แนวปฏิบ ัติ
เรือ
่ ง การรายงานผลกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบ ัติงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ

หน่วยแผนงาน งานนโยบายและแผน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556

แผนปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(1) (2)

(3)

(4)

(6)

(7)

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

เป้าหมายของตัวชี้วัดความสําเร็จ

(5)
แผนการดําเนินการ

ลํา จน.
ดับ คก.

งาน / โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ในภาพรวม)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เบิกจ่ายทุกงบรายจ่ายในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

งบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ในภาพรวม)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เบิกจ่ายทุกงบรายจ่ายในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

(8)
ความสอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตร์คณะ/เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด /กลยุทธ์

(9)
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

(10)
ผลการดําเนินการ
สถานะภาพ
โครงการ

(11)
ผลตามตัวชี้วัด

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
3
4
5
6
7
8

จัดซื้อ/จัดจ้าง งลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (เงินแผ่นดิน)
1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ พิกัด 5 kWp
2 โครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์พิกัด 5 kWp
3 อินเวอร์เตอร์ชนิดต่อเชื่อมกับระบบจําหน่าย(Grid connected) 1 เฟส พิกัด 6
4 เครื่องอ่านและจัดเก็บข้อมูลของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 1 เฟส
5 ตู้สวิทซ์ตัดต่อวงจรไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 1 เฟส พิกัด 5
6 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ พิกัด 3.5 kWp
7 โครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์พิกัด 3.5 kWp
8 อินเวอร์เตอร์ชนิดเชื่อมต่อกับระบบจําหน่าย (Grid connected) 1 เฟส พิกัด 2

489,000

วิศวกรรมไฟฟ้า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว

43,000

วิศวกรรมไฟฟ้า

เป้าประสงค์ 4.2

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่บรรลุ …....ตัว

375,000

วิศวกรรมไฟฟ้า

กลยุทธ์ 2, 3

177,000

วิศวกรรมไฟฟ้า

16,000

วิศวกรรมไฟฟ้า

291,000

วิศวกรรมไฟฟ้า

64,300

วิศวกรรมไฟฟ้า

481,500

วิศวกรรมไฟฟ้า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9

ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว

เป้าประสงค์ 9.2

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่บรรลุ …....ตัว

9 เครื่องอ่านและจัดเก็บข้อมูลของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบ 1 เฟส
10 10 ตู้สวิทซ์ตัดต่อวงจรไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบ 1 เฟส
11 11 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบอิสระ 1 เฟส พิกัด 3 kW

325,000

วิศวกรรมไฟฟ้า

12 12 ชุดทดลองระบบควบคุมเซอร์โวมอเตอร์

700,000

วิศวกรรมไฟฟ้า

จัดซื้อ/จัดจ้าง งลงทุน ค่าครุภัณฑ์-ปรับปรุง (เงินรายได้)
13 13 งานตกแต่งห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องประชุม

522,200 สํานักงานคณบดีฯ

9

990,000

วิศวกรรมไฟฟ้า

48,200

วิศวกรรมไฟฟ้า

1. เบิกจ่ายตรงตามแผนการเบิกจ่ายทั้ง 12 รายการ

1. เบิกจ่ายตรงตามแผนการเบิกจ่าย

กลยุทธ์ 2
14

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(โครงการ/กิจกรรม)
1 ทุนพัฒนาบุคลากร
1,900,000

ฝ่ายบริหาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว

เป้าประสงค์ 1.2

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่บรรลุ …....ตัว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว

เป้าประสงค์ 2.1

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่บรรลุ …....ตัว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว

เป้าประสงค์ 2.1

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่บรรลุ …....ตัว

1. จํานวนนิสิตที่ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตช่วยงานไม่น้อยกว่า 10 คน ต่อ 1 ภาคการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว

ศึกษา

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่บรรลุ …....ตัว

1. มีการดําเนินการพิจารณาและอนุมัติทุน

กลยุทธ์ 1, 2
15

2 เงินอุดหนุนเจรจาความร่วมมือ/ศึกษาดูงาน

2,500,000

ฝ่ายบริหาร

1. มีการดําเนินการเจรจาความร่วมมือและดูงานทั้งในและต่างประเทศ

กลยุทธ์ 1, 3
16

1 ทุนการศึกษานิสิตฝึกงานในต่างประเทศ

400,000

ฝ่ายกิจการนิสิต

1. จํานวนนิสิตที่ฝึกงานหรือศึกษาช่วงสั้นๆ ในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3 คน

กลยุทธ์ 2
17

2 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน

100,000

ฝ่ายกิจการนิสิต

เป้าประสงค์ 4.2
กลยุทธ์ 3

18

3 ทุนการศึกษานิสิต

250,000

ฝ่ายกิจการนิสิต

1. จํานวนนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว

ของจํานวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

เป้าประสงค์ 4.2

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่บรรลุ …....ตัว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4, 6, 7

ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว

เป้าประสงค์ 4.2, 6.1, 7.1

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่บรรลุ …....ตัว

2. นิสิตเกิดแรงบันดาลใจในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและช่วยเหลืองานของคณะแล กลยุทธ์ 3
ะมหาวิทยาลัย
19

4 ทุนส่งเสริมนิสิตเพื่อแข่งขันระดับชาติ/นานาชาติ

300,000

ฝ่ายกิจการนิสิต

1. ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 3 รางวัล
2. จํานวนการร่วมการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ 2, 1, 1

(1) (2)

(3)

(4)

(6)

(7)

