แบบฟอร์ ม

โครงการ “ร่ วมด้ วย ช่ วยกันทา”
โครงการที่เปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรคณะนาเสนอและดาเนินโครงการพัฒนาคณะร่วมกับผู้บริ หารคณะและภาควิชา
ทังนี
้ ้โครงการที่นาเสนอต้ องเป็ นโครงการระยะสัน้ ดาเนินการให้ เสร็ จได้ ภายในเดือนกรกฎาคม มีงบประมาณไม่เกิน 250,000
บาทต่อโครงการ
หมดเขตรับข้ อเสนอ 9 มกราคม 2562
ระยะเวลาดาเนินโครงการ ช่วง ก.พ. – ก.ค. 62
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริ มให้ บคุ ลากรคณะมีสว่ นร่วมในการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในด้ านที่สอดคล้ องกับแผนการ
ดาเนินการของคณะ
ผู้มีสทิ ธิขอทุน:

บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์

เป้าหมาย:

พัฒนานักศึกษาทางด้ านและคุณภาพการศึกษา เช่น ด้ านการเรี ยนการสอน การสร้ างบรรยากาศ
การทางานและสิง่ แวดล้ อม การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา

เกณฑ์คดั เลือก: โครงการที่เป็ นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน หรื อ เป็ นไปตามแผนการพัฒนาของคณะและ
มหาวิทยาลัยจะได้ รับการพิจารณาก่อน
*ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินถือเป็ นที่สิ ้นสุด

รูปแบบโครงการ: ดาเนินโครงการพัฒนาคณะร่วมกับผู้บริ หารคณะและภาควิชา

-2*งบประมาณที่ใช้ ได้ ต้องเป็ น ค่าใช้ สอยหรื อค่าวัสดุ เท่านัน้ ไม่สามารถเป็ นค่าตอบแทน หรื อค่า
ครุภณ
ั ฑ์ได้

แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. …2562...
ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อเสนอบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 - 2564
************************************

1. ชื่อโครงการ : ร่วมด้วย ช่วยกันทา
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สานักงานคณบดี
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ...............................................................................................................................
เป้าประสงค์ที่ ...........................................................................................................................................
กลยุทธ์ที่ ...................................................................................................................................................
3. ภายใต้แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทางานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี
กลยุทธ์ 1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการดาเนินงานของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
4. ลักษณะโครงการ/กิจกรรม
 โครงการใหม่

 โครงการต่อเนื่อง

 งานประจา

 งานพัฒนา

5. การบูรณาการโครงการ
 บูรณาการกับการเรียนการสอน วิชา .................................................. คณะ ...........................................
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บูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง ................................................................ คณะ ...........................................
บูรณาการกับงานบริการวิชาการ เรื่อง ............................................... คณะ ...........................................
บูรณาการกับงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง ............................... คณะ ...........................................
อื่น ๆ (บูรณาการโครงการระหว่างหน่วยงาน/โครงการ : ระบุชื่อหน่วยงาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการ)
...................................................................................................................................................................

6. หลักการและเหตุผลของโครงการ
เนื่องด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์มีเป้าประสงค์ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ในด้านที่พัฒนานักศึกษาและคุณภาพการศึกษา ซึ่งรวมไปถึง การเรียนการสอน การสร้าง
บรรยากาศการทางานและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา หรือ หัวข้ออื่น ๆ ที่สอดคล้องกับ
แผนการดาเนิ น งานของคณะ เพื่อให้ นักศึก ษาเป็ นไปตามอั ตลั ก ษณ์ข องคณะที่ว่า เป็น บัณฑิตที่มี ค วาม
เชี่ยวชาญทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ ทางคณะจึงเห็นควรให้จัดทาโครงการ ร่วมด้วย ช่วยกันทา ซึ่งเป็น
โครงการที่เปิ ดโอกาสให้บุ คลากรคณะนาเสนอและดาเนินโครงการพัฒ นาคณะร่วมกับผู้บริห ารคณะและ
ภาควิชา ทั้งนี้โครงการที่นาเสนอต้องเป็นโครงการระยะสั้น ดาเนินการให้เสร็จได้ภายในเดือนกรกฎาคม มี
งบประมาณไม่เกิน 250,000 บาทต่อโครงการ หรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน โดยที่ไม่สามารถ
เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ดาเนินโครงการได้ และมีรายละเอียดดังนี้
ผู้มีสิทธิขอทุน:
เป้าหมาย:
เกณฑ์คัดเลือก:

รูปแบบโครงการ:

บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์
พัฒนานักศึกษาทางด้านและคุณภาพการศึกษา เช่น ด้านการเรียนการสอน การสร้าง
บรรยากาศการทางานและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
โครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน หรือ เป็นไปตามแผนการพัฒนาของคณะ
และมหาวิทยาลัยจะได้รับการพิจารณาก่อน
*ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
ดาเนินโครงการพัฒนาคณะร่วมกับผู้บริหารคณะและภาควิชา
งบประมาณที่ใช้ได้ต้องเป็น ค่าใช้สอยหรือค่าวัสดุ เท่านั้น ไม่สามารถเป็นค่าตอบแทน
หรือค่าครุภัณฑ์ได้

7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรคณะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในด้านที่สอดคล้องกับแผนการ
ดาเนินการของคณะ
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จระดับโครงการ (Output/Outcome) และ ค่าเป้าหมาย (ระบุหน่วยนับ)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
8.1 โครงการที่ดาเนินงานเสร็จสิ้น
โครงการ
1

-48.2
8.3
9. กลุ่มเป้าหมาย (ระบุกลุ่มเป้าหมายและจานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ)
บุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์
10. ขั้นตอนการดาเนินการ :
ขั้นตอนการดาเนินการ /
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
รายการกิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. นาเสนอรูปแบบโครงการ
แก่บุคลากร
2. รับสมัครและคัดเลือก
โครงการ
3. ดาเนินโครงการ
4. สรุปผลโครงการ
11. ระยะเวลาดาเนินงาน : เริ่มต้น 1 พ.ย. 2561 สิ้นสุด 15 ส.ค. 2562
12. ประมาณการงบประมาณที่ใช้ : 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
13. แหล่งเงิน/ประเภทงบประมาณที่ใช้/แผนงาน
 งบประมาณแผ่นดิน
 งบประมาณเงินรายได้
 งบประมาณอื่น ๆ (ระบุ) เงินเหลือจ่ายเงินรายได้
แผนงาน
 แผนงานบริหารการศึกษา
 แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 แผนงานวิจัย
 แผนงานบริการวิชาการ
 แผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
14. งบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
หน่วย : บาท

-5งบรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.2 สิ่งก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
รวมเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่าย
รวม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

500,000

15. รายละเอียดงบประมาณของโครงการ (แตกตัวคูณ)
15.1 ค่าดาเนินการโครงการ

500,000 บาท

16. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
16.1 บุคลากรมีส่วนร่วมช่วยกันพัฒนาคณะ

ลงชื่อ …………………………………………
(ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
วันที่ ...... /....................... /.............

-6แบบฟอร์มนาเสนอโครงการย่อย
โครงการบุคลากรวิศวะร่วมพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์
1) ชื่อโครงการ
2) ข้อมูลหัวหน้าโครงการ
ชื่อ……………………………………………………………………ภาควิชา…………………………………………….
3) วัตถุประสงค์
4) วิธีการดาเนินงาน
5) รายละเอียดงบประมาณ (ไม่สามารถใส่เป็นค่าตอบแทนหรือครุภัณฑ์ได้)
5.1) ค่าวัสดุ
5.2) ค่าใช้สอย
6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

