รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี งบประมาณ 2560
ไตรมาสที่ 2/2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 มีนาคม 2560)
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุมชั้น M อาคาร 50 พรรษาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน
26 เมษายน 2560

แบบรายงานการติดตามผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2560
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ไตรมาสที่ 2/2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 เมษายน 2560)
พันธกิจ

หน่วยงาน โครงการหลัก
ทัง้ หมด
ตามแผน

จานวนโครงการ/กิจกรรมทัง้ หมด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : SMART LEARNER
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : SMART PEOPLE
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : SMART CAMPUS
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : SMART MISSON
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : SMART ORGANIZATION

11
2
2
1
4
2

ดาเนิน
การแล้ว

ร้อยละ

7
2
2
1
2
-

64
100
100
100
50
-

อยู่ใน
ระหว่าง
ดาเนินการ

ร้อยละ

3
1
2

27
25
100

ยังไม่
ดาเนินการ

ร้อยละ

1

9

-

-

1

-

ยกเลิก
โครงการ

9
-

สรุปผลการดาเนินงานพร้อมรายละเอียดความก้าวหน้าไตรมาสที1่ ประจาปีงบประมาณ 2560
รวมจานวนโครงการหลักทีแ่ ล้วเสร็จ
7 โครงการ ไตรมาสที่ 2/2560 ( ตุลาคม 2559- มีนาคม 2560)
คิดเป็นร้อยละ 63.64 โครงการทัง้ หมด ไตรมาสที่ 2/2560 ( ตุลาคม2559 - มีนาคม 2560)

ร้อยละ

-

แบบรายงานการติดตามผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2560
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ไตรมาสที่ 2/2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
หน่วยงาน โครงการย่อย
ภายใต้
ดาเนิน
ร้อยละ
อยู่ใน
ร้อยละ
ยังไม่
ร้อยละ ยกเลิก
โครงการหลัก
พันธกิจ
แผน
การแล้ว
ระหว่าง
ดาเนินการ
โครงการ
ดาเนินการ
จานวนโครงการ/กิจกรรมทัง้ หมด
72
41
57
17
24
18
25
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : SMART LEARNER
27
18
67
2
7
10
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : SMART PEOPLE
10
6
60
2
3
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : SMART CAMPUS
5
4
80
1
1
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : SMART MISSON
18
11
61
3
17
4
6
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : SMART ORGANIZATION
12
2
17
12
100
4
6

สรุปผลการดาเนินงานพร้อมรายละเอียดความก้าวหน้าไตรมาสที1่ ประจาปีงบประมาณ 2560
รวมจานวนโครงการย่อยทีแ่ ล้วเสร็จ
41 โครงการ ไตรมาสที่ 1/2560 ( ตุลาคม 2559- ธันวาคม 2559)
คิดเป็นร้อยละ 56.94 โครงการทัง้ หมด ไตรมาสที่ 1/2560 ( ตุลาคม2559 - ธันวาคม 2559)

ร้อยละ

-

หน่วยงาน

แบบรายงานการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ไตรมาสที่ 2/2560 ( ตุลาคม 2559- มีนาคม 2560)
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
ทีจ่ ัดสรร

คณะศิลปศาสตร์ฯ
รวมทัง้ สิ้น

ทีไ่ ช้ไป

ใช้ไป
ร้อยละ

ทีจ่ ัดสรร

ทีไ่ ช้ไป

งบประมาณอื่น ๆ

ใช้ไป
ร้อยละ

ทีจ่ ัดสรร

2,872,400

2,808,256

97.77

8,063,140

1,444,507

18

2,872,400

2,808,256

98

8,063,140

1,444,507

18

สรุปผลการเบิกจ่ายง (ข้อมูลค่าใช้จ่าย จากงานการเงิน ณ วันที่ 24 มกราคม 2560)
งบประมาณทัง้ สิ้น =
10,935,540 บาท
งบประมาณใช้ไปทัง้ หมด =
4,252,763 บาท
ร้อยละ
39

-

ทีไ่ ช้ไป

-

ใช้ไป
ร้อยละ

-

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบตั ริ าชการ ไตรมาสที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2560
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 SMART LEARNER
เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ัด

1. มีหลักสูตรที่มี
คุณภาพและได้รับรอง
มาตรฐานและตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน
และสังคมในอนุภมู ิภาค
ลุ่มน้าโขง
2. มีระบบและกลไกที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความรู้และความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์
สาขาวิชา

หน่วยนับ เป้าหมาย
2560

1. จานวนหลักสูตรที่
หลักสูตร
ผ่านการประเมินคุณภาพ
การศึกษา

4

2. จานวนหลักสูตรใหม่ / หลักสูตร
ปรับปรุงที่ผ่านการรับรอง
จาก สกอ.

