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ จัดอบรมบรรยายให้ความรู ้
ในการพัฒนาการศึกษา
จานวน 1 รุ่น (รุ่นละ 40 คน)
- วิทยากรภายนอก 1 วัน
(3 ชัว่ โมง)
และทาการประเมิน Pre-test /
Post-test
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วัตถุประสงค์หลักสูตร
1. เข้า ใจแนวคิ ด และวิ ธี ก ารในการประยุ ก ต์ อ งค์
ความรูส้ ู่การปฏิบตั ิเพื่อเป็ นกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษา และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึ กษา
ของชาติสู่ความสาเร็จเทียบเท่ามาตรฐานสากล
2. ตระหนั กและเห็นความสาคัญของ “คน” ที่ ตอ้ ง
ได้รับ การพัฒนาอย่า งรอบด้า นและสมดุ ล เพื่ อ การ
พั ฒ นาที่ ยั ง่ ยื น และเป็ นฐานหลั ก ของการพั ฒ นา
ประเทศ

หลักสูตร/หัวข้อพัฒนา

รูปแบบกิจกรรม

วัตถุประสงค์หลักสูตร

2. กฎหมายสาหรับผูบ้ ริหาร
มหาวิทยาลัย

จัดอบรมบรรยายให้ความรู ้
จานวน 1 รุ่น (รุ่นละ 40 คน)
- วิทยากรภายนอก 1/2 วัน
(3 ชัว่ โมง)
- วิทยากรภายใน 1/2 วัน
(3 ชัว่ โมง)
และทาการประเมิน Pre-test /
Post-test

1. เพื่อเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ต่าง ๆ ที่ กรรมการสภาสถาบัน ผูบ้ ริหารและบุคลากร
สถาบัน ควรทราบ เพื่ อ การด าเนิ น งานการปฏิ บัติ
หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่ อ มี ค วามรู ้ค วามเข้า ใจกฎหมายต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง สามารถนาไปใช้ประโยชน์ เป็ นแนวทางใน
การบริหารและพัฒนาสถาบัน ตลอดจนเป็ นแนวทาง
ในการปรับ ปรุ ง วิ ธี ก ารด าเนิ น งานต่ า ง ๆ อย่ า งมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อบุคลากร นิ สิต นักศึกษา
และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อมีความรู ้ ความเข้าใจในบทบาท อานาจหน้าที่
และความรับผิดทางกฎหมาย
4. เพื่ อ แลกเปลี่ยนเรียนรูป้ ระสบการณ์เกี่ยวกั บวิธี
ปฏิบตั ิต่าง ๆ ภายใต้กฎหมาย
5. เพื่อ ให้เข้าใจถึ ง กฎระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง ๆ
ของ สจล. ที่ผูบ้ ริหาร และผูท้ ี่คาดว่าจะดารงตาแหน่ ง
ผูบ้ ริหาร ควรทราบ

3. การสร้างระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาในอาเซียน

จัดอบรมบรรยายให้ความรู ้
จานวน 1 รุ่น (รุ่นละ 40 คน)

4. การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน

1. เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์และสาระของเกณฑ์
AUN-QA Version 4.0 ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
- วิทยากรภายนอก 1 วัน
(3 ชัว่ โมง)
2. เพื่อให้สามารถนากรอบแนวคิดและสาระของ
และทาการประเมิน Pre-test / เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ไปพัฒนาการบริหาร
Post-test
จัดการการศึกษาภายในสถาบัน
3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หาประเด็นที่ควรนาไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการการศึกษา โดยใช้แนวคิด
จาก AUN-QA Version 4.0 เพื่อจัดทาแผนพัฒนา/
บริหารจัดการการศึกษาได้อย่างถูกต้อง
จัดอบรมบรรยายให้ความรู ้
1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญของงาน บทบาท
จานวน 1 รุ่น (รุ่นละ 40 คน) และหน้าที่ของผูบ้ ริหาร ในการบริหารความเสี่ยงและ
- วิทยากรภายนอก 1/2 วัน
การควบคุมภายในตามหลักการบริหารตาม
(3 ชัว่ โมง)
มาตรฐานสากล
- วิทยากรภายใน 1/2 วัน
2. เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างทักษะและเทคนิ คการ
(3 ชัว่ โมง)
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทัว่ ทั้งองค์กร
และทาการประเมิน Pre-test /
3. เพื่อให้สามารถนาความรูท้ ี่ได้ไปสู่การสร้าง
Post-test
ทบทวนและปรับปรุงการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิงานได้
อย่างแท้จริงและผลักดันให้องค์กรบรรลุผลการ
ดาเนิ นงานตามที่ได้กาหนดไว้
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หลักสูตร/หัวข้อพัฒนา

5. การบริหารงบประมาณ
สถาบันการศึกษา

6. การพัสดุและการจัดซื้ อจัด
จ้าง

7. การบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ
สถาบันอุดมศึกษา

8. การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ
สาหรับผูบ้ ริหาร
สถาบันอุดมศึกษา

รูปแบบกิจกรรม

วัตถุประสงค์หลักสูตร

4. เพื่อให้เข้าใจถึงการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของ สจล. ที่ผบู ้ ริหาร และผูท้ ี่คาดว่าจะ
ดารงตาแหน่ งผูบ้ ริหาร ควรทราบ
จัดอบรมบรรยายให้ความรู ้
1. เพื่ อ ให้ผู ้บ ริ ห ารสถาบัน มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจ
จานวน 1 รุ่น (รุ่นละ 40 คน) เกี่ ย วกั บ ระบบงบประมาณ การวางแผนและการ
- วิทยากรภายนอก 1/2 วัน
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ต ล อ ด จ น เ พิ่ ม
(3 ชัว่ โมง)
ประสิทธิ ภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่ วยงาน
- วิทยากรภายใน 1/2 วัน
สามารถนาไปสู่การปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
(3 ชัว่ โมง)
ประสิทธิผลสูงสุด
และทาการประเมิน Pre-test / 2. เพื่อให้ทราบข้อกาหนด ระเบียบวิธีการ ของ สจล.
Post-test
ในการบริหารงบประมาณสถาบัน ที่ ผูบ้ ริหาร และผูท้ ี่
คาดว่าจะดารงตาแหน่ งผูบ้ ริหาร ควรทราบ
จัดอบรมบรรยายให้ความรู ้
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ และประสบการณ์ให้สามารถ
จานวน 1 รุ่น (รุ่นละ 40 คน) เข้าใจในกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารงาน
- วิทยากรภายนอก 1 วัน
พัสดุและสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั การบริหารงาน
(3 ชัว่ โมง)
ได้
และทาการประเมิน Pre-test / 2. เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงความสาคัญหลักเกณฑ์
Post-test
วิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐตลอดจน
กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และขั้นตอนใน
การปฏิ บัติ ด ้ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ไ ด้อ ย่ า ง
ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ได้มี โ อกาสรับ ทราบเหตุ ข องความเสี่ ย งในการ
จัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ของเจ้าหน้าที่
ผูบ้ ริหารหรือหัวหน้าหน่ วยงาน
จัดอบรมบรรยายให้ความรู ้
1. เพื่ อ ท าให้เ ห็ น ความส าคัญ ของการบริ ห ารและ
จานวน 1 รุ่น (รุ่นละ 40 คน) พัฒนาบุคลากรให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
- วิทยากรภายนอก 1/2 วัน
2. เพื่ อ ให้เ ทคนิ ควิ ธี ก ารในการพั ฒ นาที ม งานที่
(3 ชัว่ โมง)
เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ต่าง ๆ
- วิทยากรภายใน 1/2 วัน
3. เพื่ อ สร้า งแนวความคิ ด ในการใช้บทบาทในการ
(3 ชัว่ โมง)
พัฒนาที มงาน ด้วยกระบวนการที่ ถูกต้อง สามารถ
และทาการประเมิน Pre-test / ปฏิบตั ิได้จริง
Post-test
4. เพื่อให้ผูบ้ ริหาร และผูท้ ี่ คาดว่าจะดารงตาแหน่ ง
ผูบ้ ริหาร ทราบและเข้าใจถึงระบบการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ สจล.
จัดอบรมบรรยายให้ความรู ้
1. เพื่อให้ผบู ้ ริหารสามารถวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อการ
จานวน 1 รุ่น (รุ่นละ 40 คน) บริหารจัดการสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- วิทยากรภายนอก 2 วัน
2. เพื่อให้ผบู ้ ริหารสามารถบูรณาการความรูม้ า
(6 ชัว่ โมง)
ประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็ นธุรกิจและสามารถสร้างรายได้
- วิทยากรภายใน 1 วัน (3
เข้าสถาบันจากธุรกิจนั้นได้
ชัว่ โมง)
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9. จริยธรรมสาหรับผูบ้ ริหาร

รูปแบบกิจกรรม

วัตถุประสงค์หลักสูตร

และทาการประเมิน Pre-test / 3. เพื่อให้ผบู ้ ริหารเห็นมุมมองทางธุรกิจและการสร้าง
Post-test
รายได้ภายในของ สจล. ทั้งนี้ เพื่อการประยุกต์ใช้
ความรูใ้ นการต่อยอดทางธุรกิจได้
จัดอบรมบรรยายให้ความรู ้
1. เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจด้านวินัย คุ ณธรรม
จานวน 1 รุ่น (รุ่นละ 40 คน) จริยธรรมและจรรยา เห็นความสาคัญและเสริมสร้าง
- วิทยากรภายนอก 1 วัน
ภาพลักษณ์ของหน่ วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็ น
(3 ชัว่ โมง)
ธรรม
และทาการประเมิน Pre-test / 2. เพื่อให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิ ยมใน
Post-test
การปฏิ บั ติ ง านที่ มุ่ ง เพิ่ ม สมรรถนะและพั ฒ นา
สถาบันอุดมศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมคุ ณธรรม จริยธรรม และหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมอบรมในการนา
ไปเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ งาน การพัฒนา
คุ ณ ภาพชีวิต และการทางานให้มี คุณ ลัก ษณะ เป็ น
ผูบ้ ริหารยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
4. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ค้ วามเข้า ใจและยึ ด มัน่ ในหลั ก
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ยธ ร ร ม แล ะ น า หลั ก ธ ร ร มทา ง
พระพุ ท ธศาสนามาปรั บ ใช้ใ นการปฏิ บั ติ ง านให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์

14.2
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
รวมทั้งโครงการ จานวนเงิน 134,900 บาท
กิจกรรม/ขั้นตอน

งบประมาณ
(หน่วย :
บาท)

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1. วางแผนการดาเนินงาน
2. ดาเนินงานตามแผน
1. นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติในการ
พัฒนาการศึกษา
2. กฎหมายสาหรับผูบ้ ริหาร
มหาวิทยาลัย
3. การสร้างระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาในอาเซียน
4. การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน
5. การบริหารงบประมาณ
สถาบันการศึกษา
6. การพัสดุและการจัดซื้ อจัดจ้าง

8,350.20,150
8,350.20,150.20,150.8,350.-
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พ.ย.

ธ.ค

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กิจกรรม/ขั้นตอน

งบประมาณ
(หน่วย :
บาท)

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

7. การบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา
8. การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจสาหรับ
ผูบ้ ริหารสถาบันอุดมศึกษา
9. จริยธรรมสาหรับผูบ้ ริหาร

พ.ย.

