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บันทึกข ้อความ

มหาวิทยาล ัย
แบบเสนอโครงการตามแผนยุทธศาสตร์/บริการวิชาการ
ตอนที 1 : รายละเอียดโครงการ
ื
1. ชอโครงการ
โครงการอบรมเพือเตรียมทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ งปม 2561
2. ประเภทโครงการ โครงการพัฒนางานเดิม
3. ล ักษณะโครงการ โครงการพัฒนางานเดิม
4. แผนงาน งานบริหารมหาวิทยาลัย
5. แหล่งงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ

งบรายจ่าย

คําอธิบาย

งบประมาณเงินรายได ้
(มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ »
สํานักงานอธิการบดี)

หมวดรายจ่าย » งบดําเนิน เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์สํานักงาน
งาน
อธิการบดี ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2561

ปี งบประมาณ

จํานวนเงิน(บาท)

2561

รวมทังหมดเป็ น :

13,000.00

13,000.00

6. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ื ร้ ับผิดชอบ
รายชอผู
นาย ประวิทย์ วิมานทอง

สถานะ
ผู ้รับผิดชอบหลัก

7. ทีปรึกษาโครงการ
- นายวุฒพ
ิ ล คล ้ายทิพย์
8. หน่วยงานทีร ับผิดชอบ
ื
รายชอหน่
วยงาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ » สํานักงานอธิการบดี » ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานะ
หน่วยงานหลัก

9. สน ับสนุนนโยบายมหาวิทยาล ัย
นโยบายมหาวิทยาล ัย
ด ้านการพัฒนาบุคลากร
10. สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์
่ งค์กรทีมีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาล ัย 61 MJU 6 การบริหารจัดการสูอ
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาล ัย 61 MJU 6.3 มีทรัพยากรบุคคลทีมีสมรรถนะสูง
กลยุทธ์ของมหาวิทยาล ัย 61 MJU 6.3.1 ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรให ้สอดคล ้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ต ัวชวี ัดของมหาวิทยาล ัย 61 MJU6.10 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ICT61-5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เสริมสร ้าง พัฒนาศักยภาพและทักษะทางด ้านเทคโนโลยี
ดิจท
ิ ล
ั
เป้าประสงค์ของหน่วยงาน ICT61-5(1) นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า ชุมชน มีความรู ้และทักษะในการใช ้งาน ICT (ICT Literacy) มี
ความรอบรู ้สารสนเทศ (Information Literacy) และรู ้เท่าทันสือ (Media Literacy)
กลยุทธ์ของหน่วยงาน ICT61-5(1)2 พัฒนาบุคลากรให ้ สามารถใช ้และประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบต
ั งิ านได ้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ได ้แก่การค ้นหาข ้อมูล การเผยแพร่ข ้อมูล ข่าวสาร และความรู ้ การแสดงความคิดเห็น และการใช ้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต ้น เพือประโยชน์ในการเรียนรู ้ การทํางาน
ต ัวชวี ัดของหน่วยงาน ICT61-5(1) 1. ร ้อยละของบุคลากรทีได ้รับการฝึ กอบรม
11. หล ักการและเหตุผล
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เพือเป็ นการส่งเสริม สนับสนุนให ้บุคลากรมีการพัฒนาสมรรถนะด ้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ อันจะเป็ นการพัฒนาทักษะที
ั ทัศน์ความเป็ นนานาชาติ และเป็ นการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด ้านภาษาต่างประเทศให ้มากขึน
ผลักดันมหาวิทยาลัยให ้บรรลุวส
ิ ย
ประกอบกับเป็ นการพัฒนาตนเอง ทีส
ี ามารถนํ าความรู ้ไปใช ้ในงาน ตลอดจนชีวต
ิ ประจําวัน และสามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางด ้าน
ภาษาอังกฤษ (CEFR) ตามทีมหาวิทยาลัยกําหนดได ้อีกด ้วย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได ้จัดโครงการอบรมเพือเตรียมทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษขึน โดยแนะนํ าโปรแกรม SpeexX ให ้กับ
บุคลากร ซึงเป็ นโปรแกรมเรียนภาษาด ้วยตนเอง สําหรับบุคลากร นักศึกษา และผู ้ทีต ้องการพัฒนาทักษะด ้านภาษาอังกฤษ สามารถเข ้าใช ้
งานและฝึ กฝนทักษะด ้านภาษา ได ้แก่ บนเรียนไวยากรณ์ คําศัพท์ การออกเสียง และสําเนียงทีถูกต ้อง รวมไปถึงทักษะการอ่านบทความด ้วย
12. ว ัตถุประสงค์
12.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให ้บุคลากรเข ้ารับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ิ ด 31/08/2561
13. ระยะเวลาดําเนินโครงการเริมต้น 01/01/2561 สนสุ
14. กลุม
่ เป้าหมายจํานวน 100 คน ประกอบด้วย บุคลากร สํานักงานอธิการบดี และผู ้ทีสนใจ
15. รูปแบบกิจกรรม
15.1 ฝึ กอบรม
16. เป้าหมายผลผลิตและต ัวชวี ัด
16.1 บุคลากรทีผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางด้านภาษาอ ังกฤษทีมหาวิทยาล ัยกําหนด
ต ัวชวี ัด
ประเภท
หน่วยน ับ
บุคลากรสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานทางด ้านภาษา
อังกฤษ (CEFR) ทีมหาวิทยาลัยกําหนด