4

3. ผลประเมินจากความ
พึงพอใจของอาจารย์ผู้
ประจาหลักสูตร
นักศึกษา และผู้ใช้บณ
ั ฑิต

3. บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะ 4.หลังสูตรที่เป็น
การเรียนรู้ในศตวรรษ เอกลักษณ์และโดนเด่น
ที่ 23
และเป็นที่ยอมรับของ
สังคมในอนุภมู ิภาคลุ่ม
น้าโขง
5. ร้อยละของนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์

คะแนน
เฉลี่ย

หลักสูตร

ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

1.โครงการจัดทาและปรับปรุงหลักสูตร
1.1) โครงการปรับปรุง หลักสูตรนิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
1.2) โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.3)โครงการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1.4)โครงการจัดทาหลักสูตรภาษาจีน

งบประมาณ
แผ่นดิน
รายได้

200,000

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว
 ยังไม่ดาเนินการ
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาพัฒนาฯ

 ดาเนินการแล้ว
 ดาเนินการแล้ว

สาขาวิชารปบ.

 ดาเนินการแล้ว

งานหลักสูตร

 ดาเนินการแล้ว

ตค. - มี.ค. 59

>3.51

1

80

2. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่มีคุณภาพ
ระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
2.1) โครงการ การเตรียมความพร้อมนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สู่ตลาดแรงงาน
2.2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอบรม
จราจรและการป้องกันภัยอาชญากรรมในชีวติ
ประจาวัน
2.3)โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
2.4) โครงการรัฐประศาสนศาสตร์สัมพันธ์
2.5) โครงการสิงห์อสี าน
2.6)โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ

29,700

พย.59-มิย.60

สาขาวิชารปบ.

 ยังไม่ดาเนินการ

24,000

มค.-มิย.60

สาขาวิชารปบ.

 ยังไม่ดาเนินการ

40,000

100,000 พย.59-มิย.60

สาขาวิชารปบ.

 ดาเนินการแล้ว

29,000

55,000 มค.-มิย.60
21,500 มค.-มิย.60
65,000 มค.-มิย.60

สาขาวิชารปบ.
สาขาวิชารปบ.
สาขาวิชารปบ.

 ดาเนินการแล้ว
 ดาเนินการแล้ว
 ดาเนินการแล้ว

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบตั ริ าชการ ไตรมาสที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2560
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 SMART LEARNER
เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ัด

มาตรฐานภาษาอังกฤษ

หน่วยนับ เป้าหมาย
2560

โครงการ/กิจกรรม

ทางรัฐประศาสนศาสตร์
2.7)โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม
2.8)โครงการสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
2.9) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิติ
ศาสตร์ :กิจกรรมบรรยายเพิม่ เติม
2.10) โครงการเตรียมความพร้อมทดลองปฏิบตั ิงาน
ในวิชาชีพ
2.11) โครงการวันระพี
2.12) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
2.13) โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
2.14) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษา
อังกฤษ
2.15) โครงการบริหารจัดการคณะศิลปศาสตร์ฯ
2.15.1) ค่าสอน ป.โท
2.15.2) ค่าสอน ป.ตรี / ภาคฤดูร้อน
2.15.3) ค่าสอนวิชาศึกษาทั่วไป (GE)
2.16) โครงการเสวนาวิชาการ "ปันคาเว้าเสวนา : ภาษา
สังคม การเมือง"
2.17) โครงการพิธซี ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
2.18) โครงการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์

งบประมาณ
แผ่นดิน
รายได้

43,800

42,900

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว
 ยังไม่ดาเนินการ
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