ธ.ค

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

20,150.20,900.8,350.-

3. สรุป/ประเมินผลการดาเนินงาน
4. รายงานผลโครงการ
รวมงบประมาณ

134,900.-

15. งบประมาณ 134,900 บาท โดยมีรายละเอียดประมาณการ ดังนี้ (หน่ วย : บาท) ถัวจ่ายทุก
รายการ
งบรายจ่าย/ค่าใช้จา่ ย/รายการ
รายรับและรายจ่าย (แตกตัวคูณ)
รายจ่าย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์ (เงินงบประมาณและเงินรายได้)
ค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน : โครงการยุทธศาสตร์
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1. นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาการศึกษา
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
1 คน × 2,000 บาท/ชม. × 3 ชม. × 1 วัน
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
45 คน × 30 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ × 1 วัน
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)
2. กฎหมายสาหรับผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
2) ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารกลางวัน
2) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)

จานวนเงิน
134,900.134,900.134,900.134,900.134,900.134,900.8,350.6,000.1,350.1,000.20,150.-

1 คน × 2,000 บาท/ชม. × 3 ชม. × 1 วัน
1 คน × 600 บาท/ชม. × 3 ชม. × 1 วัน

6,000.1,800.-

45 คน x 200 บาท/มื้ อ x 1 มื้ อ x 1 วัน
45 คน × 30 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ × 1 วัน

9,000.1,350.2,000.-

36

ก.ย.

งบรายจ่าย/ค่าใช้จา่ ย/รายการ
รายรับและรายจ่าย (แตกตัวคูณ)
3. การสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
1 คน × 2,000 บาท/ชม. × 3 ชม. × 1 วัน
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
45 คน × 30 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ × 1 วัน
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)
4. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
2) ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารกลางวัน
2) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)
5. การบริหารงบประมาณสถาบันการศึกษา
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
2) ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารกลางวัน
2) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)
6. การพัสดุและการจัดซื้ อจัดจ้าง
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)

จานวนเงิน
8,350.6,000.1,350.1,000.20,150.-

1 คน × 2,000 บาท/ชม. × 3 ชม. × 1 วัน
1 คน × 600 บาท/ชม. × 3 ชม. × 1 วัน

6,000.1,800.-

45 คน x 200 บาท/มื้ อ x 1 มื้ อ x 1 วัน
45 คน × 30 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ × 1 วัน

9,000.1,350.2,000.20,150.-

1 คน × 2,000 บาท/ชม. × 3 ชม. × 1 วัน
1 คน × 600 บาท/ชม. × 3 ชม. × 1 วัน

6,000.1,800.-

45 คน x 200 บาท/มื้ อ x 1 มื้ อ x 1 วัน
45 คน × 30 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ × 1 วัน

9,000.1,350.2,000.8,350.-

1 คน × 2,000 บาท/ชม. × 3 ชม. × 1 วัน

6,000.-

45 คน × 30 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ × 1 วัน

1,350.1,000.-

7. การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
1 คน × 2,000 บาท/ชม. × 3 ชม. × 1 วัน
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20,150.6,000.-

งบรายจ่าย/ค่าใช้จา่ ย/รายการ
2) ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารกลางวัน
2) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)

รายรับและรายจ่าย (แตกตัวคูณ)
1 คน × 600 บาท/ชม. × 3 ชม. × 1 วัน

จานวนเงิน
1,800.-

45 คน x 200 บาท/มื้ อ x 1 มื้ อ x 1 วัน
45 คน × 30 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ × 1 วัน

9,000.1,350.2,000.-

8. การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจสาหรับผูบ้ ริหารสถาบันอุดมศึกษา
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
1 คน × 2,000 บาท/ชม. × 3 ชม. × 2 วัน
2) ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน
1 คน x 600 บาท/ชัว่ โมง. x 3 ชม. x 1 วัน
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
45 คน × 30 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ × 3 วัน
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)
9. จริยธรรมสาหรับผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)

20,900.12,000.1,800.4,050.3,050.8,350.-

1 คน × 2,000 บาท/ชม. × 3 ชม. × 1 วัน

6,000.-

45 คน × 30 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ × 1 วัน

1,350.1,000.-

16. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. ผูบ้ ริหารมีความรู ้ ความสามารถ และสมรรถนะสอดคล้องตามเป้ าหมายและยุทธศาสตร์สถาบันด้าน
การบริหารสถาบันที่นาไปสูว้ ิสยั ทัศน์ร่วมกัน โดยสามารถนาความรู ้ และวิธีการต่าง ๆ ที่ได้รบั จาก
การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสายบริหาร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปปรับใช้ในการ
พัฒนาภาวะผูน้ ายุคใหม่ท้ังในระดับบุคคล หน่ วยงาน และองค์กร ทั้งนี้ โครงการยังสามารถตอบ
โจทย์ความยัง่ ยืนของ Time Higher Education Impact Rankings ในส่วนของ SDG 17 Partnership
for the Goals, 17.2 Relationships to support the goals, 17.2.2 Cross sectoral dialogue about
SDGs จากการแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์ จากวิทยากรผูส้ อน เพื่อปลูกฝั งการใช้องค์ความรู ้
ของผูบ้ ริหารในปั จจุบนั และบุคคลที่จะขึ้ นดารงตาแหน่ งผูบ้ ริ หารในรุ่นถัดไป ซึ่งจะนาไปสู่การสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสถาบันที่ยงั ่ ยืนต่อไป
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17. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากการดาเนินกิจกรรม แนวทางแก้ไข และวิธีการจัดการความ
เสี่ยง
(เฉพาะโครงการที่ มีงบประมาณตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป)

ปั ญหา : งบประมาณอาจมีค่าใช้จ่ายเกินจากงบที่ต้ังไว้ เนื่ องจากอาจมีจานวนผูส้ นใจ หรือจานวนผูท้ ี่
คณะกรรมการดาเนิ น เห็นสมควรเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม และการเชิญวิทยากรที่มีคุณวุฒิสูงในการ
อบรม
แนวทางการแก้ไข : ขออนุ มตั ิงบประมาณเพิ่มเติม
18. วิธีการ/เครื่องมือติดตามและประเมินผล
 แบบสารวจ/สอบถามความคิดเห็น  แบบทดสอบ □ อื่น ๆ
19. เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ (Check List)
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างออแกไนซ์เซอร์ □ ใบเสนอราคา
- ค่าครุภณ
ั ฑ์ □ ใบเสนอราคา □ รายละเอียดคุณลักษณะ(spec) □ แผนการจัดซื้ อจัดจ้าง
- ปรับปรุง/สิ่งก่อสร้าง □ แบบรูปรายการ □ แบบประมาณราคากลาง □ แผนการจัดซื้ อจัดจ้าง
□ โครงการตามผังแม่บทสถาบัน □ แผนผังแสดงพื้ นที่ที่จะดาเนิ นการ
-  แบบฟอร์มรายงานโครงการหรือกิจกรรม (แบบ วต)
- □ เอกสารอื่น ๆ
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แบบเสนอโครงการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 เงินรายได้สถาบัน

□ เงินงบประมาณแผ่นดิน

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้กาหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า "สจล. มุ่ง
พัฒนาประเทศไทยและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้วยการ
สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมโลก" โดยได้กาหนดเส้นทางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่
วิสยั ทัศน์ ซึ่งการจะบรรลุวิสยั ทัศน์ดังกล่าวจาเป็ นต้องอาศัย “ทรัพยากรบุคคล” ที่มีคุณภาพ อันประกอบไป
ด้วยทักษะ ความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและการมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งถือเป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่
จะขับเคลื่อนสถาบันให้เจริญก้าวหน้า
สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคลจึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญด้านการพัฒนาบุคลากร อันเป็ นกลไก
สาคัญในการขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความก้าวหน้า จึงได้เปิ ดโอกาสให้บุคลากรของสถาบันทุกระดับ ไม่จากัด
เพศ อายุ เชื้ อชาติ และศาสนา ได้พัฒนาทักษะและความช านาญในวิชาชี พให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง สามารถสร้างองค์ความรูใ้ หม่ และนามาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุ นให้บุคลากรเพิ่มพูนความรูอ้ ย่างต่อเนื่ อง และส่งเสริมให้สามารถถ่ายทอดความรู ้
การปฏิบตั ิงานไปยังบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนสถาบันสู่เป้ าหมาย
ที่ต้งั ไว้
3. ห่วงโซ่คุณค่า □ ต้นน้ า □ กลางน้ า □ ปลายน้ า
4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
แผนระดับที่ 1
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ

20 ปี
- ด้านที่ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์
- เป้ าหมายที่ 3.1 : คนไทยเป็ นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
- ประเด็นที่ 11 : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- แผนย่อยที่ 11.4 : การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
แผนระดับที่ 2
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุ ษย์
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- เป้ าหมายที่ 1.5 : สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้ น
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และ
ภาคเอกชน
 ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
- ด้านที่ 4 : ปั จจัยสนับสนุ นการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand,s Transformation)
- ประเด็นที่ 4.1 : กาลังคนมีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 แผนปฏิรูปประเทศ
- ด้านที่ 2 : การบริหารราชการแผ่นดิน
- ประเด็นที่ 2.5 : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ
- เป้ าหมาย พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีขีดความสามารถและความผูกพันต่อองค์กร
แผนระดับที่ 3
 แผนกลยุทธ์สถาบัน

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สนับสนุ นการพัฒนาองค์กรคุณภาพอย่างยัง่ ยืน (KMITL Excellence)
- เป้ าประสงค์ที่ 4ก : ระบบบริหารจัดการและบุคลากรมีคุณภาพที่ดี ทันสมัย ยัง่ ยืน
- กลยุทธ์ที่ 4.6.1 : พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ
 แผนกลยุทธ์ส่วนงาน

5. ความสอดคล้องกับ OKI , OKO และ OKR ของสถาบัน/ส่วนงาน
5.1 สถาบัน
Objective Key Impact (OKI) : □ Educational □ Academic □ Industrial  Social
Objective Key Outcome (OKO) : 4.1 อันดับที่ 200-300 ด้าน SDGs ของ THE ranking
Objective Key Result (OKR) : 4.1.1 จานวน Goals ที่ตอบ UN SDGs
SDG : 4 Quality Education
หมวดคาถาม/ข้อคาถาม SDG 4.3.5 Lifelong learning access policy
5.2 ส่วนงาน
Objective Key Outcome (OKO) : Objective Key Result (OKR) : 6. แผนงาน/กิจกรรม
แผนงาน จัดการศึกษาอุดมศึกษา
กิจกรรมหลักงานสนับสนุ นการจัดการศึกษา
กิจกรรมรอง พัฒนาบุคลากรทางวิชาการ
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการมีความรู ้ ความสามารถ และมีสมรรถนะสอดคล้อง
ตามเป้ าหมายและยุทธศาสตร์ของสถาบัน
2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการในสถาบัน
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8. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
หน่ วยงานรับผิดชอบโครงการ : สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.รณชัย ติยะรัตนาชัย ตาแหน่ ง ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
บุคคลและอบรม E-mail : ronnachai.ti@kmitl.ac.th
นางธิดารัตน์ ศุภเดชานนท์ ตาแหน่ ง รองผูอ้ านวยการสานักงานบริหารทรัพยากร
บุคคล โทร : 3842 E-mail : thidarat.su@kmitl.ac.th
ผูป้ ระสานงาน :
นางสาวชฎารัตน์ รัตนะพิบูลย์กุล ตาแหน่ ง นักบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. 3277 E-mail: chadarat.ra@kmitl.ac.th
นางกอบกุล ประไพ ตาแหน่ ง นักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร : 3276
E-mail : kobkul.pr@kmitl.ac.th
9. สถานที่/พื้ นที่ดาเนินโครงการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
 โครงการปี เดียว

