สรุปผลการดาเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ด้านพัฒนานิ สติ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
นาเสนอ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562
โดย นางสาววิภาพร ศิรกิ าเนิ ด
ตาแหน่ งนักวิชาการศึกษา

ตัวชี้วดั ด้านพัฒนานิ สติ ตามแผนปฏิบตั กิ ารยุทธศาสตร์หลัก (SSAP5)
จานวน 23 ตัวชี้วดั 32 โครงการ
รหัสตัวชี้วดั
K45
K46
K47
K48
K49
K50
K51
K52
K53
K54
K55

รหัสโครงการ (SSAP5-)
01
02, 03
04
05, 06
07
08
09
10
11
12
13, 14, 15, 16, 17

รหัสตัวชี้วดั
K56
K57
K58
K59
K60
K61
K62
K63
K64
K65
K66
K67

รหัสโครงการ (SSAP5-)
18
19
20
21, 22
23
24
25
26, 27
28
23, 30
31
32

ผลการดาเนิ นงาน จากระบบ SWU - SAP
เป้ าประสงค์ 1 ส่งเสริมและพัฒนานิ สติ ให้มีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พงึ ประสงค์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ลอดชีวิต
รหัส
ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั หลัก

เป้ าหมาย
ปี น้ ี
(งปม.63)

เป้ าหมาย
ปี ท่ผี ่านมา
(งปม.62)

ผลการ
ดาเนิ นงาน

โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้อง

K45

มีอตั ลักษณ์นิสติ มศว สอดคล้องกับ
เป้ าหมายของมหาวิทยาลัย

มี

มี

มี

- โครงการปฐมนิ เทศต้อนรับนิ สติ ใหม่ และค่าย
เสริมสร้างอัตลักษณ์นิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประจาปี การศึกษา 2562
- โครงการค่ายบ่มเพาะต้อนกล้าจิตอาสา ปี 2 ณ อ่าวคุง้
กระเบน
- โครงการรวมน้ าใจไปสาธิต มศว แม่แจ่ม
- โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพือ่ รับใช้สงั คม นิ สติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี การศึกษา 2562
จานวน 4 รุน่

เป้ าประสงค์ 1 ส่งเสริมและพัฒนานิ สติ ให้มีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พงึ ประสงค์ของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
และเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ลอดชีวิต

รหัส
ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั หลัก

เป้ าหมาย เป้ าหมาย
ปี น้ ี
ปี ท่ผี ่านมา
(งปม.63) (งปม.62)

ผลการ
ดาเนิ นงาน

โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้อง

K46

จานวนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และจิตสานึ กสาธารณะ

ไม่นอ้ ยกว่า
85 กิจกรรม

ไม่นอ้ ยกว่า
80 กิจกรรม

ปี การศึกษา 2561
จานวน....98...กิจกรรม

- ส่วนกิจการนิ สติ ดาเนิ นการ 7 กิจกรรม
- ส่วนกิจการเพือ่ สังคม จานวน 6 กิจกรรม
- คณะ/วิทยาลัย ดาเนิ นการ จานวน 85 กิจกรรม

K47

จานวนกิจกรรมพัฒนาความเป็ นผูน้ า

ไม่นอ้ ยกว่า
25 กิจกรรม

ไม่นอ้ ยกว่า
25 กิจกรรม

ปี การศึกษา 2561
จานวน...63....กิจกรรม

- ส่วนกิจการนิ สติ ดาเนิ นการจานวน 10 กิจกรรม
- คณะ/วิทยาลัย ดาเนิ นการจานวน 53 กิจกรรม

K48

จานวนกิจกรรมพัฒนาทักษะสือ่ สาร
และการใช้สอ่ื อย่างสร้างสรรค์

ไม่นอ้ ยกว่า
15 กิจกรรม

ไม่นอ้ ยกว่า
10 กิจกรรม

ปี การศึกษา 2561
จานวน...66.....กิจกรรม

- ส่วนกิจการนิ สติ ดาเนิ นการจานวน 8 กิจกรรม
- คณะ/วิทยาลัย จานวน 58 กิจกรรม

เป้ าประสงค์ 1 ส่งเสริมและพัฒนานิ สติ ให้มีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พงึ ประสงค์ของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
และเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ลอดชีวิต