16,200 พย.59-มิย.60

สาขาวิชาการพัฒนาฯ

 ดาเนินการแล้ว

46,800 พย.59-มิย.60

สาขาวิชาการพัฒนาฯ

 ยังไม่ดาเนินการ

22,780 พย.59-มิย.60

สาขานิติศาสตร์

 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

17,000 พย.59-มิย.60

สาขานิติศาสตร์

 ยังไม่ดาเนินการ

10,000
37,000
5,000
20,000

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มิย.-สค.59
สาขานิติศาสตร์
พย.59 มิย.59 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
พย.59 มิย.60 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
พย.59 มิย.61 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
พย.59-สค60

267,823
800,000
1,602,840
9,000
65,000
30,000

มค.-มิย.60
ธ.ค.-59
มิย.60

 ยังไม่ดาเนินการ
 ยังไม่ดาเนินการ
 ยังไม่ดาเนินการ
 ดาเนินการแล้ว
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

งานบัณฑิต
งานทะเบียน
งานทะเบียน
สาขาสังคมวิทยาฯ

 ดาเนินการแล้ว

งานทะเบียน
งานทะเบียน

 ดาเนินการแล้ว
 ดาเนินการแล้ว

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบตั ริ าชการ ไตรมาสที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2560
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 SMART LEARNER
เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ เป้าหมาย
2560

โครงการ/กิจกรรม

2.19) โครงการอบรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
2.20) โครงการรับสมัครนักศึกษา
2.21) โครงการพัฒนานักศึกษาและให้ขอ้ มูลความรู้
ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
2.22) โครงการกีฬานักศึกษา
2.23) โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชานิติศาสตร์
รวม

งบประมาณ
แผ่นดิน
รายได้

15,000
30,000
90,000

648,400

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

มค.-มิย.60
30,000 มค.-มิย.60
50,000 มค.-มิย.60

งานทะเบียน
งานทะเบียน
งานพัฒนานักศึกษา

การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว
 ยังไม่ดาเนินการ
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
 ดาเนินการแล้ว
 ดาเนินการแล้ว
 ดาเนินการแล้ว

มค.-มิย.60
529,670 ตค.-ธค.59

งานพัฒนานักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์

 ดาเนินการแล้ว
 ดาเนินการแล้ว

3,696,613

สรุป ยุทธศาสตร์ 1 : SMART LEARNER มีจานวนโครงการหลัก 2 โครงการ 27 โครงการย่อย
ดาเนินการแล้ว
จานวน
2 โครงการหลัก
ยังไม่ดาเนินการ
จานวน
0 โครงการหลัก
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน
0 โครงการหลัก
สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามโครงการหลัก =ร้อยละ
สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามโครงการย่อย = ร้อยละ

18 โครงการย่อย
7 โครงการย่อย
2 โครงการย่อย
100
66.67

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบตั ริ าชการ ไตรมาสที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2560

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 SMART PEOPLE
เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ัด

1.บุคลากรมีความ
ก้าวหน้าในสายงาน
2. บุคลากรมีความรัก
ความผูกผันในองค์กร
3.คณะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้

1. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาใน
สมรรถนะทางวิชาชีพ
2. จานวนของอาจารย์ที่
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
การขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
3. จานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับการ
แต่งตั้งเข้าสู่ตาแหน่ง
ที่สูงขึน้
4. จานวนบุคลากรที่
ได้รับการยกย่องใน
การปฏิบตั ิงาน
5.ร้อยละของความพึงพอ
ใจ ของบุคลากรต่อคณะฯ

หน่วยนับ เป้าหมาย
2560

ร้อยละ

จานวน

จานวน

80

1

1

จานวน

5

ร้อยละ

80

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
1.1) โครงการพัฒนาศักยาภาพอาจารย์สาขาวิชา
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.2) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชานิติ
ศาสตร์
1.3) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
1.4) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาภาษา
อังกฤษ
1.5) โครงการพัฒนาบุคลากร
1.6) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ
1.7) โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
1.8) โครงการกีฬาบุคลากร
1.9) โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2. โครงการส่งเสริมขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากร
รวม

งบประมาณ
แผ่นดิน
รายได้

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว
 ยังไม่ดาเนินการ
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

10,000

สาขาวิชาพัฒนาฯ

 ดาเนินการแล้ว

21,720

สาขาวิชานิติศาสตร์

 ดาเนินการแล้ว

20,000

สาขาวิชารปบ.