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

เป้าหมายของตัวชี้วัดความสําเร็จ

(5)
แผนการดําเนินการ

ลํา จน.
งาน / โครงการ / กิจกรรม
ดับ คก.
20 5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ

งบประมาณ

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

790,000

ฝ่ายกิจการนิสิต

1. เกิดการบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมวิชาการ

(8)
ความสอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตร์คณะ/เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด /กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

2. จํานวนโครงการที่สนับสนุนการนําความรู้และผลงานของนิสิตสู่ชุมชนและสังคม เป้าประสงค์ 4.2
ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ

(9)
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

(10)
ผลการดําเนินการ
สถานะภาพ
โครงการ

(11)
ผลตามตัวชี้วัด

ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่บรรลุ …....ตัว

กลยุทธ์ 2

3. จ.น.การนําผลงานทางวิชาการของนิสิตสู่ระดับชาติ/นานาชาติไม่น้อยกว่า 10 ชิ้น
4. นิสิตเกิดความเข้าใจในวิชาเรียนเพิ่มขึ้น
21

22

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม

190,000

130,000

ฝ่ายกิจการนิสิต

ฝ่ายกิจการนิสิต

1. จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เป้าประสงค์ 4.2

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่บรรลุ …....ตัว

3. เกิดความสามัคคี มีน้ําใจนักกีฬา และสุขภาพแข็งแรง

กลยุทธ์ 2

1.จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เป้าประสงค์ 4.2

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่บรรลุ …....ตัว

3. จํานวนครั้งที่นิสิตนําความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์สู่สังคมหรือชุมชนเพื่อบําเพ็ญ

กลยุทธ์ 2

ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง
4. นิสิตเกิดความสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สว่ นรวม
23

24

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านนันทนาการ

9 จัดงานประชุมวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

25 10 โครงการพัฒนาหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์

26 11 โครงการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร

305,000

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. จํานวนโครงการที่บ่มเพาะความเป็นผู้นําของนิสิตผ่านการจัดกิจกรรม

ปด.4/ปส.4.2/กย.2

ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว

ปด.6/ปส.6.1/กย.2

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่บรรลุ …....ตัว

นันทนาการ ไม่น้อยกว่า 4 โครงการ

ปด.7/ปส.7.1/กย.2,3,4

400,000 ฝ่ายวิจัยและนวัตฯ

1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ร้อยละจํานวนบทความงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณา ไม่น้อยละร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ 1.1

ดําเนินการ
ไม่ได้ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว
ไม่บรรลุ …....ตัว

3. ได้วารสารวิชาการเพื่อรวบรวมบทความงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์
200,000

1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลยุทธ์ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว

2. ระดับความพึงพอใจไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

เป้าประสงค์ 4.1

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่บรรลุ …....ตัว

3. ระดับความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลยุทธ์ 1,2,3

1. ค่าใช้จ่ายในการรับรองหลักสูตจากสภาวิศวกรจํานวน 4 หลักสูตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว

เป้าประสงค์ 4.1

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่บรรลุ …....ตัว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว

เป้าประสงค์ 4.1

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่บรรลุ …....ตัว

175,000

ฝ่ายกิจการนิสิต

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

กลยุทธ์ 1,2

27 12 โครงการวิพากษ์หลักสูตรระดับบัณฑิต

100,000

ฝ่ายวิชาการ

1. หลักสูตรใหม่ผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ

กลยุทธ์ 1
28 13 โครงการพัฒนาอ.เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตวิญญาณของความเป็น

50,000

ฝ่ายวิชาการ

1. ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว

2. ระดับความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เป้าประสงค์ 5.1

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่บรรลุ …....ตัว

กลยุทธ์ 1
29 14 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

30 15 โครงการออกค่ายฝึกสํารวจภาคสนามของนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

200,000

150,000

ฝ่ายประกันฯ

วิศวกรรมโยธา

1. ผลการประเมินระดับภาควิชาอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4,9

ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว

2. ผลการประเมินระดับคณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป

เป้าประสงค์ 4.1,9.1

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่บรรลุ …....ตัว

1. จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ100

กลยุทธ์ 3,1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4, 6

ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว

2. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการทุกกลุ่มสามารถสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

เป้าประสงค์ 4.2 ,6.1

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่บรรลุ …....ตัว

กลยุทธ์ 2 ,1

(1) (2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

แผนการดําเนินการ
ลํา จน.
งาน / โครงการ / กิจกรรม
ดับ คก.
31 16 โครงการจัดทําวารสารทางวิชาการ

ระยะเวลาดําเนินการ
หน่วยงาน/
เป้าหมายของตัวชี้วัดความสําเร็จ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบ
300,000 ฝ่ายวิจัยและนวัตฯ
1. วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ปีละ 2 ฉบับ

งบประมาณ

2. จํานวนผลงานวิชาการ หรือ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
32 17 โครงการสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

600,000 ฝ่ายแผนและพัฒนา

(8)
ความสอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตร์คณะ/เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด /กลยุทธ์

(9)
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

(10)
ผลการดําเนินการ
สถานะภาพ
โครงการ

(11)
ผลตามตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7

ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว

เป้าประสงค์ 7.1 /ตัวชี้วัด 4

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่บรรลุ …....ตัว

วิศวกรรมศาสตร์ มศว ไม่น้อยกว่า 5 บทความ/เรื่อง ต่อเล่ม

กลยุทธ์ 3,4

1. ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9

ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว

2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในการร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เป้าประสงค์ 9.3

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่บรรลุ …....ตัว

3. กิจกรรมการศึกษาดูงานส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กลยุทธ์ 1

