ระบบการดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2556
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การดํ า เนิ น กิ จ กรรมภายใต โ ครงการที่ ส นองตอบยุ ท ธศาสตร 4 ยุ ท ธศาสตร ข องคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอันไดแก การผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สรางองคความรู การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น และ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและภูมิสถาปตย จะดําเนินตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยมีขั้นตอน
การดําเนินงานดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การขอจัดทํารายละเอียดกิจกรรมและขออนุมัติเพื่อจัดกิจกรรม (P)
อาจารยผูรับผิด ชอบกิจ กรรมจัด ทํารายละเอียดกิจ กรรมตามที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ และทําบันทึกขอความและรายละเอียดกิจกรรมเพื่อขอความเห็นชอบตอ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ โดยฝายแผนงานเปนผูตรวจสอบความสอดคลองของกิจกรรมกับโครงการ
และยุทธศาสตรของคณะ งบประมาณและการประเมินความสําเร็จของกิจกรรม (เอกสารตัวอยางที่ 1)
ผูรับผิดชอบกิจกรรมจัดทํารายละเอียดกิจกรรม
เสนอตอ
มีขอแกไข

ฝายแผนงานฯ คณะวิทยาศาสตรฯ

ไมมีขอแกไข
เสนอตอ

คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ
เสนอตอ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินจัดกิจกรรม (D)
เมื่อไดรับการอนุมัติใหจัดกิจกรรมจากอธิการบดีแลว ให ดําเนินการจัดกิจกรรมตามวันเวลา
และลักษณะกิจกรรมที่กําหนดในรายละเอียดกิจ กรรมที่ขออนุมัติไว หากมีการเปลี่ยนแปลงวัน จัด
กิจกรรมจะตองทําบันทึกขอความถึงอธิการบดี เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแลวให ประเมินความสําเร็จของ
กิจกรรมตามตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่กําหนดรายละเอียดกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามความกาวหนาของกิจกรรม (C)
เมื่อดํ าเนิ น กิจ กรรมเสร็ จ สิ้น แลว ฝา ยแผนงานฯ จะติด ตามกิจ กรรมโดยแบง ออกเปน 2
ชวงเวลา ไดแก
(1) การติดตามความกาวหนาและปญหา/อุปสรรคในการดําเนินกิจกรรม (เอกสารตัวอยางที่
2) ผูรับผิดชอบกิจกรรมจะตองรายงานแบบติดตามมายังฝายแผนงานฯ ภายใน 2 สัปดาห
หลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้นลง
(2) การติดตามผลการดําเนินกิจกรรมรายไตรมาส (เอกสารตัวอยางที่ 3) ฝายแผนงานฯ จะ
สง แบบรายงานผลการดํา เนิ น กิ จ กรรมไปยั ง ประธานสาขาและผูรั บผิ ด ชอบกิจ กรรม
(บริก ารวิชาการ) ทั้ง รูปแบบของเอกสารและไฟล เมื่อกรอกขอมูลในแบบรายงานผล
เรียบรอยแลวใหนําสงมายังฝายแผนงานฯ ทั้งในรูปแบบของเอกสารและไฟลขอมูล
ขั้นตอนที่ 4 การทํารายงานผลการจัดกิจกรรม
หลังจากดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น อาจารยผูรับผิดชอบกิจกรรมทํารายงานการดําเนินกิจกรรม
ซึ่งประกอบดวยขอมูลตางๆ และสอดคลองกับรายละเอียดกิจกรรมที่ขออนุมัติ (เอกสารตัวอยางที่ 4)
ขั้นตอนที่ 5 การสงรายงานผลการจัดกิจกรรม
ภายหลังจากทํารายงานผลการจัดกิจกรรมแลว ใหอาจารยที่รับผิดชอบกิจกรรม ดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(1) กิจกรรมบริการวิชาการ ใหดําเนินการติดตามการใชประโยชนใหเสร็จสิ้นกอน (หลังจากการ
อบรมเสร็จ 30 วัน) แลวจึงสง (ราง) รายงานผลการจัดกิจกรรมใหแกฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ และเมื่อแกไขรายงานเรียบรอยแลว ใหนําสงรายงานการจัดกิจกรรมฉบับสมบูรณ
ทีฝ่ ายแผนงานและกิจการนักศึกษา จํานวน 3 เลม

