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รหสัอา้งองิ :
18654

Bookmark พมิพห์นา้นี� เลอืกภาษา  ▼ บนัทกึขอ้ความ

มหาวทิยาลยั
แบบเสนอโครงการตามแผนยทุธศาสตร/์บรกิารวชิาการ

1. ขอ้มลูทั�วไป

ชื�อโครงการ : การสรา้ง Growth Mindset ปลกุพลงัแหง่ความคดิ เพื�อพฒันาตวัเอง

ประเภท
โครงการ :

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยั(เบกิจา่ยจากงบยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยั)

รหสัโครงการ
บรกิารวชิาการ

:

ไมร่ะบุ

รปูแบบ
โครงการ :

โครงการภายใน

แหลง่ทนุ
ภายนอก :

ไมร่ะบุ

ชว่งเวลาที�ทาํ
โครงการ :

01/09/2565  ถงึ  30/09/2565

แผนงาน :
การบรกิารวชิาการแก่
ชุมชน

งานบรหิารมหาวทิยาลยั งานสนบัสนนุ
วชิาการ

แผนงานวจิยั

การเรยีนการสอน งานศาสนา ศลิปะ และ
วฒันธรรม

กลุม่เป้าหมาย : ภายนอก

ภายใน
จาํนวนกลุม่เป้าหมาย  50  คน

 รายละเอยีด  บคุลากรมหาวทิยาลยั

รปูแบบ
กจิกรรม : การศกึษานอกสถานที� ฐานเรยีนรู/้แหลง่เรยีนรู ้ ฝึกอบรม สมัมนา

เขา้รว่มการประชุม เดนิทางไปตา่งประเทศ พฒันาระบบสารสนเทศ ออกแบบ สาํรวจพื�นที�

จดันทิรรศการ เผยแพรผ่ลงานวชิาการ แลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ อ ื�น ๆ

สถานที�จดั
กจิกรรม :

ภายในมหาวทิยาลยั ภายนอกมหาวทิยาลยั(เอกชน) ภายนอกมหาวทิยาลยั(ราชการ)
รายละเอยีดสถานที�จดักจิกรรม :  หอ้ง co working space สํานักหอสมดุ มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้
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2. ลกัษณะโครงการ

ลกัษณะ
โครงการ

โครงการตอ่เนื�อง โครงการพฒันางานเดมิ โครงการใหม่

3. ผูรั้บผดิชอบโครงการ

รายชื�อผูร้บัผดิชอบ สถานะ

นาง โสภา  สทุธยิทุธ์ ผูรั้บผดิชอบ
หลกั

นาง ชญานศิ  ปัญญา ผูรั้บผดิชอบรอง

4. ที�ปรกึษาโครงการ

รายชื�อผูร้บัผดิชอบ

- รองศาสตราจารย ์ดร.เกรยีงศกัดิ� ศรเีงนิยวง

ไมม่ขีอ้มลูที�ปรกึษาโครงการภายนอก

5. หน่วยงานที�รับผดิชอบโครงการ

รายชื�อหนว่ยงาน สถานะ

มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้» สํานักงานมหาวทิยาลยั » ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานหลกั

6. หลกัการและเหตผุล
เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วทางเทคโนโลยยีคุดจิทิลัและการแขง่ขนั การสรา้งใหบ้คุลากรตระหนักถงึความจําเป็นในการ
เปลี�ยนแปลงและปรับตวัเพื�อใหอ้งคก์รอยูร่อดและแขง่ขนัไดจ้งึเป็นเรื�องสําคญั Growth Mindset คอื ความเชื�อวา่ศกัยภาพของ
ตนเองสามารถพัฒนาได ้หากมคีวามมุง่มั�นอยา่งเพยีงพอ ซึ�งสิ�งที�เป็นปัญหาของบคุลากรในองคก์รที�มกีรอบความคดิแบบ Fixed
Mindset คอื กลวัความผดิพลาด จะหนหีรอืหลกีเลี�ยง เพราะไมอ่ยากลม้เหลว จงึทําใหอ้งคก์รไมพั่ฒนา 

 ดงันั�น การสรา้ง Growth Mindset ใหก้บัคนในองคก์รจงึเป็นเรื�องสําคญั จะสรา้งแรงจงูใจเพื�อพัฒนาตนเอง กลา้กา้วขา้มความผดิ
พลาด มมีมุมองตอ่การทํางานเชงิรกุ มทีศันคตใินแงบ่วก แนวความคดินี�จะทําใหค้นประสบความสําเร็จในงานและสรา้งผลลพัธไ์ดด้ี
ยิ�งขึ�น ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษยจ์งึเล็งเห็นสําคญัดงักลา่ว จงึเชญิบคุลากรที�มศีกัยภาพสงูของมหาวทิยาลยัที�ไดรั้บการยอมทั �ง
ภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยั รว่มถา่ยทอดแนวคดิ สรา้งแรงจงูใจในการกา้วขา้มกรอบความคดิเดมิ สูก่ารทํางานที�
ทา้ทาย การทํางานเชงิรกุ ที�สอดรับการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยั เพื�อใหบ้คุลากรไดม้กีารพัฒนาศกัยภาพตนเองและเกดิการพัฒนา
องคก์รตอ่ไป