รหัส
ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั หลัก

K49

จานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการงาน
กิจกรรมนิ สติ กับรายวิชา

เป้ าหมาย เป้ าหมาย
ปี น้ ี ปี ท่ผี ่านมา
(งปม.63) (งปม.62)
หนึ่ งหลักสูตร
ต้องมีหนึ่ ง
รายวิชาที่มี
การบูรณาการ
กิจกรรมนิ สติ

หนึ่ งหลักสูตร
ต้องมีหนึ่ ง
รายวิชาที่มี
การบูรณาการ
กิจกรรมนิ สติ

ผลการ
ดาเนิ นงาน

โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้อง

1. มีรายวิชาที่มีการ
- ส่วนกิจการนิ สติ รายงานโครงการค่ายสร้าง
บูรณาการงานกิจกรรม
แรงบันดาลใจเพือ่ รับใช้สงั คม นิ สติ
นิ สติ กับรายวิชา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ปี การศึกษา 2561)
จานวน 322 รายวิชา * ใช้ขอ้ มูลจากที่คณะ/วิทยาลัยรายงาน
2. หลักสูตรที่มีรายวิชา
ที่มีการบูรณางาน
กิจกรรมนิ สติ กับ
รายวิชา
จานวน 92 หลักสูตร

เป้ าประสงค์ 1 ส่งเสริมและพัฒนานิ สติ ให้มีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พงึ ประสงค์ของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
และเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ลอดชีวิต

รหัส
ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั หลัก

K50*

นิ สติ ที่จบการศึกษาได้รบั ใบ
Transcript กิจกรรม

K51

จานวนกิจกรรมเสริมสร้างความรู ้
ทางด้านการเงิน การออม การลงทุน

เป้ าหมาย
ปี น้ ี
(งปม.63)

เป้ าหมาย
ปี ท่ผี ่านมา
(งปม.62)

มี

ไม่กาหนดเป้ าหมาย

ไม่นอ้ ยกว่า
2 กิจกรรม

ไม่นอ้ ยกว่า
2 กิจกรรม

ผลการดาเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้อง

ไม่มีการดาเนิ นการ

เนื่ องจากในปี การศึกษา 2561 ยังไม่มีนิสติ ได้รบั
ใบ Transcript กิจกรรม แต่มีการบันทึกข้อมูลการ
ทากิกรรมของนิ สติ ในระบบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพทางการศึกษา (SUPREME) ระบบงาน
กิจกรรม ซึ่งคาดว่าจะได้เปิ ดใช้ระบบอย่างเป็ น
ทางการ ในเดือนตุลาคม 2562 โดยนิ สติ รหัส 60
ขึ้นไป จะได้รบั Transcript กิจกรรม เมื่อจบ
การศึกษาในปี 2563

ปี การศึกษา 2561
จานวน....18......กิจกรรม

- คณะ/วิทยาลัย ดาเนิ นการ จานวน 18 กิจกรรม
- ส่วนกิจการนิ สติ ยังไม่มีการดาเนิ นการในปี
การศึกษา 2561
* รับผิดชอบรายงานโดยส่วนกิจการนิ สติ

เป้ าประสงค์ 1 ส่งเสริมและพัฒนานิ สติ ให้มีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พงึ ประสงค์ของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
และเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ลอดชีวิต
รหัส
ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั หลัก

เป้ าหมายปี
นี้
(งปม.63)

เป้ าหมาย
ปี ท่ผี ่านมา
(งปม.62)

ผลการ
ดาเนิ นงาน

โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้อง

K52

จานวนกิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว

ไม่นอ้ ยกว่า
25 กิจกรรม

ไม่นอ้ ยกว่า
20 กิจกรรม

ปี การศึกษา 2561
จานวน...28.....กิจกรรม

- ส่วนกิจการนิ สติ มีการดาเนิ นการ จานวน 1
โครงการ ในโครงการปฐมนิ เทศต้อนรับนิ สติ ใหม่
และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสติ ปี การศึกษา
2561 และ 2562 โดยการแจกกระบอกน้ าพลาสติก
ให้กบั นิ สติ และคณะกรรมการทุกคน ที่เข้าร่วม
โครงการ เพือ่ ลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะเกิดขึ้น
ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 8 วัน
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการกว่า 6 พันคน
- ส่วนพัฒนากายภาพ ดาเนิ นการจานวน 15
กิจกรรม
- ส่วนพัฒนาความยัง่ ยืน ดาเนิ นการจานวน 12
กิจกรรม