4. ประโยชน์ที่ได้รับสามารถนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
33 18 โครงการ การจัดการความรู้ (KM)

10,000 ฝ่ายแผนและพัฒนา

1. ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว

2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในการร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เป้าประสงค์ 3.1

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่บรรลุ …....ตัว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9

ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว

เป้าประสงค์ 9.1

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่บรรลุ …....ตัว

กลยุทธ์ 1,2
34 19 โครงการ 5 ส

5,000 ฝ่ายแผนและพัฒนา

1. มีการดําเนินงานตามแผนกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ 1
35 20 โครงการประหยัดพลังงาน

36 21 โครงการพานิสิตศึกษาดูงานหลักสูตร ป.ตรีทุกสาขาวิชา

37 22 โครงการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยไทย สมัยที่ 36

10,000 ฝ่ายแผนและพัฒนา

350,000

300,000

ฝ่ายวิชาการ

สํานักงานคณบดี

1. ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9

ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว

2. ได้แนวทางการประหยัด การใช้พลังงาน และเกิดจิตสํานึกของบุคลากร

เป้าประสงค์ 9.1

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่บรรลุ …....ตัว

1. ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

กลยุทธ์ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว

2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในการร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เป้าประสงค์ 4.2

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่บรรลุ …....ตัว

3. ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลยุทธ์ 2,3

1. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว

เป้าประสงค์ 1.1

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่บรรลุ …....ตัว

ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่บรรลุ …....ตัว

กลยุทธ์ 1
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ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ
1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมคณะวิศวกรรมศาสตร์

350,000 ฝ่ายวิจัยและนวัตฯ

1. จ.น.รวมของผู้รับบริการทุกโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 500 คน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1,3
2. จ.น.การจัดอบรมหรือสัมมนาในการบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
เป้าประสงค์ 1.1, 3.1 ,3.2
3. จ.น.ชิ้นงานหรือการจัดงานเพื่อเผยแพร่ความรู้ในการบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า ตัวชี้วัด 2 และ1-2
2 ชิ้นงาน
4. ร้อยละเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
5. ร้อยละเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อประโยชน์จากการบริการ
6.ร้อยละของจํานวนการบริ่ การวิชาการที่แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา
7.ร้อยละของผู้รับบริการที่นําความรู้ไปใช้ประโยชน์
8.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และมีการ
ดําเนินการจนบรรลุผลสําเร็จในเชิงประจักษ์ ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
9.จ.น.โครงการเพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ
10.ร้อยละโครงการ/กิจกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและ/หรือส่งเสริม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการดําเนินการครบถ้วนตามวงจรคุณภาพ PDCA

กลยุทธที่ 1

(1) (2)

(3)

(4)

(6)

(7)

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

เป้าหมายของตัวชี้วัดความสําเร็จ

(5)
แผนการดําเนินการ

ลํา จน.
ดับ คก.
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งาน / โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

งบประมาณ

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

200,000 ฝ่ายแผนและพัฒนา

(8)
ความสอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตร์คณะ/เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด /กลยุทธ์

(9)
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

(10)
ผลการดําเนินการ
สถานะภาพ
โครงการ

(11)
ผลตามตัวชี้วัด

1. ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8

ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว

2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในการร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เป้าประสงค์ 8.1, 8.2

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่บรรลุ …....ตัว

กลยุทธ์ 1, 2, 3
40

41

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
1 ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและงานนวัตกรรม

370,000

ฝ่ายกิจการนิสิต

1,965,300 ฝ่ายวิจัยและนวัตฯ

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8

ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว

2. คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเกิดสํานึกรักษ์วัฒนธรรมและศิลปะของชาติ

เป้าประสงค์ 8.1, 8.2

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่บรรลุ …....ตัว

3. เกิดการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

กลยุทธ์ 1, 2, 3

1. เพิ่มศักยภาพในการทําวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีงานวิจัยไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง

เป้าประสงค์ 1.1

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่บรรลุ …....ตัว

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจการจัดโครงการ ไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 80

ตัวชี้วัด 2
กลยุทธ์ 3

42

2 ทุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

100,000 ฝ่ายวิจัยและนวัตฯ

1. จํานวนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และบุคลากรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ดําเนินการ

บรรลุ .........ตัว

ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ มีมากยิ่งขึ้น

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่บรรลุ …....ตัว

เป้าประสงค์ 1.1
ตัวชี้วัด 4
กลยุทธ์ 2

หมายเหตุ : - ตามแผนดําเนินงานในโครงการ - กิจกรรมข้างต้น ขอให้ทุกหน่วยงานดําเนินการให้ตรงแผนฯที่กําหนดอย่างเคร่งครัด เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยมีนโยบายหากส่วนราชการใด ไม่สามารถดําเนินการได้ตามมาตรการเร่งรัด/แผนงานที่กําหนดจะโอน
งบประมาณส่วนต่างไปใช้จ่ายในค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยต่อไป
- ในช่อง (1) ลําดับแผน ที่ 16 - 23 และ 40 หน่วยงานต่างๆสามารถเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการได้ กับฝ่ายกิจการนิสิต โทร.ภายใน 2 - 2016 คุณยอดแก้ว ผู้ภักดี
- ในช่อง (1) ลําดับแผนที่ 38 และ 41 - 42 หน่วยงานต่างๆสามารถเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการได้ กับฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ โทร.ภายใน 2 - 2004 คุณยุพาพร ประไพย์