เชิงปริมาณ

เป้าหมาย
ร ้อยละ

30

17. งบประมาณ
17.1 บุคลากรทีผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางด้านภาษาอ ังกฤษทีมหาวิทยาล ัยกําหนด
ผลผลิตนีมีการถัวจ่ายงบประมาณ
กิจกรรม

หมวดรายจ่าย/รายการ

เตรียมความพร ้อมบุคลากร พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ
- ฝึ กอบรมโปรแกรม SpeexX (วันทีจัดกิจกรรม
01/01/2561 - 31/08/2561)

งบดําเนินงาน » ค่า
้ อย
ใชส

ื ร้ ับผิดชอบกิจกรรม
รายชอผู
- นาง อภิญญา โตสิตารัตน์

งบประมาณรวม
13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 50 คน x 2 รุน
่ x 30 บาท
x 2 มือ = 6000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 2 รุน
่ x 70 บาท x 1 มือ
= 7000 บาท

18. ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มข
ี ้อมูลปั ญหาและอุปสรรค
19. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มข
ี ้อมูลแนวทางการแก ้ไขปั ญหาและอุปสรรค
20. เอกสารประกอบ
ไม่มเี อกสารประกอบ

ตอนที 2 : รายชือผู ้เห็นชอบและอนุมต
ั ิ
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ผูบ
้ ันทึกข้อมูล
โปรดตรวจสอบความถูกต ้องและลงนามรับรอง
ลงนามเมือ : 21-12-2560

เห็นชอบ
ลงนามเมือ : 25-12-2560

(น.ส. ณั ฐกฤตา โกมลนาค )
ผู ้บันทึกข ้อมูล

(น.ส. ณั ฐกฤตา โกมลนาค )
ผู ้ตรวจแผนระดับหน่วยงาน

เห็นชอบ
เรียน อธิการบดี เพือโปรดพิจารณาอนุมต
ั ใิ น
หลักการ โดยการเบิกจ่ายให ้เจ ้าหน ้าทีปฏิบต
ั ิ
ตามระเบียบทีเกียวข ้องต่อไป
ลงนามเมือ : 28-12-2560

(นาง อัมพิกา กันชะนะ )
ผู ้ตรวจงบประมาณระดับมหาวิทยาลัย (ทีไม่ใช่
งบประมาณแผ่นดิน)

ผูเ้ สนอ
ลงนามเมือ : 21-12-2560

เห็นชอบ
ลงนามเมือ : 25-12-2560

อนุม ัติ
ลงนามเมือ : 29-12-2560

(นาย ประวิทย์ วิมานทอง )
ผู ้เสนอโครงการ

(นาย วุฒพ
ิ ล คล ้ายทิพย์ )
ผู ้เห็นชอบระดับหน่วยงาน

(ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทองเลียน บัวจูม )
ผู ้อนุมต
ั ิ

เห็นชอบ
ลงนามเมือ : 25-12-2560

เห็นชอบ
เรียน รองอธิการบดี เพือโปรดพิจารณาอนุมต
ั ิ
และเห็นควรให ้กองคลังตรวจสอบรายละเอียด
ค่าใช ้จ่ายให ้เป็ นไปตามระเบียบทีเกียวข ้องต่อ
ไป
ลงนามเมือ : 27-12-2560

(นาง พรสวรรค์ นักดนตรี )
ผู ้ตรวจงบประมาณระดับหน่วยงาน
(นาย วรุณสิร ิ สุจน
ิ ดา )
ผู ้ตรวจแผนระดับมหาวิทยาลัย
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