เป้ าประสงค์ 1 ส่งเสริมและพัฒนานิ สติ ให้มีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พงึ ประสงค์ของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
และเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ลอดชีวิต
รหัส
ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั หลัก

เป้ าหมาย
ปี น้ ี
(งปม.63)

เป้ าหมาย
ปี ท่ผี ่านมา
(งปม.62)

K53

ร้อยละของนิ สติ ชัน้ ปี สุดท้ายที่เข้า
ร่วมโครงการ
(การเตรียมความพร้อมสู่
ตลาดแรงงาน)

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
นิ สติ ที่เข้าร่วม
โครงการ

K54*

ร้อยละความพึงพอใจของนิ สติ ต่อ
การเข้าร่วมโครงการ
(ทางานร่วมกับผูป้ ระกอบการ)

มีความพึงพอใจ
ไม่มีการกาหนด
ไม่นอ้ ยกว่า
เป้ าหมาย
*เปลี่ยนเป้ าหมายในการ
ร้อยละ 80

ผลการ
ดาเนิ นงาน

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 1. มีนิสติ ที่เข้าร่วม
ของนิ สติ ที่เข้าร่วม โครงการเตรียมความ
พร้อมสูต่ ลาดแรงงาน (ปี
โครงการ
การศึกษา 2561) จานวน
...6,340......คน
2. จานวนนิ สติ ชัน้ ปี
สุดท้ายปี การศึกษา 2561
จานวน 5,394 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 100
ยังไม่มีการดาเนิ นการ

โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้อง

-ส่วนกิจการนิ สติ ดาเนิ นโครงการวันนัดพบแรงงาน
ครัง้ ที่ 27 (SWU JOB FAIR 2019) วันที่ 12-14
กุมภาพันธ์ 2562 ณ มศว ประสานมิตร - กิจกรรม
ย่อย Unlock Your English : ภาษาอังกฤษดีชีวติ
เปลีย่ น วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ชัน้
2 อาคารวิจยั และการศึกษาต่อเนื่ องฯ
- คณะ/วิทยาลัยดาเนิ นงาน

ส่วนกิจการนิ สติ ยังไม่มีการดาเนิ นการโครงการ
ร่วมกับผูป้ ระกอบการ ในปี การศึกษา 2561 และได้มี
แผนในการจัดกิจกรรมในปี การศึกษา 2562

รายงาน

* รับผิดชอบรายงานโดยส่วนกิจการนิ สติ

เป้ าประสงค์ 2 พัฒนานิ สติ ให้มีความพร้อม ในการศึกษาเล่าเรียนและ เรียนรูก้ ารใช้ชีวิตใน มหาวิทยาลัย
รหัส
ตัวชี้วดั
K55

ตัวชี้วดั หลัก

ร้อยละความพึงพอใจของนิ สติ ต่อ
ระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัย

เป้ าหมาย
ปี น้ ี
(งปม.63)

เป้ าหมาย
ปี ท่ผี ่านมา
(งปม.62)

ผลการ
ดาเนิ นงาน

โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้อง

มีความพึงพอใจ
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

มีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 80

คิดเป็ นร้อยละ 63.85
*ไม่ผ่านเกณฑ์*

1. จานวนนิ สติ ที่มาใช้บริการระบบสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัยทัง้ หมด (ปี การศึกษา 2561)
จานวน...1,458....คน
- ส่วนกิจการนิ สติ จานวน....631....คน
- ส่วนพัฒนาความยัง่ ยืน จานวน 627 คน
- ส่วนพัฒนากายภาพ จานวน 200 คน
2. มีนิสติ ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบ
สวัสดิการของมหาวิทยาลัยที่มีคะแนนความพึงพอใจ ไม่
ตา่ กว่า 3.51 จานวนเฉลีย่ ..931....คน
- ส่วนกิจการนิ สติ จานวน...544...คน
- ส่วนพัฒนาความยัง่ ยืน จานวน 209 คน
- ส่วนพัฒนากายภาพ จานวน 178 คน