เริ่มต้น พฤศจิกายน 2564 สิ้ นสุด กันยายน 2565

11. วิธีดาเนินการ
 บรรยาย

 บรรยายเชิงปฏิบต
ั ิการ

□ นิ ทรรศการ

 อื่น ๆ (ระบบออนไลน์)

12. กลุ่มเป้ าหมาย/ผูด้ าเนินโครงการ
 กลุ่มเป้ าหมาย บุคลากรสถาบันสายสนับสนุ นวิชาการ 780 คน
 ผูด
้ าเนิ นโครงการ

5 คน
 วิทยากรและผูช้ ่วย 26 คน
13. เป้ าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ
ตัวชี้ วัด/OKR

หน่วย
นับ

เป้ าหมาย/
ปี งบประมาณ
2565 2566 2567

13.1 ผลผลิต (Output) :
(ตัวชี้ วัด/OKR ผลที่คาดว่าจะได้รบั ของโครงการ)

1. ร้อยละผูเ้ ข้าร่วมอบรม
2. ผูเ้ ข้าร่วมอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่หลักสูตรกาหนด
13.2 ผลลัพธ์ (Outcome) :

ร้อยละ
ร้อยละ

80
70

ร้อยละ

80

(ตัวชี้ วัด/OKR วัตถุประสงค์ของโครงการ)

1. ผูเ้ ข้าร่วมอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจ ในหัวข้อที่อบรมเพิ่มมาก
ขึ้ น
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14. แผนการดาเนินงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
14.1 แผนการดาเนินงาน
หลักสูตรและหัวข้อพัฒนา
รูปแบบกิจกรรม
วัตถุประสงค์หลักสูตร
Basic - Fundamental Skill Set for a Good Administrative Staff
1. การเขียนหนังสือราชการ หนังสือ
โต้ตอบ และรายงานการประชุม
จานวน 1 รุ่น รุ่นละ 2 วัน
- สาหรับบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการทุก
ส่วนงาน
2. จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ปฏิบตั ิงาน
จานวน 1 รุ่น รุ่นละ ½ วัน
- สาหรับบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการทุก
ส่วนงาน
3. การใช้ Power Point และ Excel เพื่อ
การนาเสนอผลงาน
จานวน 1 รุ่น รุ่นละ 1 วัน
- สาหรับบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการทุก
ส่วนงาน
4. การใช้ระบบเก็บข้อมูลบนคลาวด์
(Cloud Storage System)
จานวน 1 รุ่น รุ่นละ ½ วัน
- สาหรับบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการทุก
ส่วนงาน
5. การใช้งานระบบบริหารสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
จานวน 1 รุ่น รุ่นละ 1 วัน
- สาหรับบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการทุก
ส่วนงาน

จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ 70 คน
และทาการประเมิน Pre-test /
Post-test
ผูด้ าเนิ นงาน 5 คน
วิทยากร 1 คน
ผูช้ ่วยวิทยากร 1 คน
จัดอบรมเชิงบรรยาย 70 คน
และทาการประเมิน Pre-test /
Post-test
ผูด้ าเนิ นงาน 5 คน
วิทยากร 1 คน
จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ 45 คน
และทาการประเมิน Pre-test /
Post-test
ผูด้ าเนิ นงาน 5 คน
วิทยากร 1 คน
ผูช้ ่วยวิทยากร 2 คน
จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ 45 คน
และทาการประเมิน Pre-test /
Post-test
ผูด้ าเนิ นงาน 5 คน
วิทยากร 1 คน
ผูช้ ่วยวิทยากร 2 คน
จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ 90 คน
และทาการประเมิน Pre-test /
Post-test
ผูด้ าเนิ นงาน 5 คน
วิทยากรภายนอก 2 คน
ผูช้ ่วยวิทยากรภายนอก 2 คน
วิทยากรภายใน 1 คน

บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการมี
ความรูแ้ ละทักษะในการเขียน
หนังสือราชการและรายงานการ
ประชุม และสามารถนาไปใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการมี
ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณที่พึง
ปฏิบตั ิ
บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการมี
ความรูแ้ ละทักษะในการนาเสนอ
ผลงานผ่านโปรแกรม Power Point
และ Excel และนามาประยุกต์ใช้กบั
การทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการมี
ความรูแ้ ละทักษะในการสารอง
ข้อมูลบนระบบคลาวด์ และนามา
ประยุกต์ ใช้กบั การทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการมี
ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
บริหารสานักงานอิเล็กทรอนิ กส์
(e-office) และใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

Advanced - Advanced Skills for High-performance Personnel
1. แนวทางการปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง
ภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการ
จัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
จานวน 1 รุ่น รุ่นละ 2 วัน
- สาหรับบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการที่
รับผิดชอบด้านงานพัสดุ

จัดอบรมเชิงบรรยาย 70 คน
และทาการประเมิน Pre-test /
Post-test
ผูด้ าเนิ นงาน 5 คน
วิทยากร 4 คน
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บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการที่
รับผิดชอบด้านงานพัสดุ มีความรู ้
ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้ อ
จัดจ้าง รวมถึงระเบียบและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง นาไปสู่การปฏิบตั ิงานได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรและหัวข้อพัฒนา

รูปแบบกิจกรรม

2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้านการเงินการคลัง
จานวน 1 รุ่น รุ่นละ 1 วัน
- สาหรับบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการที่
รับผิดชอบด้านการเงินการคลัง

จัดอบรมเชิงบรรยาย 80 คน
และทาการประเมิน Pre-test /
Post-test
ผูด้ าเนิ นงาน 5 คน
วิทยากร 2 คน

3. การเขียนโครงการ
จานวน 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน
- สาหรับบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการทุก
ส่วนงาน

จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ 40 คน
และทาการประเมิน Pre-test /
Post-test
ผูด้ าเนิ นงาน 5 คน
วิทยากร 1 คน
จัดอบรมเชิงบรรยาย 30 คน
และทาการประเมิน Pre-test /
Post-test
ผูด้ าเนิ นงาน 5 คน
วิทยากร 1 คน
จัดอบรมเชิงบรรยาย 70 คน
และทาการประเมิน Pre-test /
Post-test
ผูด้ าเนิ นงาน 5 คน
วิทยากร 1 คน
จัดอบรมเชิงบรรยาย 70 คน
และทาการประเมิน Pre-test /
Post-test
ผูด้ าเนิ นงาน 5 คน
วิทยากร 1 คน

4. English for TOEIC Preparation
จานวน 1 รุ่น รุ่นละ 30 ชั ่วโมง
- สาหรับบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการทุก
ส่วนงาน
5. การเข้าสูต่ าแหน่งที่สูงขึ้ นของสาย
สนับสนุนวิชาการ
จานวน 1 รุ่น รุ่นละ ½ วัน
- สาหรับบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการทุก
ส่วนงาน
6. การเข้าสูต่ าแหน่งที่สูงขึ้ นของสาย
สนับสนุนวิชาการ: การพัฒนางานประจา
สู่งานวิจยั
จานวน 1 รุ่น รุ่นละ ½ วัน
- สาหรับบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการทุก
ส่วนงาน
7. การเข้าสูต่ าแหน่งที่สูงขึ้ นของสาย
สนับสนุนวิชาการ: ระเบียบวิธวี ิจยั ที่
เหมาะสมกับ R2R
จานวน 1 รุ่น รุ่นละ 1 วัน
- สาหรับบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการทุก
ส่วนงาน
8. การเข้าสูต่ าแหน่งที่สูงขึ้ นของสาย
สนับสนุนวิชาการ: เทคนิคการเขียน
บทความวิจยั เพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
จานวน 1 รุ่น รุ่นละ 1 วัน
- สาหรับบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการทุก
ส่วนงาน

วัตถุประสงค์หลักสูตร
บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการที่
รับผิดชอบด้านการเงินการคลัง
มีความรู ้ ความเข้าใจในระบบ
งบประมาณ ระเบียบและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง นาไปสู่การปฏิบตั ิงานได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการมี
ความรูแ้ ละทักษะในการเขียน
โครงการ และสามารถเขียน
โครงการได้อย่างถูกต้อง ตรงตาม
วัตถุประสงค์
บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการมี
ความรูแ้ ละทักษะภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้ น และสามารถปฏิบตั ิงานที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษได้
บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการมี
ความรูแ้ ละแรงบันดาลใจในการก้าว
เข้าสู่ตาแหน่ งที่สูงขึ้ น

บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการมี
ความรูเ้ กี่ยวกับการพัฒนางาน
ประจาสู่งานวิจยั และสามารถเขียน
One-sheet proposal ได้อย่าง
ถูกต้อง

จัดอบรมเชิงบรรยาย 50 คน
และทาการประเมิน Pre-test /
Post-test
ผูด้ าเนิ นงาน 5 คน
วิทยากร 1 คน

บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการมี
ความรูเ้ กี่ยวกับระเบียบวิธีวิจยั และ
สามารถผลิตผลงานวิจยั ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบันได้

จัดอบรมเชิงบรรยาย 50 คน
และทาการประเมิน Pre-test /
Post-test
ผูด้ าเนิ นงาน 5 คน
วิทยากร 1 คน

บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการมี
ความรูแ้ ละทักษะด้านการวิจยั และ
สามารถเขียนบทความวิจยั เพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการได้
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14.2 แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
จานวนเงิน 475,300 บาท
กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

1. วางแผนการดาเนินงาน

0

1.1 ประชุมผูด้ าเนิ นโครงการ
1.2 ประสานงานและเชิญ
วิทยากร
1.3 ประสานงานหน่ วยงาน
เกี่ยวข้อง
1.4 จัดเตรียมเอกสารและ
อุปกรณ์

0

แผนการดาเนินงาน ปี งบประมาณ 2565
ไตรมาสที่ 1

0
0
0

475,300.Fundamental Skill Set for a Good Administrative Staff
98,600.9,400.20,800.4,900.70,700.-

Advanced Skills for High-performance Personnel
2.6 แนวทางการปฏิบตั ิการ
จัดซื้ อ จัดจ้างภาครัฐ ตามพ.ร.บ.
และระเบียบการจัดซื้ อจัดจ้าง
ภาครัฐ
2.7 แนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
การเงินการคลัง
2.8 การเขียนโครงการ
2.9 English for TOEIC
Preparation
2.10 การเข้าสู่ตาแหน่ งที่
สูงขึ้ นของสายสนับสนุ นวิชาการ

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2. ดาเนินงานตามแผน

2.1 การเขียนหนังสือราชการ
หนังสือโต้ตอบ และรายงานการ
ประชุม
2.2 จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงาน
2.3 การใช้ Power Point และ
Excel เพื่อการนาเสนอผลงาน
2.4 การใช้ระบบเก็บข้อมูลบน
คลาวด์ (Cloud Storage System)
2.5 การใช้งานระบบบริหาร
สานักงานอิเล็กทรอนิ กส์ (eoffice)

ไตรมาสที่ 2

90,600.-

31,600.68,400.29,500.5,200.-
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กิจกรรม
2.11 การเข้าสู่ตาแหน่ งที่
สูงขึ้ นของสายสนับสนุ นวิชาการ:
การพัฒนางานประจาสู่งานวิจยั
2.12 การเข้าสู่ตาแหน่ งที่
สูงขึ้ นของสายสนับสนุ นวิชาการ:
ระเบียบวิธีวิจยั ที่เหมาะสมกับ R2R
2.13 การเข้าสู่ตาแหน่ งที่
สูงขึ้ นของสายสนับสนุ นวิชาการ:
เทคนิ คการเขียนบทความวิจยั เพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

3. ประเมินและสรุปผล
3.1 วิเคราะห์/สรุปผล
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

แผนการดาเนินงาน ปี งบประมาณ 2565
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5,200.-

20,200.-

20,200.0

0
475,300

15. งบประมาณรวม 475,300 บาท โดยมีรายละเอียดประมาณการ ดังนี้ (หน่ วย : บาท)
งบรายจ่าย/ค่าใช้จา่ ย/รายการ
รายรับและรายจ่าย (แตกตัวคูณ)
รายจ่าย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์ (เงินงบประมาณและเงินรายได้)
ค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน : โครงการยุทธศาสตร์
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

Basic - Fundamental Skill Set for a Good Administrative Staff
กิจกรรมที่ 1 การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม (จานวน 1 รุ่น รุ่นละ 2 วัน)
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกและผูช้ ว่ ย
2 คน × 2,000 บาท/ชม. × 6 ชม. × 2 วัน
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารกลางวัน
80 คน × 200 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ × 2 วัน
2) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
80 คน × 30 บาท/มื้ อ × 2 มื้ อ × 2 วัน
3) ค่าจ้างเหมาบริการ (เอกสารประกอบการ
80 เล่ม × 100 บาท
บรรยาย)
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)
กิจกรรมที่ 2 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงาน (จานวน 1 รุ่น รุ่นละ ½ วัน)
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
1 คน × 2,000 บาท/ชม. × 3 ชม. × 1 วัน
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จานวนเงิน
475,300.475,300.475,300.475,300.475,300.475,300.204,400.98,600.48,000.32,000.9,600.8,000.-

1,000.9,400.6,000.-

งบรายจ่าย/ค่าใช้จา่ ย/รายการ
รายรับและรายจ่าย (แตกตัวคูณ)
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
80 คน × 30 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ × 1 วัน
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)
กิจกรรมที่ 3 การใช้ Power Point และ Excel เพื่อการนาเสนอผลงาน (จานวน 1 รุ่น รุน่ ละ 1 วัน)
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน
1 คน × 600 บาท/ชม. × 6 ชม. × 1 วัน
2) ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบตั ิงาน
2 คน × 50 บาท/ชม. × 6 ชม. × 1 วัน
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารกลางวัน
60 คน × 200 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ × 1 วัน
2) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
60 คน × 30 บาท/มื้ อ × 2 มื้ อ × 1 วัน
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)
กิจกรรมที่ 4 การใช้ระบบเก็บข้อมูล (Cloud Storage System) (จานวน 1 รุ่น รุ่นละ ½ วัน)
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน
1 คน × 600 บาท/ชม. × 3 ชม. × 1 วัน
2) ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบตั ิงาน
2 คน × 50 บาท/ชม. × 3 ชม. × 1 วัน
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
60 คน × 30 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ × 1 วัน
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)
กิจกรรมที่ 5 การใช้งานระบบบริหารสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) (จานวน 1 รุ่น รุน่ ละ 1 วัน)
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
2 คน × 8,000 บาท/วัน × 1 วัน
2) ค่าตอบแทนผูช้ ่วยวิทยากรภายนอก
2 คน × 6,000 บาท/วัน × 1 วัน
3) ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน
1 คน × 600 บาท/ชม. × 6 ชม. × 1 วัน
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารกลางวัน
110 คน × 200 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ × 1 วัน
2) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
110 คน × 30 บาท/มื้ อ × 2 มื้ อ × 1 วัน
3) ค่าจ้างเหมาบริการ (เอกสารประกอบการ
95 เล่ม x 100 บาท
บรรยาย)
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)

Advanced – Advanced Skills for High-performance Personnel
กิจกรรมที่ 1 แนวทางการปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้ อจัดจ้าง
ภาครัฐ (จานวน 1 รุน่ รุ่นละ 2 วัน)
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
2 คน × 2,000 บาท/ชม. × 6 ชม. × 2 วัน
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จานวนเงิน
2,400.1,000.20,800.3,600.600.12,000.3,600.1,000.4,900.1,800.300.1,800.1,000.70,700.16,000.12,000.3,600.22,000.6,600.9,500.-

1,000.270,900.90,600.-

48,000.-

งบรายจ่าย/ค่าใช้จา่ ย/รายการ
รายรับและรายจ่าย (แตกตัวคูณ)
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารกลางวัน
80 คน × 200 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ × 2 วัน
2) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
80 คน × 30 บาท/มื้ อ × 2 มื้ อ × 2 วัน
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)
กิจกรรมที่ 2 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลัง (จานวน 1 รุ่น รุ่นละ 1 วัน)
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน
2 คน × 600 บาท/ชม. × 6 ชม. × 1 วัน
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารกลางวัน
90 คน × 200 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ × 1 วัน
2) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
90 คน × 30 บาท/มื้ อ × 2 มื้ อ × 1 วัน
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)
กิจกรรมที่ 3 การเขียนโครงการ (จานวน 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน)
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน
1 คน × 600 บาท/ชม. × 6 ชม. × 2 วัน x 2 รุ่น
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารกลางวัน
50 คน × 200 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ × 2 วัน x 2 รุ่น
1) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
50 คน × 30 บาท/มื้ อ × 2 มื้ อ × 2 วัน x 2 รุ่น
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)
กิจกรรมที่ 4 English for TOEIC Preparation (จานวน 1 รุ่น รุน่ ละ 30 ชัว่ โมง)
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน
1 คน × 600 บาท/ชม. x 30 ชม.
ค่าใช้สอย
1) ค่าจ้างเหมาบริการ (เอกสารประกอบการ
35 เล่ม × 300 บาท
บรรยาย)
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)
กิจกรรมที่ 5 การเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้ นของสายสนับสนุนวิชาการ (จานวน 1 รุ่น รุน่ ละ ½ วัน)
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน
1 คน × 600 บาท/ชม. × 3 ชม. × 1 วัน
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
80 คน × 30 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ × 1 วัน
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)
กิจกรรมที่ 6 การเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้ นของสายสนับสนุนวิชาการ: การพัฒนางานประจาสูง่ านวิจยั
(จานวน 1 รุ่น รุ่นละ ½ วัน)
ค่าตอบแทน
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จานวนเงิน
32,000.9,600.1,000.31,600.7,200.18,000.5,400.1,000.68,400.14,400.40,000.12,000.2,000.29,500.18,000.10,500.-

1,000.5,200.1,800.2,400.1,000.5,200.-

งบรายจ่าย/ค่าใช้จา่ ย/รายการ
รายรับและรายจ่าย (แตกตัวคูณ)
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน
1 คน × 600 บาท/ชม. × 3 ชม. × 1 วัน
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
80 คน × 30 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ × 1 วัน
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)
กิจกรรมที่ 7 การเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้ นของสายสนับสนุนวิชาการ: ระเบียบวิธีวิจยั ที่เหมาะสมกับ R2R
(จานวน 1 รุ่น รุ่นละ 1 วัน)
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน
1 คน × 600 บาท/ชม. × 6 ชม. × 1 วัน
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารกลางวัน
60 คน × 200 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ × 1 วัน
2) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
60 คน × 30 บาท/มื้ อ × 2 มื้ อ × 1 วัน
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)
กิจกรรมที่ 8 การเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้ นของสายสนับสนุนวิชาการ: เทคนิคการเขียนบทความวิจยั เพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (จานวน 1 รุ่น รุ่นละ 1 วัน)
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน
1 คน × 600 บาท/ชม. × 6 ชม. × 1 วัน
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารกลางวัน
60 คน × 200 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ × 1 วัน
2) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
60 คน × 30 บาท/มื้ อ × 2 มื้ อ × 1 วัน
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)

จานวนเงิน
1,800.-

16. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการมีความรู ้ ความสามารถและมีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้ าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน
2. บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการได้รบั การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
17. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากการดาเนินกิจกรรม แนวทางแก้ไข และวิธีการจัดการความ
เสี่ยง
(เฉพาะโครงการที่ มีงบประมาณตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
18. วิธีการ/เครื่องมือติดตามและประเมินผล
□ แบบสารวจ



แบบสอบถามความคิดเห็น □ อื่น ๆ

19. เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ (Check List)
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2,400.1,000.20,200.-

3,600.12,000.3,600.1,000.20,200.-

3,600.12,000.3,600.1,000.-

-

ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างออแกไนซ์เซอร์ □ ใบเสนอราคา
ค่าครุภณ
ั ฑ์ □ ใบเสนอราคา □ รายละเอียดคุณลักษณะ(spec) □ แผนการจัดซื้ อจัดจ้าง
ปรับปรุง/สิ่งก่อสร้าง □ แบบรูปรายการ □ แบบประมาณราคากลาง □ แผนการจัดซื้ อจัดจ้าง
□ โครงการตามผังแม่บทสถาบัน □ แผนผังแสดงพื้ นที่ที่จะดาเนิ นการ
 แบบฟอร์มรายงานโครงการหรือกิจกรรม (แบบ วต)
□ เอกสารอื่น ๆ
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แบบเสนอโครงการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


เงินรายได้สถาบัน □ เงินงบประมาณแผ่นดิน

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
2. หลักการและเหตุผล
บุคลากรถือเป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ทางสานักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญด้านการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน ฯ จึงได้มีการจัดโครงการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการขึ้ น เพื่อพัฒนาทักษะและความชานาญในวิชาชีพให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ให้สามารถสร้างองค์ความรูใ้ หม่และนามาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรได้
อย่างเหมาะสม รวมถึงสนับสนุ นให้บุคลากรเพิ่มพูนความรูอ้ ย่างต่อเนื่ อง และส่งเสริมให้สามารถถ่ายทอด
ความรูก้ ารปฏิบตั ิงานไปยังบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนา
บุคลากรต่อไป โดยมีหลักสูตรและหัวข้อพัฒนา ดังนี้
กลุ่มการพัฒนาศาสตร์การสอน
1. Ethics for Lecturer จริยธรรมจรรยาบรรณในอาจารย์
2. Outcome-based Education: Principles and Possibilities
แนวคิด Outcome-based education เบื้ องต้น
3. การอบรม Active learning / Problem or project based learning
4. การอบรมเพิ่มทักษะการสอน online learning management system
5. บทบาทของการประกันคุณภาพในกระบวนการเรียนการสอน
(The Role of Quality Assurance in Teaching and Learning)
6. นวัตกรรมการสอนและการเรียนรูใ้ นโลกยุคดิจิทลั
7. อินโฟกราฟิ ก และโมชันอินโฟกราฟิ กเพื่อเผยแพร่ความรู ้
8. เส้นทางสู่อาจารย์มืออาชีพ (สาหรับอาจารย์ใหม่) รุ่นที่ 1 (2 วัน)
กลุ่มการพัฒนาคน
9. การเสริมสร้างสุขภาวะทางอารมณ์
10. ทักษะการ Coach
กลุ่มเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพอาจารย์
11. Lecturer with Expected Learning Outcomes
อาจารย์กบั พันธกิจที่คาดหวัง (วิจยั , สอน, บริการวิชาการ, ทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม)
12. เทคนิ คการเขียนตาราและหนังสือในการขอตาแหน่ งทางวิชาการ
3. ห่วงโซ่คุณค่า □ ต้นน้ า □ กลางน้ า □ ปลายน้ า
4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
แผนระดับที่ 1
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ด้านที่ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์
- เป้ าหมายที่ 3.1 : คนไทยเป็ นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
- ประเด็นที่ 11 : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- แผนย่อยที่ 11.4 : การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
แผนระดับที่ 2


แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุ ษย์
- เป้ าหมายที่ 1.2 : คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทกั ษะ ความรู ้ และความสามารถเพิ่มขึ้ น
 ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
- ด้านที่ 4 : ปั จจัยสนับสนุ นการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand,s Transformation)
- ประเด็นที่ 4.1 : กาลังคนมีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 แผนปฏิรูปประเทศ
- ด้านที่ 2 : การบริหารราชการแผ่นดิน
- ประเด็นที่ 2.5 : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ
- เป้ าหมาย พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีขีดความสามารถและความผูกพันต่อองค์กร
แผนระดับที่ 3
 แผนกลยุทธ์สถาบัน

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สนับสนุ นการพัฒนาองค์กรคุณภาพอย่างยัง่ ยืน (KMITL Excellence)
- เป้ าประสงค์ที่ 4ก : ระบบบริหารจัดการและบุคลากรมีคุณภาพที่ดี ทันสมัย ยัง่ ยืน
- กลยุทธ์ที่ 4.6.1 : พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ
 แผนกลยุทธ์ส่วนงาน โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5. ความสอดคล้องกับ OKI , OKO และ OKR ของสถาบัน/ส่วนงาน
5.1 สถาบัน
Objective Key Impact (OKI) : □ Educational □ Academic □ Industrial  Social
Objective Key Outcome (OKO) : 4.1 อันดับที่ 200-300 ด้าน SDGs ของ THE ranking
Objective Key Result (OKR) : 4.1.1 จานวน Goals ที่ตอบ UN SDGs
SDG 17 Partnership for the Goals
17.2 Relationships to support the goals
17.2.2 Cross sectoral dialogue about SDGs
5.2 ส่วนงาน
Objective Key Outcome (OKO) : Objective Key Result (OKR) : 6. แผนงาน/กิจกรรม
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แผนงาน
จัดการศึกษาอุดมศึกษา
กิจกรรมหลัก งานสนับสนุ นการจัดการศึกษา
กิจกรรมรอง พัฒนาบุคลากรทางวิชาการ
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู ้ ความสามารถ และมีสมรรถนะสอดคล้องตาม
เป้ าหมายและยุทธศาสตร์ของสถาบัน
2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรสายวิชาการในสถาบัน
8. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
หน่ วยงานรับผิดชอบโครงการ : สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล, สานักงานบริหารวิชาการและคุณภาพ
การศึกษา, สานักหอสมุดกลาง
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.รณชัย ติยะรัตนาชัย ตาแหน่ ง ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลและอบรม
โทร. 3161 E-mail : ktronnac@kmitl.ac.th
รองหัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อาภาพรรณ ตันตินาครกูล ตาแหน่ ง รักษาการแทนผูอ้ านวยการสานัก
หอสมุดกลาง โทร.7442 E-mail : ampapan.tu@kmitl.ac.th
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร สุธีวงศ์ ตาแหน่ ง รักษาการแทนรองผูอ้ านวยการ
สานักหอสมุดกลาง โทร.7442 E-mail : teeraporn.su@kmitl.ac.th
ดร.รัตตมา รัตนวงศา ตาแหน่ ง รักษาการแทนผูช้ ่วยผูอ้ านวยการสานักหอสมุดกลาง
โทร.7442 E-mail : rattama.ra@kmitl.ac.th
ผูป้ ระสานงาน :
นางจิรวดี ม่วงมีผล ตาแหน่ ง ผูอ้ านวยการสานักงานบริหารวิชาการและคุณภาพ
การศึกษา โทร. 02-329-8136 E-mail : Ktjirawa.th@kmitl.ac.th
นางธิดารัตน์ ศุภเดชานนท์ ตาแหน่ ง รองผูอ้ านวยการสานักงานบริหารทรัพยากร
บุคคล โทร. 3842 E-mail : Thidarat.su@kmitl.ac.th
นางสาวสุภชั ชา สารวยรื่น ตาแหน่ ง นักบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. 3277 E-mail : supatcha.su@kmitl.ac.th
นางสาวสมิตตา ตุงคะเศรณี ตาแหน่ ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป
โทร. 3277 E-mail : samitta.tu@kmitl.ac.th
นางสาวกัญญาณัฐ อยูส่ ุข ตาแหน่ ง บรรณารักษ์
โทร.7442 E-mail : kanyanut.yo@kmitl.ac.th
9. สถานที่/พื้ นที่ดาเนินโครงการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
10. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
 โครงการปี เดียว เริ่มต้น พฤศจิกายน 2564 สิ้ นสุด กันยายน 2565
11. วิธีดาเนินการ
 บรรยาย  บรรยายเชิงปฏิบต
ั ิการ □ นิ ทรรศการ □ อื่น
12. กลุ่มเป้ าหมาย/ผูด้ าเนินโครงการ
 กลุ่มเป้ าหมาย พนักงานสถาบันสายวิชาการ รวม 504 คน
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 ผูด
้ าเนิ นโครงการ

และวิทยากร 6 คน

13. เป้ าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ
ตัวชี้ วัด/OKR

หน่วยนับ

เป้ าหมาย/ปี งบประมาณ
ปี 2565 ปี 25… ปี 25…

13.1 ผลผลิต (Output) :
(ผลหรือสิ่ งที่ คาดว่าจะได้รบั หรือประโยชน์จากการดาเนิ นโครงการ)

1.จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความรูเ้ พิ่มขึ้ น โดยผ่านเกณฑ์
การประเมินตามหลักสูตรที่กาหนด
2.จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
13.2 ผลลัพธ์ (Outcome) :

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

(ผลที่ ได้จากการบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการที่มีผลกระทบต่อ OKO และ OKI)

1.ผูเ้ ข้าอบรมมีความรู ้ ความสามารถและสมรรถนะ
สอดคล้อง
ตามเป้ าหมายและยุทธศาสตร์ของสถาบัน
13.3

ผลกระทบ (Impact) :
- ด้านสังคม เนื่ องจากในการอบรมแต่ละครั้งมีการจากัดจานวนของผูเ้ ข้าอบรม ทาให้
พนักงานบางกลุ่มอาจได้รบั ผลกระทบที่เกิดจากการจากัดจานวน

14. แผนการดาเนินงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
14.1 แผนการดาเนินงาน
หลักสูตรและหัวข้อพัฒนา
รูปแบบกิจกรรม
กลุ่มการพัฒนาศาสตร์การสอน
1. Ethics for Lecturer จริยธรรม
จรรยาบรรณในอาจารย์
2. Outcome-based Education: Principles
and Possibilities แนวคิด Outcome-based
education เบื้ องต้น
3. การอบรม
3.1 Active learning
3.2 Problem or project based learning

4. การอบรมเพิ่มทักษะการสอน online
learning management system

จัดอบรมบรรยายให้ความรู ้
จานวนรวม 1 วัน จานวน 1 รุ่น
รุ่นละ ½ วัน (รุ่นละ 80 คน)
จัดอบรมบรรยายให้ความรู ้
จานวนรวม 1 วัน จานวน 1 รุ่น
รุ่นละ ½ วัน (รุ่นละ 80 คน)
จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
จานวนรวม 2 วัน จานวน 1 รุ่น
รุ่นละ 2 วัน (รุ่นละ 40 คน)

จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
จานวนรวม 1 วัน จานวน 2 รุ่น
รุ่นละ ½ วัน (รุ่นละ 40 คน)
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วัตถุประสงค์โครงการ
บุคลากรสายวิชาการมีความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณที่พึง
ปฏิบตั ิ
บุคลากรสายวิชาการมีความรูค้ วามเข้าใจการ
สร้างหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรูต้ าม
ความต้องการของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
บุคลากรสายวิชาการมีความรูค้ วามเข้าใจการ
จัดการเรียนรูแ้ บบ Active Learning Problem
/ Based Learning และ Project Based
Learning โดยผ่านกระบวนการสร้างความรู ้
ในมิติคิดวิเคราะห์ มิติคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิ ยม และมิติทกั ษะกระบวนการ
บุคลากรสายวิชาการมีความรูค้ วามเข้าใจใน
การสอนออนไลน์ LMS

หลักสูตรและหัวข้อพัฒนา

รูปแบบกิจกรรม

วัตถุประสงค์โครงการ

5. บทบาทของการประกันคุณภาพใน
กระบวนการเรียนการสอน (The Role of
Quality Assurance in Teaching and
Learning)
6. นวัตกรรมการสอนและการเรียนรูใ้ นโลก
ยุคดิจิทลั

จัดอบรมบรรยายให้ความรู ้
จานวนรวม 1 วัน จานวน 1 รุ่น
รุ่นละ ½ วัน (รุ่นละ 80 คน)

เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการเข้าใจบทบาทของ
การประกันคุณภาพในกระบวนการเรียนการ
สอน

จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
จานวนรวม 1½ วัน จานวน 1 รุ่น
รุ่นละ 1½ วัน (รุ่นละ 60 คน)

7. อินโฟกราฟิ ก และโมชันอินโฟกราฟิ กเพื่อ
เผยแพร่ความรู ้

จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
จานวนรวม 2 วัน จานวน 1 รุ่น
รุ่นละ 2 วัน (รุ่นละ 60 คน)
จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
จานวนรวม 1½ วัน จานวน 1 รุ่น
รุ่นละ 1½ วัน (รุ่นละ 50 คน)

บุคลากรสายวิชาการมีความรูค้ วามเข้าใจ
ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนและเป็ น
การเพิ่มทักษะและความชานาญในวิชาชีพ
และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
บุคลากรสายวิชาการมีความรูแ้ ละสามารถนา
ความรูท้ ี่ได้มาประยุกต์ใช้กบั งานสอนของตน
ได้
บุคลากรสายวิชาการมีความรู ้ สามารถเขียน
แผนและนาเสนอแนวทางการจัดการเรียน
การสอนได้

8. เส้นทางสู่อาจารย์มืออาชีพ (สาหรับ
อาจารย์ใหม่) รุ่นที่ 1 (2 วัน)
กลุ่มการพัฒนาคน
9. การเสริมสร้างสุขภาวะทางอารมณ์

10. ทักษะการ Coach

จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
จานวนรวม 1 วัน จานวน 1 รุ่น
รุ่นละ 1 วัน (รุ่นละ 40 คน)
จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
จานวนรวม 1 วัน จานวน 1 รุ่น
รุ่นละ 1 วัน (รุ่นละ 40 คน)

เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางอารมณ์ ให้มี
ความสุขในการทางาน และส่งเสริมให้มีภูมิ
ต้านทานทางอารมณ์ มีความรูแ้ ละสามารถ
จัดการควบคุมอารมณ์ของตนได้
บุคลากรสายวิชาการมีความรูค้ วามเข้าใจและ
สามารถนาทักษะต่างๆ ที่ได้เรียนรูไ้ ป
ประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์จริงของตัวเองได้
อย่างมีประสิทธิผล

กลุ่มเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพอาจารย์
11. เทคนิ คการเขียนตาราและหนังสือใน
จัดอบรมบรรยายให้ความรู ้
บุคลากรสายวิชาการมีความรูค้ วามสามารถ
การขอตาแหน่ งทางวิชาการ
จานวนรวม 1 วัน จานวน 1 รุ่น และมีทกั ษะด้านการวิจยั สามารถจัดการ
รุ่นละ ½ วัน (รุ่นละ 80 คน) เรียนรูโ้ ดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน และเพื่อให้เกิด
การถ่ายทอดความรูด้ า้ นการวิจยั และต่อยอด
องค์ความรูใ้ หม่ๆ
12. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ูปแบบ
Lunch Talk
1. เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้แลกเปลี่ยน
Lunch Talk
จานวนรวม 9 ครั้ง
ข้อมูล ความรู ้ ซึ่งกันและกัน ในหลักสูตรต่าง
ๆ ที่ได้เข้ารับฟั งการบรรยายที่ผา่ น เช่น
ข้อมูลด้านนวัตกรรมทางการศึกษา ด้าน
เทคโนโลยี ด้านการวิจยั ด้านการบริหารการ
จัดการเรียนการสอน การดูแลนักศึกษา เป็ น
ต้น
2. เพื่อเป็ นการบูรณาการ ( Integration )
พัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขนต่
ึ้ อไป
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14.2 แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
รวมทั้งโครงการ จานวนเงิน 279,900 บาท

กิจกรรม/ขั้นตอน

งบประมา
ณ
(หน่วย : บาท)

1. วางแผนการดาเนินงาน
2. ดาเนินงานตามแผน
1. Ethics for Lecturer จริยธรรม
จรรยาบรรณในอาจารย์
2. Outcome-based Education: Principles
and Possibilities
แนวคิด Outcome-based education
เบื้ องต้น
3. การอบรม Active learning / Problem
or project based learning
4. การอบรมเพิ่มทักษะการสอน online
learning management system
5. บทบาทของการประกันคุณภาพใน
กระบวนการเรียนการสอน (The Role of
Quality Assurance in Teaching and
Learning)
6. นวัตกรรมการสอนและการเรียนรูใ้ น
โลกยุคดิจิทลั
7. อินโฟกราฟิ ก และโมชันอินโฟกราฟิ ก
เพื่อเผยแพร่ความรู ้
8. เส้นทางสู่อาจารย์มืออาชีพ (สาหรับ
อาจารย์ใหม่) รุ่นที่ 1 (2 วัน)
9. การเสริมสร้างสุขภาวะทางอารมณ์
10. ทักษะการ Coach
11. เทคนิ คการเขียนตาราและหนังสือใน
การขอตาแหน่ งทางวิชาการ
12. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ูปแบบ
Lunch Talk

9,400.5,200.-

46,800.9,400.9,400.-

36,400.46,600.42,500.23,400.23,400.9,400.18,000.-

3. สรุป/ประเมินผลการดาเนินงาน
4. รายงานผลโครงการ
รวมงบประมาณ

279,900.-
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ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
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15. งบประมาณ 279,900 บาท โดยมีรายละเอียดประมาณการ ดังนี้ (หน่วย : บาท) ถัวจ่ายทุก
รายการ
งบรายจ่าย/ค่าใช้จา่ ย/รายการ
รายรับและรายจ่าย (แตกตัวคูณ)
รายจ่าย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์ (เงินงบประมาณและเงินรายได้)
ค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน : โครงการยุทธศาสตร์
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1. Ethics for Lecturer จริยธรรมจรรยาบรรณในอาจารย์
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
1 คน × 2,000 บาท/ชม. × 3 ชม. × 1 วัน
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
80 คน × 30 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ × 1 วัน
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)
2. Outcome-based Education: Principles and Possibilities
แนวคิด Outcome-based education เบื้ องต้น
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน
1 คน × 600 บาท/ชม. × 3 ชม. × 1 วัน
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
80 คน × 30 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ × 1 วัน
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)
3. การอบรม
3.1 Active learning
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
2) ค่าอาหารกลางวัน
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)
3.2 Problem or project based learning
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
ค่าใช้สอย

จานวนเงิน
279,900.279,900.279,900.279,900.279,900.279,900.9,400.6,000.2,400.1,000.5,200.-

1,800.2,400.1,000.46,800.-

1 คน × 2,000 บาท/ชม. × 6 ชม. × 1 วัน

12,000.-

40 คน × 30 บาท/มื้ อ × 2 มื้ อ × 1 วัน
40 คน × 200 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ × 1 วัน

2,400.8,000.1,000.-

1 คน × 2,000 บาท/ชม. × 6 ชม. × 1 วัน
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12,000.-

งบรายจ่าย/ค่าใช้จา่ ย/รายการ
1) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
2) ค่าอาหารกลางวัน
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)

รายรับและรายจ่าย (แตกตัวคูณ)
40 คน × 30 บาท/มื้ อ × 2 มื้ อ × 1 วัน
40 คน × 200 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ × 1 วัน

จานวนเงิน
2,400.8,000.1,000.-

4. การอบรมเพิ่มทักษะการสอน online learning management system
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน
1 คน × 600 บาท/ชม. × 3 ชม. × 1 วัน × 2
รุ่น
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
40 คน × 30 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ × 1 วัน × 2 รุ่น
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)

9,400.-

5. บทบาทของการประกันคุณภาพในกระบวนการเรียนการสอน
(The Role of Quality Assurance in Teaching and Learning)
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
1 คน × 2,000 บาท/ชม. × 3 ชม. × 1 วัน
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
80 คน × 30 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ × 1 วัน
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)

9,400.-

3,600.-

2,400.1,000.-

6,000.2,400.1,000.-

6. นวัตกรรมการสอนและการเรียนรูใ้ นโลกยุคดิจิทลั
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
1 คน × 2,000 บาท/ชม. × 9 ชม.
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
60 คน × 30 บาท/มื้ อ × 3 มื้ อ
2) ค่าอาหารกลางวัน
60 คน × 200 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)

36,400.-

7. อินโฟกราฟิ ก และโมชันอินโฟกราฟิ กเพื่อเผยแพร่ความรู ้
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน
1 คน × 600 บาท/ชม. × 6 ชม. × 2 วัน
2) ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน
12 คน × 50 บาท/ชม. × 6 ชม. × 2 วัน
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
60 คน × 30 บาท/มื้ อ × 2 มื้ อ × 2 วัน
2) ค่าอาหารกลางวัน
60 คน × 200 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ × 2 วัน

46,600.-
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18,000.5,400.12,000.1,000.-

7,200.7,200.7,200.24,000.-

งบรายจ่าย/ค่าใช้จา่ ย/รายการ
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)

รายรับและรายจ่าย (แตกตัวคูณ)

จานวนเงิน
1,000.-

8. เส้นทางสู่อาจารย์มืออาชีพ (สาหรับอาจารย์ใหม่) รุ่นที่ 1 (2 วัน)
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
1 คน × 2,000 บาท/ชม. × 9 ชม.
2) ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน
5 คน × 600 บาท/ชม. × 3 ชม.
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
50 คน × 30 บาท/มื้ อ × 3 มื้ อ
2) ค่าอาหารกลางวัน
50 คน × 200 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)

42,500.-

9. การเสริมสร้างสุขภาวะทางอารมณ์
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
2) ค่าอาหารกลางวัน
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)

23,400.-

10. ทักษะการ Coach
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
2) ค่าอาหารกลางวัน
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)

18,000.9,000.4,500.10,000.1,000.-

1 คน × 2,000 บาท/ชม. × 6 ชม. × 1 วัน

12,000.-

40 คน × 30 บาท/มื้ อ × 2 มื้ อ × 1 วัน
40 คน × 200 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ

2,400.8,000.1,000.23,400.-

1 คน × 2,000 บาท/ชม. × 6 ชม. × 1 วัน

12,000.-

40 คน × 30 บาท/มื้ อ × 2 มื้ อ × 1 วัน
40 คน × 200 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ

2,400.8,000.1,000.-

11. เทคนิคการเขียนตาราและหนังสือในการขอตาแหน่งทางวิชาการ
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
1 คน × 2,000 บาท/ชม. × 3 ชม. × 1 วัน
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
80 คน × 30 บาท/มื้ อ × 1 มื้ อ × 1 วัน
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป (รวมน้ าดื่ม)
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9,400.6,000.2,400.1,000.-

งบรายจ่าย/ค่าใช้จา่ ย/รายการ
รายรับและรายจ่าย (แตกตัวคูณ)
12. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ูปแบบ Lunch Talk
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารกลางวัน
10 คน × 200 บาท/มื้ อ × 9 ครั้ง

จานวนเงิน
18,000.18,000.-

16. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. บุคลากรสายวิชาการมีความรู ้ ความสามารถและมีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้ าหมายและยุทธศาสตร์
ของสถาบัน
2. บุคลากรสายวิชาการได้รบั การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
17. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากการดาเนินกิจกรรม แนวทางแก้ไข และวิธีการจัดการความ
เสี่ยง
(เฉพาะโครงการที่ มีงบประมาณตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป)

ปั ญหา : งบประมาณอาจมีค่าใช้จ่ายเกินจากงบที่ต้ังไว้ เนื่ องจากอาจมีจานวนผูส้ นใจ หรือจานวนผูท้ ี่
คณะกรรมการดาเนิ น เห็นสมควรเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม
แนวทางการแก้ไข : ขออนุ มตั ิงบประมาณเพิ่มเติม และวางคุณสมบัติของผูเ้ ข้าร่วมอบรมให้ชดั เจน
18. วิธีการ/เครื่องมือติดตามและประเมินผล
 แบบสารวจ/สอบถามความคิดเห็น  แบบทดสอบ □ อื่น ๆ
19. เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ (Check List)
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างออแกไนซ์เซอร์ □ ใบเสนอราคา
- ค่าครุภณ
ั ฑ์ □ ใบเสนอราคา □ รายละเอียดคุณลักษณะ(spec) □ แผนการจัดซื้ อจัดจ้าง
- ปรับปรุง/สิ่งก่อสร้าง □ แบบรูปรายการ □ แบบประมาณราคากลาง □ แผนการจัดซื้ อจัดจ้าง
□ โครงการตามผังแม่บทสถาบัน □ แผนผังแสดงพื้ นที่ที่จะดาเนิ นการ
-  แบบฟอร์มรายงานโครงการหรือกิจกรรม (แบบ วต)
- □ เอกสารอื่น ๆ
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แบบเสนอโครงการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


เงินรายได้สถาบัน □ เงินงบประมาณแผ่นดิน

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
2. หลักการและเหตุผล
การประเมินคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ วยงานภาครัฐ ได้รับการให้
ความสาคัญและการยอมรับในระดับประเทศ ดังจะเห็นได้จากการถูกกาหนดเป็ นเป้ าหมายหรือส่วนหนึ่ ง
ของนโยบายและแผนงานระดับประเทศ ได้แก่
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.
2561 – 2580) ได้กาหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของหน่ วยงาน
ภาครัฐ เป็ นหนึ่ งในตัวชี้ วัดของแผนย่อยการป้ องกันการทุ จ ริตและประพฤติ มิช อบ โดยในระยะแรกได้
กาหนดให้ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่ วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้ นไป
- แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับ
ปรับปรุงเดือนกันยายน 2563) ได้กาหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของ
หน่ วยงานภาครัฐ เป็ นตัวชี้ วัดของแผนการปฏิรูปประเทศฯ โดยกาหนดให้ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่ วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ จานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้ นไป
- แผนปฏิบตั ิการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)
ได้กาหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ เป็ นตัวชี้ วัด
ของแผนย่อยการป้ องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกาหนดให้ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่ วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ จานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้ นไป
ดังนั้ น สถาบันฯ จึงมีความจาเป็ นในการจัด โครงการส่งเสริมคุ ณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี งบประมาณ
2565 ซึ่งเป็ นกลยุทธ์ในการพัฒนาสถาบันเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ให้สามารถบรรลุเป้ าหมายตาม
นโยบายและแผนงานระดับประเทศ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบต่อไป
โครงการดังกล่าว แบ่งการอบรมออกเป็ น 2 หัวข้อ และ 2 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หัวข้อ การเสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและกรอบการตรวจประเมิน ITA ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
2. หัวข้อ การยกระดับคุ ณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของหน่ วยงานภายในสถาบัน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
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3. กิจกรรม การรณรงค์คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของสถาบัน
4. กิจกรรม การประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานของสถาบัน
3. ห่วงโซ่คุณค่า □ ต้นน้ า □ กลางน้ า □ ปลายน้ า (โครงการงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ที่
สามารถระบุได้)
4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (เลือก  ความสอดคล้องทุกแผน)
แผนระดับที่ 1
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- เป้ าหมาย 6.1 ภาครัฐมีวฒ
ั นธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
- เป้ าหมาย 6.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
- ประเด็น ที่ 10 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิ ยมและวัฒนธรรม
- แผนย่อยที่ 10.1 การปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรม ค่านิ ยม และเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็ นพลเมืองที่ดี
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 21 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แผนย่อยที่ 21.1 การป้ องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แผนย่อยที่ 21.2 การปราบปรามการทุจริต
แผนระดับที่ 2
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้ องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
- เป้ าหมาย 6.3 เพิ่มคะแนนดัชนี การรับรูก้ ารทุจริตให้สูงขึ้ น
 แผนปฏิรูปประเทศ
- ด้าน ที่ 11 การป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ประเด็น 11.1 ด้านป้ องกันและเผ้าระวัง
- ประเด็น 11.2 ด้านการป้ องปราม (1)
แผนระดับที่ 3
 แผนกลยุทธ์สถาบัน
- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4
- เป้ าประสงค์ ที่ที่ 4.ก ระบบบริหารจัดการและบุคลากรมีคุณภาพที่ดี ทันสมัยยัง่ ยืน
กลยุทธ์ ข้อที่ 4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ โปร่งใส เป็ นธรรม
 แผนกลยุทธ์ส่วนงาน สานักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา
- ข้อ 1.2.2 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามอัตลักษณ์สถาบัน
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5. ความสอดคล้องกับ OKI , OKO และ OKR ของสถาบัน/ส่วนงาน
5.1 สถาบัน
Objective Key Impact (OKI) : □ Educational □ Academic □ Industrial  Social
Objective Key Outcome (OKO) : 4.1 อันดับที่ 200 - 300 ด้าน SDGs ของ THE ranking
Objective Key Result (OKR) : 4.1.1 จานวน Goals ที่ตอบ UN SDGs
5.2 ส่วนงาน
Objective Key Outcome (OKO) : ผลสาเร็จของงานตามนโยบายสถาบันด้านบริหารทรัพยากรและ
บริการ (SEVP) S3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของหน่ วยงาน
Objective Key Result (OKR) : 1.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตตามมาตรฐาน
6. แผนงาน/กิจกรรม
แผนงาน จัดการศึกษาอุดมศึกษา
กิจกรรมหลัก งานสนับสนุ นการจัดการอุดมศึกษา
กิจกรรมรอง พัฒนาบุคลากรทางวิชาการ
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความรูแ้ ละทราบแนวทางกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐที่เป็ นปั จจุบัน และนามาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานใน
เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงาน
2. เพื่อให้หน่ วยงานสามารถจัดเตรียมข้อมูลเพื่อพร้อมรับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตาม
กาหนดการดาเนิ นงาน
3. เพื่ อ รณรงค์ป ลุ ก จิ ต ส านึ ก ให้บุ ค ลากรของสถาบัน มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจ และประพฤติ ต นตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น
4. เพื่อเป็ นการสนับสนุ นและพัฒนาการดาเนิ นงาน ITA ให้บรรลุซึ่งเป้ าหมายตามนโยบายและแผนงาน
ระดับ ประเทศ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
8. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
หน่ วยงานรับผิดชอบโครงการ : สานักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี
หัวหน้าโครงการ : ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ ศักดานุ ภาพ
ตาแหน่ ง ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
โทร. 02 3298138 E-mail : rachsak.sa@kmitl.ac.th
ผูป้ ระสานงาน/รายงานผล : ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชณัฐตา พุกทอง
ตาแหน่ ง นักวิชาการศึกษา
โทร. 3296 E-mail : chanatta.pu@kmitl.ac.th
9. สถานที่/พื้ นที่ดาเนินโครงการ
ห้องประชุมชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
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10. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
 โครงการปี เดียว □ โครงการต่อเนื่ อง........ปี เริ่มต้น.......กุมภาพันธ์ 2565......สิ้ นสุด...
พฤษภาคม 2565.
11. วิธีดาเนินการ
 บรรยาย
ประชาสัมพันธ์

□ บรรยายเชิงปฏิบตั ิการ

□ นิ ทรรศการ



อื่นๆ

12. กลุ่มเป้ าหมาย/ผูด้ าเนินโครงการ
▪ กิจกรรม การเสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและกรอบการตรวจประเมิน ITA
ประจาปี งบประมาณ 2565
 กลุ่มเป้ าหมาย 70 คน
- คณะกรรมการติดตามการประเมิน ITA และคณะทางานการประเมิน ITA ของสถาบัน จานวน 40
คน
- บุคลากรภายในสถาบัน จานวน 30 คน


ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 80 คน
- คณะกรรมการติดตามการประเมิน ITA และคณะทางานการประเมิน ITA ของสถาบัน จานวน 40
คน
- บุคลากรภายในสถาบัน จานวน 30 คน
 ผูด
้ าเนิ นโครงการ และวิทยากร 10 คน
- วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก จานวน 1 คน
- วิทยากรผูช้ ่วย จานวน 1 คน
- ผูด้ าเนิ นโครงการ (เจ้าหน้าที่ประจาส่วนงาน) 8 คน
▪ กิจกรรม การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภายใน
สถาบัน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
 กลุ่มเป้ าหมาย 90 คน
- ผูบ้ ริหารและบุคลากรภายในสถาบัน จานวน 60 คน
- นักศึกษา จานวน 30 คน
 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 100 คน
- ผูบ้ ริหารและบุคลากรภายในสถาบัน จานวน 60 คน
- นักศึกษา จานวน 30 คน
 ผูด
้ าเนิ นโครงการ และวิทยากร 10 คน
- วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก จานวน 1 คน
- วิทยากรผูช้ ่วย จานวน 1 คน
- ผูด้ าเนิ นโครงการ (เจ้าหน้าที่ประจาส่วนงาน) 8 คน
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▪ กิจกรรม การรณรงค์คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถาบัน
 กลุ่มเป้ าหมาย 500 คน
- ผูบ้ ริหารและบุคลากรภายในสถาบัน จานวน 300 คน
- นักศึกษา จานวน 200 คน
 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 500 คน
- ผูบ้ ริหารและบุคลากรภายในสถาบัน จานวน 300 คน
- นักศึกษา จานวน 200 คน
▪ กิจกรรม การประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานของสถาบัน
 กลุ่มเป้ าหมาย 70 คน
- ผูบ้ ริหารและบุคลากรภายในสถาบัน จานวน 50 คน
- นักศึกษา จานวน 20 คน
 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 70 คน
- ผูบ้ ริหารและบุคลากรภายในสถาบัน จานวน 50 คน
- นักศึกษา จานวน 20 คน
13. เป้ าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ
ตัวชี้ วัด/OKR

หน่วยนับ

เป้ าหมาย/ปี งบประมาณ
ปี 2565 ปี 25… ปี 25…

13.1 ผลผลิต (Output) :
จานวนหน่ วยงานมีคะแนนการประเมินผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หน่ วยงาน
(IIT) 90 คะแนน (โดย สจล.)
(หน่ วยงานทั้งหมดมี 24 หน่ วยงาน ได้แก่ 17 ส่วนงานวิชาการ
5 สานัก และ 2 สานักงาน)
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13.2 ผลลัพธ์ (Outcome) :
- ร้อยละของหน่ วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) (90 คะแนนขึ้ นไป) (โดย สจล.)
(สูตร=จานวนหน่ วยงานที่ผ่านเกณฑ์ 90 คะแนน/จานวน
หน่ วยงานทั้งหมด x 100)
- คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในในการ
ดาเนิ นงาน (ITA) ของสถาบัน (โดย สนง.ป.ป.ช.)

13.3

ร้อยละ

85

คะแนน

95

ผลกระทบ (Impact) :
- ด้าน ………………………………………………………………………………………………………..……………………..
(เฉพาะโครงการที่ มีงบประมาณตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ระบุผลกระทบเพียงด้านเดียว เช่น เศรษฐกิจ
การเมือง สังคม สิ่ งแวดล้อม และเหตุผลประกอบ)
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14. แผนการดาเนินงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ปี ที่ 1 จานวนเงิน
187,800
ปี ที่ 3 จานวนเงิน .............................

บาท ปี ที่ 2 จานวนเงิน ....................... บาท
บาท รวมทั้งโครงการ จานวนเงิน ......................บาท

▪ กิจกรรม การเสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและกรอบการตรวจประเมิน ITA
ประจาปี งบประมาณ 2565
กิจกรรม/ขั้นตอน

งบประมาณ

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

(หน่วย : บาท)

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1. วางแผนการดาเนิ นงาน
2. ดาเนิ นงานตามแผน
2.1 ขั้นเตรียมการ

14,000

(1) จัดทาโครงการเพื่อขอ
อนุ มตั ิ
(2) ขออนุ มตั ิดาเนิ นการตาม
โครงการ
(3) จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วม
การอบรมตามกลุ่มเป้ าหมาย
(4) จัดเตรียมเอกสารในการ
อบรม
2.2 ขั้นดาเนินการ

38,800

(1) ดาเนิ นการจัดอบรม
3. สรุป/ประเมินผลการ
ดาเนิ นงาน
4. รายงานผลโครงการ
รวมงบประมาณ (ปี ที่ขอ
ตั้ง)

52,800
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พ.ย.

ธ.ค

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

▪ กิจกรรม การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภายใน
สถาบัน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรม/ขั้นตอน

งบประมา
ณ
(หน่วย : บาท)

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาสที่ 1
ต.ค
.