 ดาเนินการแล้ว

12,000

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ยังไม่ดาเนินการ

5,000
100,000
50,000

งานบุคลากร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
งานบุคลากร
งานบุคลากร
งานบุคลากร

 ดาเนินการแล้ว
 ยังไม่ดาเนินการ
 ยังไม่ดาเนินการ
 ดาเนินการแล้ว
 ดาเนินการแล้ว

งานบุคลากร

 ดาเนินการแล้ว

180,000
10,000

32,750

222,750

ระยะเวลา
ดาเนินการ

218,720

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบตั ริ าชการ ไตรมาสที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2560

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 SMART PEOPLE
เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ เป้าหมาย
2560

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
แผ่นดิน
รายได้

ระยะเวลา
ดาเนินการ

สรุป ยุทธศาสตร์ 2 : SMART PEOPLE มีจานวนโครงการหลัก 2 โครงการ 9 โครงการย่อย
ดาเนินการแล้ว
จานวน
2 โครงการหลัก
ยังไม่ดาเนินการ
จานวน
0 โครงการหลัก
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน
0 โครงการหลัก
สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามโครงการหลัก =ร้อยละ
สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามโครงการย่อย = ร้อยละ

ผู้รับผิดชอบ

6 โครงการย่อย
2 โครงการย่อย
0 โครงการย่อย
100
60.00

การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว
 ยังไม่ดาเนินการ
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบตั ริ าชการ ไตรมาสที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2560

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ 2560
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 SMART CAMPUS
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ เป้าหมาย
2560

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
แผ่นดิน
รายได้

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว
 ยังไม่ดาเนินการ
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีภมู ิทัศน์
อาคาร สถานที่ มี
ประสิทธิภาพ พร้อม
บรรยากาศที่สวยงาม

1.ความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษา
ต่อภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่

คะแนน

>3.51

1.โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
1.1) โครงการปรับปรุงห้องจาลองศาลยุติธรรม
สาขาวิชานิติศาสตร์
1.2) โครงการ Green Location FLAS.NPU
1.3) โครงการบริหารจัดการเพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่
1.3.1) โครงการจัดซื้อวัสดุถาวรประจาห้องเรียน
1.3.2) กิจกรรมซ่อมบารุงลิฟท์
1.3.2) กิจกรรมซ่อมบารุง วัสดุ ทาความสะอาดอาคาร

รวม

300,000

สาขาวิชานิติศาสตร์

 ดาเนินการแล้ว

50,000

งานอาคารสถานที่

 ดาเนินการแล้ว

93,500
98,440
50,000

50,000

งานอาคารสถานที่
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่

 ดาเนินการแล้ว
 ยังไม่ดาเนินการ
 ดาเนินการแล้ว

241,940

400,000

สรุป ยุทธศาสตร์ 3 : SMART CAMPUS มีจานวนโครงการหลัก 1 โครงการ 5 โครงการย่อย
ดาเนินการแล้ว
จานวน
1 โครงการหลัก
ยังไม่ดาเนินการ
จานวน
0 โครงการหลัก
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน
0 โครงการหลัก
สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามโครงการหลัก =ร้อยละ
สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามโครงการย่อย = ร้อยละ

4 โครงการย่อย
1 โครงการย่อย
0 โครงการย่อย
100
80.00

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบตั ริ าชการ ไตรมาสที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2560

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ 2560
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 SMART MISSION
เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ เป้าหมาย
2560

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
แผ่นดิน
รายได้

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว
 ยังไม่ดาเนินการ
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

1. มีงานวิจยั ที่สร้างองค์ 1.บุคลากรได้รับ
จานวนเงิน 25,000 1) โครงการพัฒนาสนับสนุนงานวิจยั
ความรู้เพือ่ ตอบสนอง สนับสนุนทุนวิจยั ภายใน
1.1)โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั
สังคม
และภายนอก
1.2) โครงการสนับสนุนทุนวิจยั
2. มีการบริการวิชาการที่
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั ชุมชนและสังคม
ในอนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง

2. จานวนบทความ
วิชาการหรือบทความ
วิจยั ที่ได้รับการตีพมิ พ์
ในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ

เรื่อง

3. มีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ ใน
สังคมอนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง

3.จานวนเครือข่ายความ
ร่วมมือในการบริการ
และทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

จานวน

4. ร้อยละของอาจารย์
นักวิจยั และเจ้าหน้าที่
ที่ได้รบการพัฒนาด้าน
การวิจยั

ร้อยละ

10,000
100,000

งานวิจยั
งานวิจยั

 ดาเนินการแล้ว
 ดาเนินการแล้ว

30,000
100,000

งานวิจยั
งานวิจยั

 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

10
1.3) โครงการสนับสนุนการตีพมิ พ์และเผยแพร่
1.4) โครงการสนับสนุนการผลิตตารา

2

50

2) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
2.1) โครงการบริการวิชาการเพือ่ พัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
2.2) โครงการบริการวิชาการ เผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายในชีวติ ประจาวันแก่นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชน
2.3) โครงการสานสายใยรักเพือ่ การพัฒนา
2.4) โครงการคลินิกพิพธิ ภัณฑ์ท้องถิน่ สัญจร
2.5) โครงการอบรมพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเพือ่
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
เพือ่ รองรับประชาคมอาเซียน
2.6)โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บรู ณาการกับ
การเรียนการสอน การวิจยั และการทานุบารุงศิลปวัฒธรรม
2.6.1) สาหรับระดับปริญญาโท

15,000

สาขาวิชาพัฒนาสังคมฯ

 ดาเนินการแล้ว

15,000

สาขานิติศาสตร์ฯ

 ดาเนินการแล้ว

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
สาขาสังคมวิทยาและฯ

 ดาเนินการแล้ว
 ดาเนินการแล้ว

สาขาอังกฤษ

 ดาเนินการแล้ว

15,000
15,000
15,000

15000

 ยังไม่ดาเนินการ
15,000

คณะศิลปศาสตร์

 ยังไม่ดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบตั ริ าชการ ไตรมาสที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2560

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ 2560
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 SMART MISSION
เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ เป้าหมาย
2560

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
แผ่นดิน
รายได้

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว
 ยังไม่ดาเนินการ

2.6.1) สาหรับระดับปริญญาตรี
2.7) โครงการบริการวิชาการกับเครือข่ายความร่วมมือ
ภายนอกประเทศ
3. โครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้
3.1) โครงการอบรมพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเพือ่
พัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.
3.2) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
3.3) โครงการถ่ายทอดคาบรรยายกฎหมายสานักอบรม
กฎหมายสานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
4. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1) โครงการวันสาคัญ ประเพณีวนั สงกรานต์
4.2) โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์ฯ
4.3) โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชาติพนั ธุแ์ ละวัฒนธรรม
ในอนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง
4.4) โครงการก่อตั้งศูนย์ขอ้ มูลชาติพนั ธุแ์ ละวัฒนธรรมใน
อนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง

28,910

รวม

218,030

 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
 ยังไม่ดาเนินการ

30,000
50,000

คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

20,000

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ยังไม่ดาเนินการ

10,000

สาขาวิชารปบ.
สาขาวิชานิติศาสตร์

 ยังไม่ดาเนินการ
 ยังไม่ดาเนินการ

งานบุคลากร
งานทานุบารุง
สาขาสังคมวิทยาและฯ

 ดาเนินการแล้ว
 ดาเนินการแล้ว
 ดาเนินการแล้ว

สาขาสังคมวิทยาและฯ

 ดาเนินการแล้ว

10,000
5,000
74,120
15,000

10,000

5,000

385,000

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบตั ริ าชการ ไตรมาสที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2560

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ 2560
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 SMART MISSION
เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ เป้าหมาย
2560

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
แผ่นดิน
รายได้

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว
 ยังไม่ดาเนินการ
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