7. วตัถปุระสงค์

วตัถปุระสงค์

บคุลากรไดรั้บแรงจงูใจในการปรับกรอบความคดิแบบเตบิโต (Growth Mindset)

8. สนับสนุนนโยบายมหาวทิยาลยั

นโยบายมหาวทิยาลยั

ดา้นบรหิารจัดการ
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9. สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยั

ประเด็นยทุธศาสตร์

[  2565 ] ประเด็นยทุธศาสตร ุ์65-69 MJU 2 การขบัเคลื�อนผลการดาํเนนิงานตามพนัธกจิหลกั (MOC)

 เป้าประสงค ์65-69 MJU 2.5 มรีะบบการบรหิารจัดการองคก์รที�มสีมรรถนะสงู (High Performance Organization)

 ตวัชี�วดั 65-69 MJU 2.25 ระดบัความสําเร็จแผนปฏบิตังิานประจําปี

 กลยทุธ ุ์65-69 MJU 2.5.1 ปรับระบบการบรหิารจัดการและการใหบ้รกิารในทกุพันธกจิของมหาวทิยาลยัให ้
สอดคลอ้งกบัรปูแบบวถิชีวีติใหม ่(New Normal) ของโลกในยคุหลงัโควดิ-19 (Post COVID-19)

10. สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตรห์น่วยงาน

ไมม่ขีอ้มลู

11. เป้าหมายในการพัฒนา

เป้าหมายหลกั เป้าหมายยอ่ย

1. เป้าหมายการพัฒนาอยา่งยั�งยนื
(SDGs)

1.17 ความรว่มมอืเพื�อการพัฒนาที�ยั�งยนื

12. งบประมาณ

สว่นงาน/หนว่ยงาน แหลง่งบประมาณ คาํอธบิาย ปีงบประมาณ จาํนวน
เงนิ(บาท)

มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้»
สํานักงาน
มหาวทิยาลยั » ฝ่าย
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

งบประมาณเงนิรายได ้
» งบอดุหนุน

กองทนุพัฒนาบคุลากร
มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้

2565 10,800.00

   รวมทั �งหมดเป็น
:

10,800.00

13. ผลผลติของโครงการและตวัชี�วดั
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ผลผลติ : บคุลากรไดร้บัการสรา้งแรงจงูใจในการพฒันาตนเองใหด้ยี ิ�งข ึ�น

KPI รายละเอยีดตวัชี�วดั หนว่ย
นบั

เป้า
หมาย

ไตรมาส
1

เป้า
หมาย

ไตรมาส
2

เป้า
หมาย

ไตรมาส
3

เป้า
หมาย

ไตรมาส
4

การ
คาํนวณ

เป้า
หมาย

1 ผูเ้ขา้รว่มโครงการไดรั้บแรงจงูใจ
ในการพัฒนาตนเอง
ประเภท : เชงิคณุภาพ

คะแนน
เฉลี�ย

3.51 รวม 3.51

2 จํานวนผูเ้ขา้รว่มโครงการจาก
กลุม่เป้าหมาย
ประเภท : เชงิปรมิาณ

คน 50 รวม 50

14. กจิกรรมและคา่ใชจ้า่ยของโครงการ

ผลผลติ : บคุลากรไดร้บัการสรา้งแรงจงูใจในการพฒันาตนเองใหด้ยี ิ�งข ึ�น  

กจิกรรม : การสรา้ง Growth Mindset ปลกุพลงัแหง่ความคดิ เพื�อพฒันาตวัเอง 
ชว่งเวลาดําเนนิกจิกรรม : 01/09/2565 - 30/09/2565
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รายชื�อผูร้บัผดิชอบกจิกรรม

1 นางชญานศิ  ปัญญา (ผูรั้บผดิชอบหลกั)

งบประมาณดาํเนนิการ

# งบประมาณ
ดาํเนนิการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม

1 รายจา่ยดาํเนนิ
งาน » คา่ใชส้อย
คา่อาหารวา่งและ
เครื�องดื�ม (50 คน
x 30 บาท x 1
มื�อ)