แนวปฏิบัติเรื่อง การรายงานผลกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากวิทยากร ผู้บรรยายในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555
และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ เมื่อวันที่ 25-26เมษายน 2556 ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรายงานแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของคณะฯ ควรกําหนดรายละเอียดผลการดําเนินงานให้อยู่ในแบบฟอร์มของแผนปฏิบัติการด้วยและการรายงานผลตามแผนฯอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ฝ่ายแผนฯจึงได้กําหนดรายละเอียดของแบบฟอร์มการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการสําหรับใช้รายงานตามแบบฟอร์ม Re-6M
และ Re-12M และปรับปรุงรูปแบบแผนปฏิบัติการประจําปีใหม่เพื่อให้มีรายละเอียดของแผนและผลภายในฉบับเดียวกันและกําหนดให้ทุก
หน่วยงานที่ได้จัดสรรงบประมาณดําเนินการให้เข้ากระบวนการ แต่ในปีงบประมาณที่ผ่านมายังเกิดความคลาดเคลื่อนในกระบวนการรายงานผล
ยังไม่ชัดเจน ดังนั้นจึงได้ปรึกษาผู้บริหาร เลขานุการคณะฯและหัวหน้างานร่วมกันเพื่อกําหนดรูปแบบและสร้างความเข้าใจในกระบวนการเพื่อให้
เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารติดตามแผนฯให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทุกหน่วยงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว สามารถเข้าใจรูปแบบ กระบวนการและดําเนินการจัดทํารายงานผลกิจกรรม/
โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีแต่ละปีงบประมาณ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปในทิศทางเดียวกัน
3. ช่วงระยะของการจัดทํารายงานและนําเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ
รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. - มีนาคม)
รอบ 12 เดือน (เม.ย. - ก.ย.)
- รายงาน/นําเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายที่รับผิดชอบ
- รายงาน/นําเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายที่รับผิดชอบ
- รายงาน/นําเสนอโดย หัวหน้าภาค/สาขาวิชาที่รับผิดชอบ - รายงาน/นําเสนอโดย หัวหน้าภาค/สาขาวิชาที่รับผิดชอบ
ทั้งนี้ กิจกรรม/โครงการ ที่ดําเนินการตั้งแต่ 1 ต.ค. ถึงสิ้น ทั้งนี้ กิจกรรม/โครงการ ที่ดําเนินการตั้งแต่ 1 เม.ย. ถึง สิ้นเดือน ก.ย. ให้รายงานและ
เดือน มี.ค. ให้รายงานและนําเสนอ รอบ 6 เดือน ในเดือนนําเสนอ รอบ 12 เดือน ในเดือน ต.ค. เท่านั้น
เม.ย. (กรณี ที่เริ่มดําเนินการปลายเดือนมี.ค. แล้วปิด
กิจกรรม/โครงการไม่ทันที่จะต้องรายงานรอบ 6 เดือน ใน
เดือน เม.ย. ให้รายงาน รอบ 12 เดือน ในเดือน ต.ค.แทน)
4. ขั้นตอน/กระบวนงาน เรื่อง การรายงานผลกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ

ขั้นตอน/กระบวนงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. เอกสารงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ - ฝ่ายแผนฯจัดทําสําเนาเล่มงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณให้กับ
หน่วยงานต่างๆ พร้อมแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ ของคณะฯ
2. จัดสรรงบประมาณให้กิจกรรม/โครงการ

- ฝ่ายที่รับผิดชอบต่างๆ พิจารณาวิธีการจัดสรรหรือแบ่งงบประมาณสําหรับ
กิจกรรม/โครงการย่อย ให้กับหน่วยงานต่างๆให้สอดคล้องกับข้อ 1.

ขั้นตอน/กระบวนงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3. ดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ

- หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณดําเนินงานตามแผนงานที่วางไว้

4. สรุปกิจกรรม/โครงการ

- หน่วยงานต่างๆ หลังดําเนินงานแล้วเสร็จภายใน 1 เดือนต้องขออนุมัติเบิกจ่ายเพื่อ
ปิดกิจกรรม/โครงการ และระหว่างรออนุมัติเบิกจ่ายให้สรุปผลการดําเนินงาน ตาม
แบบฟอร์ม sheet : re_act-ปรับรายงานคก.57 และรายงานต่อที่ประชุมระดับ
ภาค/สาขาวิชาด้วย

5. ส่งข้อมูลไฟล์สแกน

- หลังอนุมัติเบิกจ่ายเงินแล้ว ภายใน 1 อาทิตย์ขอให้ส่งข้อมูลไฟล์สแกนตั้งแต่แรกเริ่ม สําเนาหนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย(การเงินสําเนาให้) และแบบฟอร์ม re_actปรับรายงานคก.57 ให้กับฝ่ายต่างๆที่จัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการ

6. แจ้งการรายงานตามรอบ

- ฝ่ายแผนฯส่งบันทึกข้อความเพื่อแจ้งกําหนดระยะเวลาการรายงานในรอบ 6 เดือน
และ 12 เดือนให้ฝ่ายต่างๆและภาควิชา/สาขาวิชา ทราบและเตรียมการ