(2) กิจกรรมที่คณะใหสาขาวิชาตางๆ มีสวนรวมในกิจกรรม ไดแก Learning by Doing และการ
พัฒนานวัตกรรม ฯลฯ ใหผูรับผิดชอบกิจกรรมของสาขาสง (ราง) รายงานผลการดําเนิน
กิจกรรมภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 30 วัน ที่ฝายแผนงานและกิจการนักศึกษา และเมื่อ
แกไขรายงานเรียบรอยแลว ใหนําสงรายงานการจัดกิจกรรมฉบับสมบูรณที่ ฝายแผนงาน
และกิจการนักศึกษา จํานวน 3 เลม
(3) กิจ กรรมตางๆ ของสาขาวิชาภายใตง บประมาณของโครงการพัฒนาจุด เดน จุด เนน ของ
สาขาวิชาและโครงการพัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชา (ไมรวมถึงการจัดซื้อ/จางวัสดุ
และอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน) ใหสง (ราง) รายงานผลการดําเนินกิจกรรมภายหลัง
เสร็จ สิ้นกิจ กรรม 30 วัน ที่ฝายแผนงานและกิจ การนัก ศึก ษา และเมื่อแกไขรายงาน
เรียบรอยแลว ใหนําสง รายงานการจัดกิจ กรรมฉบับสมบูร ณที่ ฝายแผนงานและกิ จการ
นักศึกษา จํานวน 3 เลม
รายงานการจั ด กิ จ กรรมฉบั บ สมบู ร ณ 3 เล ม ฝ า ยแผนงานฯ จะจั ด ส ง ให แ ก ฝ า ยงานที่
รับผิดชอบ (ฝายวิชาการ/ฝายวิจัยและบริการวิชาการ/ฝายกิจการนักศึกษา) 1 เลม สวนอีก 2 เลมจะ
จัดเก็บที่ฝายแผนงานฯ
หมายเหตุ มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินการเรื่องการสงรายงานผลการจัดกิจกรรม เพื่อลดปญหา
ที่พบจากการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ คือ ไมสามารถใชประโยชนจากกิจกรรมตางๆ ที่สาขาวิชา
และคณะทําได เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชน (1) การรายงานผลไมไดแสดงถึงกิจกรรมที่ทําอยาง
ชัดเจน (2) ไมไดแสดงการบูรณาการ (ตามที่อางไวในรายละเอียดกิจกรรม) (3) การประเมินผลสําเร็จไม
ถูกตอง/ไมครบ/ไมสอดคลองกับวัต ถุประสงค/ไมประเมิน ตามรายละเอียดกิจกรรมที่ขออนุมัติกอนหนา
โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตรฯ ครั้งที่ 5/2556
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (A)
เมื่อใกลสิ้น สุดงบประมาณ (เดือนสิง หาคม) ใหฝายงานตางๆ ของคณะและสาขาวิชาจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพที่ประกอบดวย
(1) ปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในปงบประมาณที่ผานมา
(2) ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสาขาวิชา
(3) ปญหาเชิงประจักษ
มาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินกิจกรรม หรือจัดทํากิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อ
แกไขปญหาใหลดลง ในสวนของกิจกรรมที่เพิ่มเติมขึ้นในนําไปเพิ่มเติมในกิจกรรมภายใตโครงการที่
สาขารับผิดชอบในปงบประมาณถัดไป