0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00

2 รายจา่ยดาํเนนิ
งาน » คา่ใชส้อย
คา่อาหารกลางวนั
(50 คน x 120
บาท)

 

0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00

3 รายจา่ยดาํเนนิ
งาน » คา่ใชส้อย
คา่หอ้งประชมุ 

 

0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00

4 รายจา่ยดาํเนนิ
งาน » คา่
ตอบแทน

 คา่ตอบแทน
วทิยากร (3 ชั�วโมง
x 600บาท)

0.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00

 ยอดรวมงบ
ประมาณดาํเนนิ

การ

0.00 0.00 0.00 10,800.00 10,800.00

15. ปัญหาและอปุสรรค

ไมม่ขีอ้มลู

16. แนวทางการแกไ้ขปัญหาและอปุสรรค

ไมม่ขีอ้มลู

� �
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17. กจิกรรมที�เกี�ยวขอ้ง

ไมม่ขีอ้มลู

18. รางวลัที�ไดรั้บ

ไมม่ขีอ้มลู

19. เอกสารประกอบ

ไมม่ขีอ้มลู

20. ประโยชนท์ี�คาดวา่จะไดรั้บ

ไมม่ขีอ้มลู

21. การบรูณาการ

การเรยีนการสอน
ไมม่ขีอ้มลู

งานทาํนบุาํรงุศลิปวฒันธรรม
ไมม่ขีอ้มลู

งานวจิยั
ไมม่ขีอ้มลู

อื�นๆ
ไมม่ขีอ้มลู
 

รายชื�อผูอ้นุมตัแิละเห็นชอบ

ผูบ้นัทกึขอ้มลู
 โปรดตรวจสอบความถกูตอ้งและลงนาม

รับรอง
 ลงนามเมื�อ : 22-08-2565

  

 

 
(นาง ชญานศิ   ปัญญา )

 ผูบ้นัทกึขอ้มลู 
เบอรภ์ายใน 3145 

 
 
 

 
-
 ลงนามเมื�อ : 24-08-2565

  

 

 
(นาง โสภา   สทุธยิทุธ ์)

 ผูต้รวจแผนระดบัหน่วยงาน 
เบอรภ์ายใน 3135 

 
 
 

 
เรยีน อธกิารบด ีเพื�อโปรดพจิารณาอนุมตัใิน
หลกัการ โดยการเบกิจา่ยใหเ้จา้หนา้ที�ปฏบิตั ิ

ตามระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งตอ่ไป
 ลงนามเมื�อ : 30-08-2565

  

 

 
(นาง อมัพกิา   กนัชะนะ )

 ผูต้รวจงบประมาณระดบัมหาวทิยาลยั 
เบอรภ์ายใน 3153 
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ผูเ้สนอ
 -

 ลงนามเมื�อ : 24-08-2565
  

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ไดกํ้าหนดคา่ใชจ้า่ยใน
โครงการอยา่งเหมาะสม โดยคํานงึถงึความ

คุม้คา่และความประหยดัแลว้ 
(นาง โสภา   สทุธยิทุธ ์)

 ผูเ้สนอโครงการ 
เบอรภ์ายใน 3135 

 
 
 

 
-
 ลงนามเมื�อ : 25-08-2565

  

 

 
(รองศาสตราจารย ์ดร. เกรยีงศกัดิ�   ศรเีงนิ

ยวง )
 ผูเ้ห็นชอบระดบัหน่วยงาน 

เบอรภ์ายใน 
 
 
 

อนมุตั ิ
 -

 ลงนามเมื�อ : 30-08-2565
  

 

 
(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ณัฐวฒุ ิ  ดษุฎ ี)

 ผูอ้นุมตั ิ
เบอรภ์ายใน 0815315376 

 
 
 

ผูเ้สนอ
 -

 ลงนามเมื�อ : 24-08-2565
  

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ไดกํ้าหนดคา่ใชจ้า่ยใน
โครงการอยา่งเหมาะสม โดยคํานงึถงึความ

คุม้คา่และความประหยดัแลว้ 
(นาง ชญานศิ   ปัญญา )

 ผูเ้สนอโครงการ 
เบอรภ์ายใน 3145 

 
 
 

 
เรยีนรองอธกิารบด ีเพื�อโปรดพจิรณาอนุมตัิ

โครงการจากงบพัฒนาบคุลากร จํานวน
10,800 บาท เพื�อจัดโครงการสรา้ง Growth
Mindset ปลกุพลงัแหง่ความคดิ เพื�อพัฒนา

ตวัเอง
 ลงนามเมื�อ : 26-08-2565

  

 

 
(นาย วรณุสริ ิ  สจุนิดา )

ผูต้รวจแผนระดบัมหาวทิยาลยั 
เบอรภ์ายใน 053-873116 

 
 
 