7. การรวบรวมข้อมูลและรายงานผล

- ฝ่ายต่างๆรวบรวมข้อมูลกิจกรรมโครงการของตนเองและข้อมูลไฟล์สแกนจากหน่วย
งานต่างๆที่ให้งบประมาณไปดําเนินการไว้จัดทํารายงานผลตามแบบฟอร์ม sheet :
แบบ Re-6M ในเดือน เมษายน และแบบ Re-12M ในเดือน ตุลาคม โดยรองคณบดีฝ่าย
ที่รับผิดชอบ นําเสนอรายงานผลในภาพรวมต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯและ
ให้จัดเก็บข้อมูลไว้จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯต่อไป
- กรณี ภาค/สาขาวิชา ให้นําข้อมูลที่ดําเนินการแล้วเสร็จในกิจกรรม/โครงการของฝ่าย
ต่างๆที่ให้งบประมาณมาดําเนินการจัดทํารายงานผล และกรณี ได้รับจัดสรรงบประมาณ
โดยตรงให้ดําเนินการเอง เช่น โครงการสํารวจภาคสนามฯ โครงการพานิสิตศึกษาดูงาน
หรือ ในกรณี ที่จัดดําเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ หรือใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
และอยู่ในแผนฯของหน่วยงาน ก็ให้รวบรวมข้อมูลไว้จัดทํารายงานผลตาม sheet : แบบ
Re-6M ในเดือน เมษายน และแบบ Re-12M ในเดือนตุลาคม โดยทั้งนี้ให้ทําบันทึกข้อ
ความแนบแบบฟอร์มรายงานผล เสนอถึง รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา เพื่อพิจารณา
ก่อนและแจ้งให้บรรจุเข้าวาระการประชุมคณะฯ ทั้งนี้หัวหน้าภาค/สาขาวิชา เป็นผู้นํา
เสนอรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และให้จัดเก็บข้อมูลไว้จัดทํา
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับภาค/สาขาวิชาต่อไป
(กิจกรรม/โครงการของภาค/สาขาวิชา ควรนําเสนอรายงานผลผ่านที่ประชุมหน่วยงาน
ของตนเองด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับภาค/สาขาวิชาต่อไป)

5. เอกสารข้อมูลไฟล์สแกน : ประกอบด้วย
1. สําเนาหนังสือขออนุมัติกิจกรรม/โครงการ
2. สําเนากิจกรรม/โครงการและกําหนดการ
3. ใบเซ็นต์ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
4. สําเนาหนังสืออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

5. ตัวอย่างแบบสอบถาม พร้อมใบรวมสรุปผลคะแนนที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถาม
6. รูปภาพกิจกรรม 2-4 รูป (อาจนํารูปภาพมารวมกันใน 1 หน้ากระดาษ A4 ก็ได้)
7. แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ตามแบบ สรุป re_act-ปรับ
รายงานคก.57
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แบบรายงานสรุ ปผลการดําเนินงานกิจกรรม / โครงการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ………..
1. ชื่อกิจกรรม/โครงการ
2. ลักษณะของกิจกรรม/โครงการ

กิจกรรม/โครงการหลัก

กิจกรรม/โครงการรอง / ย่อย

3. กิจกรรม/โครงการทีด่ าํ เนินการ มีความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ คณะฯ
ประเด็นที่
เป้ าประสงค์ที่
กลยุทธ์ที่
และแผนฯหน่วยงาน ลําดับที่

4. สอดคล้ องกับ แผนปฏิบัตงิ านประจําปี คณะฯ ลําดับที่
เงินแผ่นดิน

5. เงินงบประมาณ

เงินรายได้คณะ

แหล่งอื่น / ไม่ใช้งบประมาณ

6. หน่ วยงาน หรือ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ
7. ผู้ประสานงานกิจกรรม/โครงการ

โทร.ภายใน

8. ระยะเวลาดําเนินการ(ว.ด.ป.)

ถึง

9. สถานทีด่ าํ เนินการ
บาท

10. วงเงินงบประมาณ

บาท

เบิกจ่ ายจริง

11. ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั

ผลตามตัวชี้วดั

ตั้งตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (ต.ย.)
(1) ต.ย. จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม
(2) ต.ย. ความพึงพอใจในการเข้าร่ วม หรื อจัดกิจกรรม/โครงการ
(3) ต.ย. ประโยชน์ที่ได้รับ หรื อสามารถนําไปประยุกต์ใช้ หรื อ
จํานวนชิ้นงาน/สิ่ งประดิษฐ์ หรื อลําดับรางวัลที่คาดว่าจะได้รับ
เป็ นต้น

12. ผลทีไ่ ด้ รับจากการดําเนินงาน (อธิบายผลที่ได้รับจากการประเมินและหาแนวทางที่จะปรับปรุ งในคราวถัดไป)
ปัญหา - อุปสรรค

แนวทางการปรับปรุง/แก้ ไข

หน่วยงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว

หมายเหตุ:
*1. หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดําเนินการจากฝ่ ายต่างๆ หลังดําเนินการแล้วเสร็ จหลัง 1 เดือนให้สแกนข้อมูลที่ดาํ เนินการ
โครงการทั้งหมดส่ งฝ่ ายต่างๆที่ให้งบประมาณ (ฝ่ ายต่างๆ หมายถึง ฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายกิจการนิสิต ฝ่ ายวิจยั นวัตกรรม และบริ การวิชาการ )
2. กรณี หน่วยงานใดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโดยตรง หลังดําเนินการแล้วเสร็ จ 1 เดือน ให้สแกนข้อมูลที่ดาํ เนินการทั้งหมด ส่ งกลับ
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะฯ(งบประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยตรง เช่น สํารวจภาคสนาม พานิสิตดูงานทุกสาขาวิชา Km ประหยัด
พลังงาน สัมมนาคณะ ) ได้ที่ sumareek@swu.ac.th และ nutthaphon@swu.ac.th
1. หนังสื อขออนุมตั ิโครงการ

2. ตัวโครงการและกําหนดการ

3. ใบเซ็นต์ชื่อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

4. หนังสื ออนุมตั ิเบิกจ่ายเงินโครงการ

5. ตัวอย่างแบบสอบถาม พร้อมใบรวมสรุ ปผลคะแนนที่ได้จากผูต้ อบแบบสอบถาม

6. รู ปภาพกิจกรรม 2-4 รู ป

7. แบบรายงานสรุ ปผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ

คําอธิบาย : ภาคผนวก ง.