ข้อมูลประกอบ K55
การให้บริการ
ด้านสวัสดิการนิ สติ
1. ทุนสวัสดิการ สาหรับนิสติ
2. การส่งเสริมสุขภาพนิสติ
3. การประกันอุบตั เิ หตุ นิสติ มศว
4. กองทุนเงินให้กูย้ มื เพือ่ การศึกษา

จานวนนิ สติ ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
จานวนนิ สติ ที่มาใช้บริการระบบ
ต่อระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย
ที่มีคะแนนความพึงพอใจ
ไม่ตา่ กว่า 3.51

คิดเป็ นร้อยละ

631

544

84.21

ด้านรถสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
ฝัง่ ประสานมิตร

200

178

89.00

ด้านรถสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
ฝัง่ องครักษ์

627

209

33.33

เป้ าประสงค์ 2 พัฒนานิ สติ ให้มีความพร้อม ในการศึกษาเล่าเรียนและ เรียนรูก้ ารใช้ชีวิตใน มหาวิทยาลัย
รหัส
เป้ าหมายปี
เป้ าหมาย
ผลการ
ตัวชี้วดั หลัก
โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้อง
นี้
ปี ท่ผี ่านมา
ตัวชี้วดั
ดาเนิ นงาน
(งปม.63)
(งปม.62)
100%
1. จานวนนิ สติ ที่เข้าเกณฑ์การขอรับ
ร้อยละ 100
K56* ร้อยละของนิสติ ที่มีคุณสมบัตไิ ด้รบั ร้อยละ 100
ทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาทุกประเภทที่
การช่วยเหลือ

มหาวิทยาลัยกาหนดไว้) ปี การศึกษา 2561
จานวน...192.....คน
2. มีนิสติ ที่ได้รบั ทุนการศึกษา
(ทุนการศึกษาทุกประเภทที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้)
ปี การศึกษา 2561 จานวน....192.....คน

* รับผิดชอบรายงานโดยส่วนกิจการนิ สติ

เป้ าประสงค์ 2 พัฒนานิ สติ ให้มีความพร้อม ในการศึกษาเล่าเรียนและ เรียนรูก้ ารใช้ชีวิตใน มหาวิทยาลัย
รหัส
ตัวชี้วดั
K57*

ตัวชี้วดั หลัก

จานวนนิ สติ ที่ได้รบั การพัฒนาทักษะ
ด้านการให้คาปรึกษา

เป้ าหมายปี เป้ าหมาย
นี้
ปี ท่ผี ่านมา
(งปม.63) (งปม.62)
ไม่นอ้ ยกว่า
250 คน

ไม่นอ้ ยกว่า
250 คน

ผลการ
ดาเนิ นงาน

โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้อง

ปี การศึกษา 2561
มีนิสติ ที่ได้รบั การพัฒนา
ทักษะด้านการให้
คาปรึกษา
จานวน...436.....คน

- โครงการเพือ่ นช่วยเพือ่ น: ติดตามการดาเนิ นงาน
การช่วยเหลือเพือ่ นนิ สติ วันที่ 19 ธ.ค. 61 ณ คณะ
ศึกษาศาสตร์ ชัน้ 4 ประสานมิตร จานวนนิ สติ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการทัง้ สิ้น 7 คน
- โครงการเพือ่ นช่วยเพือ่ น กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ าร “การให้คาปรึกษาเบื้องต้น” วันที่ 18
สิงหาคม 2561 ณ มศว ประสานมิตร จานวนนิ สติ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการทัง้ สิ้น 68 คน
- โครงการเพือ่ นช่วยเพือ่ น: สานสัมพันธ์เครือข่าย
พีน่ อ้ งเพือ่ นช่วยเพือ่ น วันที่ 19 ม.ค. 2562 ณ
อาคารกิจกรรมนิ สติ ชัน้ 2 องครักษ์ จานวนนิ สติ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการทัง้ สิ้น 145 คน
- โครงการวันสุขภาพจิต วันที่ 27 พฤศจิกายน
2562 ณ มศว ประสานมิตร จานวนนิ สติ ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการทัง้ สิ้น 216 คน
* รับผิดชอบรายงานโดยส่วนกิจการนิ สติ

เป้ าประสงค์ 2 พัฒนานิ สติ ให้มีความพร้อม ในการศึกษาเล่าเรียนและ เรียนรูก้ ารใช้ชีวิตใน มหาวิทยาลัย
รหัส
ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั หลัก