เอกสารตัวอยางที่ 4
รายงานผลการดําเนินกิจกรรม………………………..
ปงบประมาณ……………….
1. ชื่อกิจกรรม……………………………………………….
2. สาขาวิชาที่รับผิดชอบ…………………………………………………
3. ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ………………………………………………………….
4. วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม
…………..เหมือนในรายละเอียดกิจกรรมที่ขออนุมัติ………………………….
5. แหลงงบประมาณ
( ) งบแผนดิน รหัส……………………………………..
( ) งบรายได (บ.กศ. สมทบ / พิเศษ กศ.บป.) รหัส……………………………………..
จํานวนงบประมาณ………………….บาท (ที่ใชจริง)
6. วัน / เวลา / สถานที่จัดกิจกรรม
…………………………………………………………………
7. ลักษณะกิจกรรมที่จัด
………..ทําอะไร อยางไร…………..
8. ผูเขารวมกิจกรรม
- นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า…………………….คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ชั้ น ป ที่ ……………..
จํานวน……….คน หรือ
- กลุมเปาหมายตามรายละเอียดกิจกรรมที่ขออนุมัติ
9. การประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
9.1 การประเมินความพึงพอใจ
จํานวนนักศึกษาที่ทําแบบประเมินความพึงพอใจ…………………………………………………………………
ตัวอยางตารางแสดงผลการประเมิน
ขอที่
ประเด็น
1 ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม
2 ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน

ระดับความพึงพอใจ
3.67
3.89

3
4

………………………………………………….
…………………………………………………..
ระดับความพึงพอใจตอโครงการ/กิจกรรม

…………..
………….
คาเฉลี่ย

9.2 การประเมินความรู
……….ผลการทดสอบ…………
9.3 การนําความรูไปใชประโยชน (ถามี)
……….ผลการติดตามการนําความรูที่ไดจากกิจกรรมไปใชประโยชน
10. การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
เชิงปริมาณ :
จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
(คน)
เชิงคุณภาพ :
ระดับความพึงพอใจ

คาที่กําหนด

คาที่เกิดขึ้น

ตามกิจกรรม
กําหนด

…………….

 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

 3.51

………………

รอยละของความรูท ี่ไดรับ

80

………………

รอยละของผูเขารวมกิจกรรม
ที่นําความรูไปใชประโยชน
(ถามี)

80

………………








(ขึ้นกับทีก่ ําหนดใน

การบรรลุเปาหมาย

บรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย

กิจกรรม)

11. ปญหาและขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรม (กรุณาเสนอปญหาและขอเสนอแนะดวย)
ปญหาและขอเสนอแนะของผูจัดกิจกรรมที่พบขณะทําโครงการ เพื่อปรับปรุงในการจัดครั้ง
ตอไป
12. ผูรายงานผลการดําเนินงาน
ชื่อของผูรับผิดชอบกิจกรรม
13. ภาคผนวก ประกอบดวย
13.1 ภาพกิจกรรม
13.2 สําเนาบันทึกขอความและรายละเอียดกิจกรรมที่ขออนุมัติจากอธิการบดี

13.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม
13.4 รายชื่อผูรวมกิจกรรม
13.5 ฟอรมแบบประเมินความพึงพอใจ แบบทดสอบความรู แบบสังเกต
13.6 อื่นๆ เชน
13.6.1 บันทึกขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกสถานที่
13.6.2 หนังสือขอความอนุเคราะหเปนวิทยากร (บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย)
13.6.3 คําสั่งแตงตั้งเปนวิทยากร (บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย)
14. หนาปก ประกอบดวย (เอกสารหมายเลข 5)
14.1 รายงานผลการดําเนินกิจกรรม………………….
14.2 สถานที่และวันที่จัดกิจกรรม
14.3 หนวยงานที่รับผิดชอบกิจกรรม

เอกสารตัวอยางที่ 5

รายงานผลการดําเนินการ
กิจกรรม………………………………………………

สาขาวิชา………………………………………….
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ เดือน ป