1. ชื่อโครงการ ให้ระบุตามเอกสารงบประมาณ หรื อแผนปฏิบตั ิการของคณะฯ ในภาคผนวก ของเอกสารงบประมาณประจําปี
ซึ่งถือว่าเป็ นโครงการหลัก แต่กรณี บางโครงการหลัก มีการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณโดยการแบ่งย่อยเพื่อดําเนินการหลายครั้ง
หรื อ แบ่งให้กบั หน่วยงานอื่นๆไปดําเนินการซึ่งเป็ นโครงการรอง/ย่อยลงไป ดังนั้นในการระบุชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการหลัก : ตาม
ด้วยชื่อกิจกรรม/โครงการย่อย ของหน่วยงาน เช่น โครงการส่ งเสริ มกิจกรรมด้านทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม : …โครงการทําบุญและบําเพ็ญ
ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรม…..
หรื อ โครงการบริ การวิชาการแก่สังคมคณะวิศวกรรมศาสตร์ : ... โครงการติดตั้งจานดาวเทียม... เป็ นต้น
4. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิงานประจําปี คณะฯ ให้ดูจากภาคผนวกด้านหลังของเล่มงบประมาณจากเงินรายได้ประจําแต่ละปี งบประมาณ
ที่ทาํ แจกส่ วนลําดับแผนฯหน่วยงาน ก็ให้ดูจากแผนปฏิบตั ิการของประจําปี ของภาควิชา/สาขาวิชา/หน่วยงานต่างๆที่แยกทําแผนฯเฉพาะของ
ตนเอง

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ... 6... เดือน (....ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557....)
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้กํากับ/ผู้รายงาน .......................................................................... หน่วยงานที่รับผิดชอบ................................................
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่.... /255... เมื่อวันที่ .......เดือน...เมษายน....... 2557....
(1) (2)
ลําดับ ที่
แผน

(11)

(3)
ชื่อโครงการ

รวม

(4)
งปม.
จัดสรร

(5)
(6)
สถานะภาพ
เบิกจ่าย
กิจกรรม/โครงการ

(7)
ตัวชี้วัด

(8)
ผลตามตัวชี้วัด

ดําเนินการ
ไม่ดําเนินการ

บรรลุ ….......ตัว
ไม่บรรลุ ......ตัว

ดําเนินการ
ไม่ดําเนินการ

บรรลุ ..........ตัว
ไม่บรรลุ ......ตัว

ดําเนินการ
ไม่ดําเนินการ

บรรลุ …….....ตัว
ไม่บรรลุ ......ตัว

0

ร้อยละการบรรลุ

ครั้งที่ .....1/2557.............

(9)
ประเมินผลการดําเนินงาน

(10)
ความสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์

(เกณฑ์ข้อ 7)

/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ของคณะฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ... :
เป้าประสงค์ ….. :
ตัวชี้วัด.... :
กลยุทธ์ ... :

100

(12) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/แนวทางปรับปรุงจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน (เกณฑ์ข้อ 8 กรณี ภาค/สาขาวิชาให้กรอกข้อมูล โดยระบุ ตามมติที่ประชุม.......................ครั้งที่ ...................เมื่อวันที่...............ว่า............................

คําอธิบาย
(1) ลําดับแผน : ดูจากแผนปฏิบัติการของคณะฯ จากภาคผนวกเล่มสําเนางบประมาณรายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(2) ที่ : ลําดับของจํานวนกิจกรรม/โครงการที่รับผิดชอบ ที่ได้ดําเนินการ
(3) ชื่อกิจกรรม/โครงการ ตามสําเนาเล่มงบประมาณที่จัดสรรประจําปี และชื่อกิจกรรม/โครงการที่ได้รับจัดสรรให้ดําเนินการ
(4) งบประมาณจัดสรร : จํานวนเงินที่จัดสรรตามสําเนาเล่มงบประมาณ ประจําปี กรณี เป้นโครงการหลัก จะแตกย่อยเหมือนตัวอย่าง กรณี เป็นโครงการเดียว สามารถลงตัวเลขได้เลย หรือกรณีไม่ใช้เงิน ให้ระบุว่า ไม่ใช้งบประมาณ
(5) สถานภาพกิจกรรม/โครงการ : ให้ระบุดําเนินการ หรือไม่
(6) เบิกจ่าย : จํานวนเงินที่เบิกจ่ายในการดําเนินกิจกรรม/โครงการนั้นๆ หรือกรณีไม่ใช้เงิน ให้ระบุว่า ไม่ใช้งบประมาณ
(7) ตัวชี้วัด : ตามกิจกรรม/โครงการที่ตั้งซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(8) ผลตามตัวชี้วัด : นับการบรรลุ หรือไม่บรรลุตามตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ ที่ตั้งไว้
(9) การประเมินผลการดําเนินงาน : สรุปผลที่ได้แต่ละกิจกรรม/โครงการย่อยๆ หรือ กรณีเป็นโครงการหลักแล้วแบ่งย่อย ก็ให้สรุปเป็นในภาพรวมทั้งหมดของโครงการหลัก
(10) ให้ระบุความสอดคล้องของกิจกรรม/โครงการกับประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ของคณะฯ ดูที่หน้าเวบไซด์คณะฯหรือแผนฯเล่มสีฟ้า และเพิ่มหัวข้อในการเขียนโครงการที่จะเสนอขออนุมัติดําเนินการด้วย
(11) รวมผลตัวเลขเบิกจ่าย และคิดร้อยละของการบรรลุ ตามตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ
(12) ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่เสนอ : ให้ระบุ มติที่ประชุมของภาค/สาขาวิชาฯ ครั้งที่... เมื่อวัน เดือน ปี ได้ให้แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาในปีงบประมาณถัดไป ว่าอย่างไร สําหรับหน่วยงานระดับภาค/สาขาวิชา
ทั้งนี้หากเป็น ฝ่ายต่างๆ ไม่ต้องกรอกข้อมูล

