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     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขต ..นครราชสีมา.. 

หน่วยงาน .. กองบริหารงานบุคคล.. 
งบประมาณ ..งบประมาณแผ่นดิน.. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รหัสโครงการ …[รหัสโครงการ]… 

1.  ชื่อโครงการ  โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และอาจารย์บรรจุใหม่ (สายวิชาการและ
สายสนับสนนุ) ประจ าปี 2564 
2.  ลักษณะโครงการ   (…….)   จัดฝึกอบรม   (…….)   จัดงาน   (…/….) จัดตามภารกิจปกต ิ
3.  โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายชาติ และผลผลิต  
     นโยบายที่ 4 : การศึกษา และเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
                 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
4.  ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล 
      ตัวช้ีวัดที่ 12 : คะแนนการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence 
 5. ความสอดคล้องกับ Cluster / Commonality / Physical grouping ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
    Cluster: [คลัสเตอร์]    Sub Cluster: [คลัสเตอร์ย่อย] 
    Commonality: Hands on   

    Physical grouping: [PhysicalGrouping]    
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ...กองบริหารงานบุคคล....สาขาวิชา ......................................... 
    วิทยาเขต.........นครราชสีมา.............มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน    
7. สถานทีด่ าเนินงาน (ระบุ) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและวิทยาเขต ผา่นระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) 
8. ระยะเวลาด าเนินการ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึง วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564  
9. หลักการและเหตุผล 

  นโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มี
บทบาทส าคัญต่อภารกิจดังกล่าว คือ บุคลากรสายวิชาการ ผู้ที่ท าหน้าที่สอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่บรรจุใหม่                        
ในต าแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญและถือเป็นหน้าที่ท่ีจะต้องสร้าง และส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีศักยภาพและ 
มีความพร้อมที่จะท าหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ดี ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจน
การประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีคุณธรรมอันดี สามารถช้ีแนะแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ และเป็นก าลังส าคัญที่จะผลักดันมหาวิทยาลัยให้ก้าวเดินไปข้างหน้า และน าพามหาวิทยาลัยไปสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วย 
 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่ การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
ได้รับรู้นโยบาย เป้าหมาย กฎระเบียบ สวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์ เป็นการสร้างประสบการณ์การ                    
ที่ส าคัญก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพเกิดความคุ้นเคย เข้าใจสภาพการท างานในมหาวิทยาลัยฯ ในด้านต่างๆ ช่วยให้
บุคลากรสามารถปรับตัวได้ถูกต้อง มีความรู้เรื่องงานที่จะรับผิดชอบ และที่ส าคัญเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีของบุคลากร
ต่างคณะ ต่างหน่วยงาน อันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการมีทัศนคติที่ดี มีความผูกพัน
กับมหาวิทยาลัย 
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 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงก าหนดจัดโครงการ “ปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ
และอาจารย์บรรจุใหม่ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ประจ าปี 2564” ขึ้น ซึ่งถือเป็นโครงการที่มีความส าคญัที่จะช่วยเพิ่มพูน
ศักยภาพให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนับสนุนของมหาวิทยาลัยต่อไป 
10. วัตถุประสงค ์
        10.1 เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนบรรจุใหม่ ได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย กฎระเบียบ  
สวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้าและระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
        10.2 เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนบรรจุใหม่ ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจบาทบาท หน้าที่                
ความรับผิดชอบของอาจารย์ การมีจิตส านึกท่ีดี 
        10.3 เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนบรรจใุหม่ ได้รับการสร้างการสอนอย่างเป็นระบบ สามารถสรา้ง
แผนการเรียนการสอน การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
        10.4 เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนบรรจุใหม่ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานร่วมกัน 
11. เป้าหมาย 
       11.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนบรรจุ
ใหม่ จ านวน 100 คน ได้ทราบเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย กฎ ระเบียบ สวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้าและระบบการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยและมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นครู มีจิตส านึกที่ดี                   
เป็นแบบอย่างและลูกศิษย์   
       11.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
บรรจุใหม่ จ านวน 100 คน ปฏิบัติตามนโยบาย เป้าหมาย กฎ ระเบียบ ได้ถูกต้อง และมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสวัสดิการ 
โอกาสความก้าวหน้าและระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ลดการกระท าผิดจรรยาบรรของการเป็นครูหรือบุคลากร              
ทางการศึกษา 
12. กิจกรรมด าเนินงาน    (ให้ระบุกิจกรรมที่จะท าในโครงการ) 