สรุป ยุทธศาสตร์ 4 : SMART MISSION มีจานวนโครงการหลัก 4 โครงการ 18 โครงการย่อย
ดาเนินการแล้ว
จานวน
2 โครงการหลัก
ยังไม่ดาเนินการ
จานวน
1 โครงการหลัก
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน
1 โครงการหลัก
สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามโครงการหลัก =ร้อยละ
สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามโครงการย่อย = ร้อยละ

11 โครงการย่อย
4 โครงการย่อย
3 โครงการย่อย
50
61.11

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบตั ริ าชการ ไตรมาสที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ 2560
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 SMART ORGANIZATION
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ เป้าหมาย
2560

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
แผ่นดิน
รายได้

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว
 ยังไม่ดาเนินการ
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

1. มีระบบการบริหาร

1. ผลประเมินการ

คะแนน

จัดการที่มีคุณภาพ

ประกันคุณภาพการ

เฉลี่ย

5

ศึกษา เรื่องการบริหาร
2. คณะเป็นองค์กรที่

องค์กรตามหลักธรรม

มีการบริหารจัดการ

ภิบาล

1.โครงการการจัดการความรู้ (KM)
1.1) โครงการการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต

8,310

งานประกันคุณภาพ

 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

1.2) โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจยั

8,310

งานประกันคุณภาพ

 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

งานประกันคุณภาพ

 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
 ดาเนินการแล้ว

2. โครงการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
2.1) โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
2. ผลการประเมิน

คะแนน

4

2.2) โครงการจัดทารายงานประจาปี

คุณภาพการศึกษาภาย

2.3) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (2560 -2563)และ

ใน คณะศิลปศาสตร์ฯ

จัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561
2.4) โครงการปรับแผนกลางปี
2.5) โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (2560 -2563)

74,020
17,700

 ยังไม่ดาเนินการ
31,897

งานแผน

5,000

งานแผน

 ดาเนินการแล้ว

งานการเงิน

 ยังไม่ดาเนินการ

10,000

2.6) โครงการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
2.7) โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
2.8) โครงการจัดทาแผนจัดซื้อจัดหาวัสดุถาวรและ ครุภณ
ั ฑ์

งานแผน

109,000
30,000

งานเลขานุการคณะ

 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

หัวหน้าสานักงาน

 ยังไม่ดาเนินการ

10,000

 ยังไม่ดาเนินการ

2.9) โครงการบริหารจัดการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.9.1) ค่าไฟฟ้า

 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
700,000

671,345

งานอาคารสถานที่

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบตั ริ าชการ ไตรมาสที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ 2560
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 SMART ORGANIZATION
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ เป้าหมาย
2560

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
แผ่นดิน
รายได้

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

2.9.2) ค่าไปรษณีย์

48,000

งานพัสดุ

2.9.3) ค่าโทรศัพท์

72,000

งานพัสดุ
24,000

งานอาคารสถานที่

2.9.4) ค่าน้าดื่ม
2.9.5) ค่าจ้างบุคลากรคณะศิลปศาตร์ 7 ราย (คงคลัง)

2,595,600

งานบุคลากร

2.9.6 ค่าจ้างบุคลากรคณะศิลปศาตร์ 14 ราย (บก.ศ.)

2,680,162

งานบุคลากร

2.9.7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

180,000

งานพัสุด

2.9.8) ค่าน้ามันเชื้อเพลิง

120,000

หัวหน้าสานักงาน

2.9.9) กิจกรรมสนับสนุนงานบริหารคณะ

294,563

2.10) โครงการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบ 2561

รวม

633,950

คณะศิลปศาสตร์

5,500

1,541,280

งานแผน

6,788,077

สรุป ยุทธศาสตร์ 5 : SMART ORGANIZATION มีจานวนโครงการหลัก 2 โครงการ 18 โครงการย่อย
ดาเนินการแล้ว
จานวน
0 โครงการหลัก
ยังไม่ดาเนินการ
จานวน
0 โครงการหลัก
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน
2 โครงการหลัก
สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามโครงการหลัก =ร้อยละ
สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามโครงการย่อย = ร้อยละ

2 โครงการย่อย
4 โครงการย่อย
12 โครงการย่อย
11.11

การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว