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ... 12... เดือน (....เมษายน 2557 - กันยายน 2557....)
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้กํากับ/ผู้รายงาน .......................................................................... หน่วยงานที่รับผิดชอบ................................................
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่.... /255... เมื่อวันที่ ......เดือน ตุลาคม....... 2557...
(1) (2)
ลําดับ ที่
แผน

(11)

(3)
ชื่อโครงการ

รวม

(4)
งปม.
จัดสรร

(5)
(6)
สถานะภาพ
เบิกจ่าย
กิจกรรม/โครงการ

(7)
ตัวชี้วัด

(8)
ผลตามตัวชี้วัด

ดําเนินการ
ไม่ดําเนินการ

บรรลุ ….......ตัว
ไม่บรรลุ ......ตัว

ดําเนินการ
ไม่ดําเนินการ

บรรลุ ..........ตัว
ไม่บรรลุ ......ตัว

ดําเนินการ
ไม่ดําเนินการ

บรรลุ …….....ตัว
ไม่บรรลุ ......ตัว

0

ร้อยละการบรรลุ

ครั้งที่ .....2/2557.............

(9)
ประเมินผลการดําเนินงาน

(10)
ความสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์

(เกณฑ์ข้อ 7)

/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ของคณะฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ... :
เป้าประสงค์ ….. :
ตัวชี้วัด.... :
กลยุทธ์ ... :

100

(12) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/แนวทางปรับปรุงจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน (เกณฑ์ข้อ 8 กรณี ภาค/สาขาวิชาให้กรอกข้อมูล โดยระบุ ตามมติที่ประชุม.......................ครั้งที่ ...................เมื่อวันที่...............ว่า............................

คําอธิบาย
(1) ลําดับแผน : ดูจากแผนปฏิบัติการของคณะฯ จากภาคผนวกเล่มสําเนางบประมาณรายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(2) ที่ : ลําดับของจํานวนกิจกรรม/โครงการที่รับผิดชอบ ที่ได้ดําเนินการ
(3) ชื่อกิจกรรม/โครงการ ตามสําเนาเล่มงบประมาณที่จัดสรรประจําปี และชื่อกิจกรรม/โครงการที่ได้รับจัดสรรให้ดําเนินการ
(4) งบประมาณจัดสรร : จํานวนเงินที่จัดสรรตามสําเนาเล่มงบประมาณ ประจําปี กรณี เป้นโครงการหลัก จะแตกย่อยเหมือนตัวอย่าง กรณี เป็นโครงการเดียว สามารถลงตัวเลขได้เลย หรือกรณีไม่ใช้เงิน ให้ระบุว่า ไม่ใช้งบประมาณ
(5) สถานภาพกิจกรรม/โครงการ : ให้ระบุดําเนินการ หรือไม่
(6) เบิกจ่าย : จํานวนเงินที่เบิกจ่ายในการดําเนินกิจกรรม/โครงการนั้นๆ หรือกรณีไม่ใช้เงิน ให้ระบุว่า ไม่ใช้งบประมาณ
(7) ตัวชี้วัด : ตามกิจกรรม/โครงการที่ตั้งซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(8) ผลตามตัวชี้วัด : นับการบรรลุ หรือไม่บรรลุตามตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ ที่ตั้งไว้
(9) การประเมินผลการดําเนินงาน : สรุปผลที่ได้แต่ละกิจกรรม/โครงการย่อยๆ หรือ กรณีเป็นโครงการหลักแล้วแบ่งย่อย ก็ให้สรุปเป็นในภาพรวมทั้งหมดของโครงการหลัก
(10) ให้ระบุความสอดคล้องของกิจกรรม/โครงการกับประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ของคณะฯ ดูที่หน้าเวบไซด์คณะฯหรือแผนฯเล่มสีฟ้า และเพิ่มหัวข้อในการเขียนโครงการที่จะเสนอขออนุมัติดําเนินการด้วย
(11) รวมผลตัวเลขเบิกจ่าย และคิดร้อยละของการบรรลุ ตามตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ
(12) ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่เสนอ : ให้ระบุ มติที่ประชุมของภาค/สาขาวิชาฯ ครั้งที่... เมื่อวัน เดือน ปี ได้ให้แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาในปีงบประมาณถัดไป ว่าอย่างไร สําหรับหน่วยงานระดับภาค/สาขาวิชา
ทั้งนี้หากเป็น ฝ่ายต่างๆ ไม่ต้องกรอกข้อมูล

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555)
ตัวอย่าง
ตามแผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้กํากับ/ผู้รายงาน.......รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา.............
หน่วยงาน....หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา.......เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ .....12 /2555.... วันที่/เดือน/ปี ...25 ธันวาคม 2555...............
(1) (2)
ลําดับ ที่
แผน
71