เป้ าหมายปี เป้ าหมาย
นี้
ปี ท่ผี ่านมา
(งปม.63) (งปม.62)

K58*

ร้อยละความพึงพอใจของนิ สติ จากการ
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีรายได้
ระหว่างเรียน

มีความพึงพอใจ
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

มีความพึงพอใจ
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

K59*

ร้อยละของนิ สติ ที่มีความพิการทัง้ หมดที่
ขึ้นทะเบียนกับมหาวิทยาลัยได้รบั ความ
ช่วยเหลือ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ผลการ
ดาเนิ นงาน

โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้อง

คิดเป็ นร้อยละ 93.33

1. จานวนนิ สติ ที่มีรายได้ระหว่างเรียน (ปี การศึกษา
2561) จานวน....375.....คน
2. มีจานวนนิ สติ ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่าง
เรียนที่มีคะแนนความพึงพอใจไม่ตา่ กว่า 3.51
จานวน....350......คน

100%

1. จานวนนิ สติ ที่มีความพิการทัง้ หมดทีข่ ้ ึนทะเบียน
นิ สติ พิการกับทางมหาวิทยาลัย (ปี การศึกษา 2561)
จานวน.....12....คน
2. มีนิสติ ที่มีความพิการที่ได้รบั การช่ วยเหลือ
(ปี การศึกษา 2561) จานวน.....12.....คน
* รับผิดชอบรายงานโดยส่วนกิจการนิ สติ

เป้ าประสงค์ 3 พัฒนานิ สติ ทางด้าน สุขภาพกาย สุขภาพจิตและกีฬา
รหัส
ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั หลัก

เป้ าหมายปี เป้ าหมาย
นี้
ปี ท่ผี ่านมา
(งปม.63) (งปม.62)

ผลการ
ดาเนิ นงาน

โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้อง

K60

จานวนกิจกรรมทางด้านกีฬาเพือ่
สุขภาพและกีฬาเพือ่ ความเป็ นเลิศ

ไม่นอ้ ยกว่า
60 กิจกรรม

ไม่นอ้ ยกว่า
60 กิจกรรม

ปี การศึกษา 2561 จานวน - ส่วนกิจการนิ สติ ดาเนิ นการ จานวน 48
...82.....กิจกรรม
กิจกรรม (งานกิจกรรม 8 กิจกรรม/ องค์กรนิ สติ
40 กิจกรรม)
- คณะ/วิทยาลัยดาเนิ นการ จานวน 34 กิจกรรม

K61

จานวนกิจกรรมมหาวิทยาลัยสีขาว

ไม่นอ้ ยกว่า
6 กิจกรรม

ไม่นอ้ ยกว่า
6 กิจกรรม

ปี การศึกษา 2561 จานวน - ส่วนกิจการนิ สติ ดาเนิ นการ จานวน 2 กิจกรรม
...14.....กิจกรรม
- คณะ/วิทยาลัย ดาเนิ นการ จานวน 12 กิจกรรม

เป้ าประสงค์ 3 พัฒนานิ สติ ทางด้าน สุขภาพกาย สุขภาพจิตและกีฬา
รหัส
ตัวชี้วดั
K62*

ตัวชี้วดั หลัก

จานวนกิจกรรมด้านสุขภาพจิต

เป้ าหมายปี เป้ าหมาย
นี้
ปี ท่ผี ่านมา
(งปม.63) (งปม.62)
ไม่นอ้ ยกว่า
2 กิจกรรม

ไม่นอ้ ยกว่า
2 กิจกรรม

ผลการ
ดาเนิ นงาน

โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้อง

ปี การศึกษา 2561 จานวน 1.โครงการเพือ่ นช่วยเพือ่ น: ติดตามการ
.....5....กิจกรรม
ดาเนิ นงานการช่วยเหลือเพือ่ นนิ สติ
วันที่ 19 ธ.ค. 61 ณ คณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 4
ประสานมิตร
2. "โครงการเพือ่ นช่วยเพือ่ น กิจกรรมการอบรม
เชิงปฏิบตั กิ าร “การให้คาปรึกษาเบื้องต้น”
วันที่ 18 ส.ค. 61 ณ มศว ประสานมิตร"
3. โครงการเพือ่ นช่วยเพือ่ น: สานสัมพันธ์เครือข่าย
พีน่ อ้ งเพือ่ นช่วยเพือ่ น วันที่ 19 ม.ค. 62 ณ อาคาร
กิจกรรมนิ สติ ชัน้ 2 องครักษ์
4. โครงการวันสุขภาพจิต วันที่ 27 พ.ย. 62 ณ
มศว ประสานมิตร
5. โครงการสัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ ครือข่าย
ด้านการให้คาปรึกษา ปี การศึกษา 2561 วันที่ 5 - 7
มิ.ย. 62 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ เขาใหญ่