1. วางแผนการดาเนิ นงาน
2. ดาเนิ นงานตามแผน
2.1 ขั้นเตรียมการ

1,100

(1) จัดทาโครงการเพื่อขออนุ มตั ิ
(2) ขออนุ มตั ิดาเนิ นการตาม
โครงการ
(3) จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมการ
อบรมตามกลุ่มเป้ าหมาย
(4) จัดเตรียมเอกสารในการ
อบรม
2.2 ขั้นดาเนินการ

44,000

(1) ดาเนิ นการจัดอบรม
3. สรุป/ประเมินผลการ
ดาเนิ นงาน
4. รายงานผลโครงการ
รวมงบประมาณ (ปี ที่ขอตั้ง)

55,000

67

พ.ย
.

ธ.
ค

ไตรมาสที่ 2
ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย
.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

▪ กิจกรรม การรณรงค์คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถาบัน
กิจกรรม/ขั้นตอน

งบประมาณ

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

(หน่วย : บาท)

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1. วางแผนการดาเนิ นงาน
2. ดาเนิ นงานตามแผน
2.1 ขั้นเตรียมการ

50,000

(1) จัดทาโครงการเพื่อขอ
อนุ มตั ิ
(2) ขออนุ มตั ิดาเนิ นการตาม
กิจกรรม
(3) จัดเตรียมเอกสารในการ
จัดกิจกรรม
2.2 ขั้นดาเนินการ
(1) ดาเนิ นการจัดกิจกรรม
3. สรุป/ประเมินผลการ
ดาเนิ นงาน
4. รายงานผลกิจกรรม
รวมงบประมาณ (ปี ที่ขอ
ตั้ง)

50,000
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พ.ย.

ธ.ค

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

▪ กิจกรรม การประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานของสถาบัน
งบประมาณ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
(หน่วย : บาท)

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1. วางแผนการดาเนิ นงาน
2. ดาเนิ นงานตามแผน
2.1 ขั้นเตรียมการ

30,000

(1) จัดทาโครงการเพื่อขอ
อนุ มตั ิ
(2) ขออนุ มตั ิดาเนิ นการตาม
กิจกรรม
(3) จัดเตรียมเอกสารในการ
จัดกิจกรรม
2.2 ขั้นดาเนินการ
(1) ดาเนิ นการจัดกิจกรรม
3. สรุป/ประเมินผลการ
ดาเนิ นงาน
4. รายงานผลกิจกรรม
รวมงบประมาณ (ปี ที่ขอ
ตั้ง)

30,000
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พ.ย.

ธ.ค

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

15.งบประมาณ (ปี ที่ขอตั้ง) 187,800 บาท โดยมีรายละเอียดประมาณการ ดังนี้ (หน่ วย : บาท)
งบรายจ่าย/ค่าใช้จา่ ย/รายการ

รายรับและรายจ่าย (แตกตัวคูณ)

จานวนเงิน

รายจ่าย

187,800

งบเงินอุดหนุน

187,800

เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์ (เงินงบประมาณและเงินรายได้)

187,800

ค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน: โครงการยุทธศาสตร์
- กิจกรรม การเสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางและกรอบการตรวจประเมิน ITA
ประจาปี งบประมาณ 2565

187,800
52,800

1. งบดาเนินงาน

52,800

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

52,800

ค่าตอบแทน

18,000

1) ค่าตอบแทนวิทยากร

1 คน x 2,000 บาท X 6 ชม. X 1 วัน

12,000

2) ค่าตอบแทนวิทยากรผูช้ ว่ ย

1 คน x 1,000 บาท X 6 ชม. X 1 วัน

6,000

ค่าใช้สอย

28,800

1) ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจัดทาคู่มือการประเมินฯ ITA

จานวน 80 เล่ม x 100

8,000

2) ค่าอาหารกลางวัน

80 คน x 200 บาท x 1 มื้ อ x 1 วัน

16,000

3) ค่าอาหารว่าง

80 คน x 30 บาท x 2 มื้ อ x 1 วัน

4,800

ค่าวัสดุ

6,000

1) ค่าวัสดุสานักงาน

6,000

- กิจกรรม การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภายในสถาบัน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

55,000

1. งบดาเนินงาน

55,000

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

55,000

ค่าตอบแทน

18,000

1) ค่าตอบแทนวิทยากร

1 คน x 2,000 บาท X 6 ชม. X 1 วัน

12,000

2) ค่าตอบแทนวิทยากรผูช้ ว่ ย

1 คน x 1,000 บาท X 6 ชม. X 1 วัน

6,000

ค่าใช้สอย

31,000

1) ค่าจ้างเหมาบริการ
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งบรายจ่าย/ค่าใช้จา่ ย/รายการ

รายรับและรายจ่าย (แตกตัวคูณ)

จานวนเงิน

- ค่าจัดทาเอกสารประกอบการอบรม

5,000

2) ค่าอาหารกลางวัน

100 คน x 200 บาท/มื้ อ/คน x 1 มื้ อ x
1 วัน

20,000

3) ค่าอาหารว่าง

100 คน x 30 บาท/มื้ อ/คน x 2 มื้ อ x 1
วัน

6,000

ค่าวัสดุ

6,000

1) ค่าวัสดุสานักงาน

6,000

- กิจกรรม การรณรงค์คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสถาบัน

50,000

1. งบดาเนินงาน

50,000

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

50,000
45,000

ค่าใช้สอย
1) ค่าจ้างเหมาบริการ
- สือ่ ประชาสัมพันธ์

45,000

ค่าวัสดุ

5,000

1) ค่าวัสดุสานักงาน

5,000

- กิจกรรม การประกาศเจตจานงสุจริตในการ
บริหารงานของสถาบัน

30,000

1. งบดาเนินงาน

30,000

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

30,000

ค่าใช้สอย
1) ค่าจ้างเหมาบริการ
- การจัดกิจกรรม

25,000
25,000

ค่าวัสดุ

5,000

1) ค่าวัสดุสานักงาน

5,000

16. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความรูแ้ ละทราบแนวทางกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐที่เป็ นปั จจุบนั
2. หน่ ว ยงานสามารถจัด เตรี ย มข้อ มู ล เพื่ อ พร้อ มรับ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสตาม
กาหนดการดาเนิ นงาน และเป็ นการสนั บสนุ นยุท ธศาสตร์ช าติแ ละมาตรการที่ เกี่ย วข้องกับการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
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3. บุคลากรของสถาบัน มีความรูค้ วามเข้าใจ ประพฤติปฏิบตั ิตน มีคุณธรรมจริยธรรม และรักษาวินัย
คานึ งถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
4. สถาบัน มีระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ
(ITA) ที่สูงกว่าปี ที่ผ่านมา
5. สถาบันสามารถพัฒนาการดาเนิ นงาน ITA ให้บรรลุซึ่งเป้ าหมายตามนโยบายและแผนงาน
ระดับประเทศ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
17. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากการดาเนินกิจกรรม แนวทางแก้ไข และวิธีการจัดการความ
เสี่ยง
(เฉพาะโครงการที่ มีงบประมาณตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป)

...........................................................................................................................................................
18. วิธีการ/เครื่องมือติดตามและประเมินผล (เลือกอย่างน้อย 1 วิธี)
 แบบสารวจ/สอบถามความคิดเห็น
□ แบบทดสอบ
□ อื่นๆ (ระบุ) ...........................................
19. เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ (Check List)
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างออแกไนซ์เซอร์ □ ใบเสนอราคา
- ค่าครุภณ
ั ฑ์ □ ใบเสนอราคา □ รายละเอียดคุณลักษณะ(spec) □ แผนการจัดซื้ อจัดจ้าง
- ปรับปรุง/สิ่งก่อสร้าง □ แบบรูปรายการ □ แบบประมาณราคากลาง □ แผนการจัดซื้ อจัดจ้าง
□ โครงการตามผังแม่บทสถาบัน □ แผนผังแสดงพื้ นที่ที่จะดาเนิ นการ
- □ แบบฟอร์มรายงานโครงการหรือกิจกรรม (แบบ วต)
- □ เอกสารอื่นๆ
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ภำคผนวก

คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่ e ๔๔๘/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
__________________________________________________________

ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้
ถูกกำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ซึ่งมีผลผูกพันให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งจะต้องเข้าร่วมการประเมิน ITA
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๘๐ โดยในระยะแรกได้กำหนดให้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จะต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป
เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี สถาบันจึงให้แต่งตั้งคณะ
กรรมการติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
๑. รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ
ที่ปรึกษา
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ
ประธานกรรมการ
๓. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
กรรมการ
๔. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
กรรมการ
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
๖. รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
กรรมการ
๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัสดุ
กรรมการ
๘. หัวหน้าส่วนงานวิชาการ / รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ
ที่ได้รับมอบหมาย
๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. กำหนดกรอบนโยบายให้สถาบันมีการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร
๒. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถาบัน
๓. กำกับ เร่งรัด ติดตามการดําเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของสถาบัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ)
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดี
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สำนักงานบริหารวิชาการ
และคุณภาพการศึกษา
เลขรับ 1897/2564
วันที่

18 ต.ค. 64

เวลา

09:57 น.

คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่ e ๔๔๖/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
__________________________________________________________

ตามที่สถาบันได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วย
งานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ภายใต้แนวคิด "Open to Transparency"
ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจากการ "เปิด" ๒ ประการ คือ "เปิดเผยข้อมูล" ของ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ และ "เปิดโอกาส" ให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อ
กับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน
ITA ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ มีความโปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของทุกภาคส่วน
เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ในภาพรวมของสถาบัน ในส่วนของการจัดเตรียมข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน มีข้อมูล
ตรงตามประเด็น ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด สถาบันจึงให้แต่ง
ตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ
ที่ปรึกษาคณะทำงาน
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ประธานคณะทำงาน
๓. หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน
คณะทำงาน
๔. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
คณะทำงาน
๕. ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
คณะทำงาน
๖. ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง คณะทำงาน
๗. ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
คณะทำงาน
๘. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
คณะทำงาน
๙. ผู้อำนวยการสำนักงานพัสดุ
คณะทำงาน
๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์
คณะทำงาน
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์
คณะทำงาน
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ
คณะทำงาน
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะทำงาน
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะทำงาน
/๑๕. ผู้อำนวยการ...
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- ๒ ๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการต่างประเทศ
๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม
๑๗. ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง
๑๘. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ วลัยรัชต์
๒๐. ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
๒๑. นางสาวปราณี สุขดีศรีสวัสดิ์
๒๒. นางสาวปิยะมล บุญชื่น
๒๓. นายธงชัย ลือขจร
๒๔. นางสาวระพีพรรณ ทองปลิว
๒๕. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา
๒๖. เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา

คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาระเบียบวิธีการประเมิน หลักเกณฑ์การประเมินผล และประเด็นการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)
๒. ดำเนินงานในประเด็นและตัวชี้วัดที่รับผิดชอบตามรายละเอียดการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)
๓. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ให้เป็นปัจจุบันและเตรียมการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส่วนงาน
๔. รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ตามระยะเวลาที่กำหนด
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการติดตามการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี)
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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รายชื่อคณะผูจ้ ดั ทา
ที่ปรึกษา :
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา วลัยรัชต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ ศักดานุ ภาพ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
นางจิรวดี ม่วงมีผล
ผูอ้ านวยการสานักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา

จัดทาโดย :
นางสาวชณัฐตา พุกทอง

นักวิชาการศึกษา