 12.1 การวางแผนการด าเนินการ (P_Plan)  เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ ขออนุมัตโิครงการ ประชุมเพื่อวางแผน 
 12.2 การด าเนินงานตามแผน  (D_Do) เช่น ติดต่อวิทยากร สถานท่ี เอกสาร และอุปกรณต์่างๆ บรรยาย อบรม

เชิงปฏิบัติการ ประชุมกลุม่อภิปราย กรณีศึกษา เกมฝึกปฏิบัต ิ
 12.3  การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check) 
 12.4 การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตาม  (A_Action) (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 

13. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ (ให้ระบุกลุ่มเป้าหมาย และจ านวนให้ชัดเจน) 
 13.1 ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ จ านวน 100 คน 

    13.2 วิทยากร      จ านวน    5 คน 
    13.3 คณะกรรมการด าเนินงาน    จ านวน   25 คน 

รวม       130 คน 
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14.งบประมาณ 11700  บาท 
14.1 ค่าตอบแทน 
       ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน                        4,800.- 
       (4คนx600.-x2ชม.) 
       ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก                         1,200.- 
       (1คนx600.-x2ชม.) 

6000  บาท 

14.2 ค่าใช้สอย 
      ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม                            2,100.- 
      (30คนx35.-x2มื้อ)  
       ค่าอาหารกลางวัน1                                  3,600.- 
      (30คนx120.-x1มื้อ)        

5700  บาท 

14.3 ค่าวัสดุ  0  บาท 
  

หมายเหตุ  1. งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการค านวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ 
             กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยดัของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
              ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ 
              2. ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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15. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน)  และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต   

กิจกรรมด าเนินงาน/แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(ใส่จ านวนเงินในช่วงเวลาปฏิบัติงาน) 

 
ปี พ.ศ. 2564 

 
ปี พ.ศ. 2565 

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.ขออนุมัติโครงการ              
2.วางแผน เตรียมสถานท่ี             
3.ติดตามผลการด าเนินโครงการ             
4.....................................................             
ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 
(ใส่จ านวนตัวช้ีวัดในช่วงเวลา
ปฏิบัติงาน) 

            

- เชิงปริมาณ             
  - จ านวนครั้งท่ีด าเนินโครงการ (ครั้ง)          1   
  - จ านวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

(หน่วยนับ) 
         100   

  - อื่น ๆ (ระบุ)...................................             
- เชิงคุณภาพ (ร้อยละ)    - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/ผูร้ับบริการ ไมต่่ ากว่าร้อยละ 75 
                                - อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................................................................................... 
- เชิงเวลา (ร้อยละ)        - ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
                               - อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................................................................................................ 
- เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)    - งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ ..............................11,700.............................บาท 

 
16. ผลที่คาดว่าจะเกิด (Impact) 

 16.1  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนบรรจุใหม่ ได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย กฎระเบียบ สวัสดิการ 
โอกาสความก้าวหน้าและระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

 16.2  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนบรรจุใหม่ ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของอาจารย์ การมีจิตส านึกท่ีดี 

 16.3  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนบรรจุใหม่ ได้รับการสร้างการสอนอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างแผนการ
เรียนการสอนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 16.4  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนบรรจุใหม่ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน
การท างานร่วมกัน 
 
หมายเหตุ   กรุณากรอกข้อมูลใหค้รบถ้วนสมบรูณ์ เพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ                
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 ลงช่ือ .................................................................................   ผู้รับผดิชอบโครงการ  
                                   (นางสาวเทพนภา  ดวนสันเทียะ)       

                                   บุคลากร  
                                  ...................../.................../.................. 

                     เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถตดิต่อโดยตรง.................................2652.........................................  
 
 
 
ความคิดเห็นผู้บังคับบญัชา............................................................................................................................................................ 

                       
 

   ลงช่ือ .................................................................................    
                              (นางสาวจิรพรรณ  นวมโคกสูง)       
                               บุคลากร รักษาราชการแทน 

                               ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  
                              ...................../.................../.................. 

 
 