(3)
ชื่อโครงการ

(5)
(6)
สถานะภาพ
เบิกจ่าย
กิจกรรม/โครงการ

(7)
ตัวชี้วัด

(8)
ผลตามตัวชี้วัด

(9)
ประเมินผลการดําเนินงาน

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา 100,000
1 - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
(เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555)

รวม

(10)
ความสอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์

(เกณฑ์ข้อ 7)

2 - ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า
ประจําปีการศึกษา 2554
(เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555)
3 - ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา
2554
(เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555)
(11)

(4)
งปม.
จัดสรร

/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4,9

ดําเนินการ
ไม่ดําเนินการ

31,400 1. ผู้เข้าร่วม ≥ ร้อยละ 80
2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีทักษะ/เข้าใจ
ในกระบวนการสกอ.-สมศ. ≥ ร้อยละ80

ดําเนินการ
ไม่ดําเนินการ

43,780 1. ผู้เข้าร่วม ≥ ร้อยละ 80
2. ผลการประเมินระดับดี ≥ 3
หน่วยงาน

ดําเนินการ
ไม่ดําเนินการ

21,000 1. ผู้เข้าร่วม ≥ ร้อยละ 80
2. ผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป

96,180

(12) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/แนวทางปรับปรุงจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน (เกณฑ์ข้อ 8)

ร้อยละการบรรลุ

บรรลุ ....2....ตัว - โครงการลักษณะนี้ยังมีความจําเป็น
เป้าประสงค์ 4.1,9.1
ไม่บรรลุ ......ตัว หากตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์มาตรฐานแต่ละข้อ กลยุทธ์ 3,1
มีการเปลี่ยนแปลงและมีการตรวจประเมิน
คุณภาพทุกปีการศึกษา
บรรลุ ....2....ตัว - ในปีประเมินปีการศึกษาถัดไป อาจปรับ
ไม่บรรลุ ......ตัว เปลี่ยนรูปแบบการประเมิน โดยให้แบ่งผู้
ประเมินเป็นกลุ่มๆรับผิดชอบเฉพาะองค์
ประกอบที่ได้รับมอบหมายและตรวจให้กับ
บรรลุ ....2....ตัว ทุกภาควิชาเพื่อมาตรฐานเดียวกัน
ไม่บรรลุ ......ตัว - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้เสนอ
ขออนุมัติจัดสรรวงเงินงบประมาณเพิ่มเติม
เนื่องจากปีการศึกษา 2555 มีหน่วยงาน
รับการตรวจประเมินเพิ่มอีก 2 หน่วย คือ
Com. และ Biomed.
100

คําอธิบาย
(1) ลําดับแผน : ดูจากแผนปฏิบัติการของคณะฯ จากภาคผนวกเล่มสําเนางบประมาณรายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(2) ที่ : ลําดับของจํานวนกิจกรรม/โครงการที่รับผิดชอบ ที่ได้ดําเนินการ
(3) ชื่อกิจกรรม/โครงการ ตามสําเนาเล่มงบประมาณที่จัดสรรประจําปี และชื่อกิจกรรม/โครงการที่ได้รับจัดสรรให้ดําเนินการ
(4) งบประมาณจัดสรร : จํานวนเงินที่จัดสรรตามสําเนาเล่มงบประมาณ ประจําปี กรณี เป้นโครงการหลัก จะแตกย่อยเหมือนตัวอย่าง กรณี เป็นโครงการเดียว สามารถลงตัวเลขได้เลย หรือกรณีไม่ใช้เงิน ให้ระบุว่า ไม่ใช้งบประมาณ
(5) สถานภาพกิจกรรม/โครงการ : ให้ระบุดําเนินการ หรือไม่
(6) เบิกจ่าย : จํานวนเงินที่เบิกจ่ายในการดําเนินกิจกรรม/โครงการนั้นๆ หรือกรณีไม่ใช้เงิน ให้ระบุว่า ไม่ใช้งบประมาณ
(7) ตัวชี้วัด : ตามกิจกรรม/โครงการที่ตั้งซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(8) ผลตามตัวชี้วัด : นับการบรรลุ หรือไม่บรรลุตามตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ ที่ตั้งไว้
(9) การประเมินผลการดําเนินงาน : สรุปผลที่ได้แต่ละกิจกรรม/โครงการย่อยๆ หรือ กรณีเป็นโครงการหลักแล้วแบ่งย่อย ก็ให้สรุปเป็นในภาพรวมทั้งหมดของโครงการหลัก
(10) ให้ระบุความสอดคล้องของกิจกรรม/โครงการกับประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ของคณะฯ ดูที่หน้าเวบไซด์คณะฯหรือแผนฯเล่มสีฟ้า และเพิ่มหัวข้อในการเขียนโครงการที่จะเสนอขออนุมัติดําเนินการด้วย
(11) รวมผลตัวเลขเบิกจ่าย และคิดร้อยละของการบรรลุ ตามตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ
(12) ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่เสนอ : ให้ระบุ มติที่ประชุมของภาค/สาขาวิชาฯ ครั้งที่... เมื่อวัน เดือน ปี ได้ให้แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาในปีงบประมาณถัดไป ว่าอย่างไร สําหรับหน่วยงานระดับภาค/สาขาวิชา
ทั้งนี้หากเป็น ฝ่ายต่างๆ ไม่ต้องกรอกข้อมูล

ใบลงนามผู้เข้าร่วมประชุม รับฟังและเสนอแนะความคิดเห็นในแนวทางการปฏิบัติงาน
เรื่อง การรายงานผลกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ
เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2
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ชื่อ-สกุล

ลงลายมือชื่อ