ระบบการติดตามผลการพัฒนาตนเองของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การพัฒนาตนเองของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เปน สิ่งสําคัญและมีความ
จําเปนตอการเพิ่มคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมถึงการ
พัฒนาคุณ ภาพงานที่รับผิด ชอบของบุคลากรสายสนับสนุ น คณะวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีใ ห
ความสําคัญตอการพัฒนาตนเองในดานสอดคลองและตรงตามศาสตรหรือความรับผิดชอบ และการ
นําความรูที่ไดรับจากการพัฒนามาใชประโยชนในดานตางๆ ขางตน
ฝายแผนงานฯ คณะวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีจึงกําหนดขั้นตอนในการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนดังตอไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การขออนุญาตไปพัฒนาตนเอง (P)
บุคลากรขออนุญาตตอคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ เพื่อไปพัฒนาตนเองในหลักสูตรหรือการ
ประชุมวิชาการที่ตรงกับศาสตรและความรับผิดชอบของตน โดยกรอกขอมูลใน “บันทึกขอความขอไป
ราชการและขออนุมัติเบิกคาใชจาย” ทั้งดานหนาและหลัง (เอกสารตัวอยางที่ 6) พรอมแนบเอกสาร
ตนเรื่องแสดงรายละเอียดของการอบรม การประชุมวิชาการหรือการพัฒนาตนเองรูปแบบอื่นๆ
คณบดีฯ พิจารณาความเหมาะสมในการไปพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาการและงบประมาณ
ซึ่งกําหนดไวในกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตรฯ และกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
ขั้นตอนที่ 2 การไปพัฒนาตนเอง (D)
บุคลากรไปพัฒนาตนเองตามที่ขออนุญาต
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามการไปพัฒนาตนเอง (C)
เมื่อพัฒนาตนเองเสร็จสิ้นแลวใหบุคลากรรายงานความรูที่ไดรับจาการพัฒนาตนเอง พรอม
รายงานแผนการนําความรูไปใชประโยชนในแบบติดตามการนําความรูจากการพัฒนาตนเองไปใชในการ

ปฏิบัติงาน (เอกสารตัวอยางที่ 7) เพื่อฝายแผนงานฯ และคณะกรรมการติดตามประเมินผลของคณะ
วิทยาศาสตรฯ จะไดทําการติดตามการนําไปใชประโยชนตามที่รายงานไวในแบบติดตาม
ขั้นตอนที่ 4 การสรุปผลและปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร (A)
เมื่อใกลสิ้นสุดงบประมาณ (เดือนสิงหาคม) ใหฝายงานฯ และคณะกรรมการติดตามประเมินผล
ของคณะวิทยาศาสตรฯ สรุปผลการติดตามการนําความรูจากการพัฒนาตนเองไปใชประโยชน รวมถึง
วิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขเพื่อปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของคณะ และ
เพิ่มเติมกิจกรรมภายใตโครงการพัฒนาทักษะการสอนและการจัดการเรียนรูของอาจารยและโครงการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสูมืออาชีพในปงบประมาณถัดไป
บุคลากรขออนุญาตไปพัฒนาตนเอง

คณบดีพิจารณาตามแผนที่กําหนดไว

บุคลากรไปพัฒนาตนเอง
ภายในหนึ่งสัปดาหหลังจาก
การไปพัฒนาตนเอง

รายงานความรูที่ไดรับ
จากการพัฒนาตนเองและแผนการนําไปใชประโยชน

ฝายแผนงานฯ ติดตาม
การนําไปใชประโยชน

บุคลากรนําความรูไปใชในการเรียนการสอน /
การบริการวิชาการ / งานวิจัย /
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ฝายแผนงานฯ นําผลที่ไดจากการติดตามผลและ
สรุปความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร

ฝายแผนงานฯ และคณะกรรมการฯ ทบทวนแผนดาน
การพัฒนาบุคลากรเพื่อปรับปรุงในแผนปฏิบัติการ
ปถัดไป

** ในขั้นตอนนีอ้ าจมีการทบทวนเปน

ระยะระหวางปงบประมาณ