* รับผิดชอบรายงานโดยส่วนกิจการนิ สติ

เป้ าประสงค์ 4 สร้างเสริมวินยั นิ สติ ความเป็ นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย และความเป็ นไทย" ความเป็ นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย และความเป็ นไทย
รหัส
เป้ าหมายปี เป้ าหมาย
ผลการ
ตัวชี้วดั หลัก
โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้อง
นี้
ปี ท่ผี ่านมา ดาเนิ นงาน
ตัวชี้วดั
(งปม.63) (งปม.62)
ปี การศึกษา 2561 จานวน - ส่วนกิจการนิ สติ ดาเนิ นการ 1 กิจกรรม
....31...กิจกรรม
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ ดาเนิ นการ 6
กิจกรรม
- คณะ/วิทยาลัย ดาเนิ นการ 24 กิจกรรม

K63

จานวนกิจกรรมส่งเสริมวินยั นิ สติ มศว

ไม่นอ้ ยกว่า
10 กิจกรรม

ไม่นอ้ ยกว่า
10 กิจกรรม

K64*

ร้อยละของนิ สติ ที่เข้ามาร่วมออกเสียง
เลือกตัง้

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

ร้อยละ 66.05

K65

จานวนกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม

ไม่นอ้ ยกว่า
50 กิจกรรม

ไม่นอ้ ยกว่า
50 กิจกรรม

มีกจิ กรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ปี
การศึกษา 2561
จานวน...110....คน

1. จานวนนิ สติ ระดับปริญญาตรีทง้ั หมด
(ปี การศึกษา 2561) ....21,402.....คน
2. มีนิสติ ที่มาใช้สทิ ธิ์ออกเสียงเลือกตัง้ (ปี การศึกษา
2561) จานวน...14,137......คน
- กิจกรรมส่วนกิจการนิ สติ ดาเนิ นการ 8 กิจกรรม
- คณะ/วิทยาลัย/สานัก ดาเนิ นการ 102 กิจกรรม

* รับผิดชอบรายงานโดยส่วนกิจการนิ สติ

เป้ าประสงค์ 5 สร้างเครือข่ายระหว่าง ศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย ให้เกิดความสัมพันธ์อย่าง เข้มแข็งและยัง่ ยืน
รหัส
ตัวชี้วดั
K66

ตัวชี้วดั หลัก

จานวนกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย

เป้ าหมายปี เป้ าหมาย
นี้
ปี ท่ผี ่านมา
(งปม.63) (งปม.62)
ไม่นอ้ ยกว่า
20 กิจกรรม

ไม่นอ้ ยกว่า
20 กิจกรรม

ผลการ
ดาเนิ นงาน
ปี การศึกษา 2561
จานวน....40...กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้อง

- ส่วนกิจการนิ สติ ดาเนิ นการ 4 กิจกรรม
- คณะ/วิทยาลัย ดาเนิ นการ 36 กิจกรรม

เป้ าประสงค์ 6 พัฒนาและเสริมสร้าง สมรรถนะของบุคลากร เพื่อการพัฒนานิ สติ

รหัส
ตัวชี้วดั
K67

ตัวชี้วดั หลัก

จานวนบุคลากรที่ได้รบั การพัฒนา

เป้ าหมายปี เป้ าหมาย
นี้
ปี ท่ผี ่านมา
(งปม.63) (งปม.62)
ไม่นอ้ ยกว่า
80 คนต่อปี

ไม่นอ้ ยกว่า
80 คนต่อปี

ผลการ
ดาเนิ นงาน

โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้อง

มีบคุ ลากรที่ได้รบั การ
1. โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายผูป้ ฏิบตั งิ าน
พัฒนา (ด้านกิจการนิ สติ ) กองทุนเงินให้กยู ้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) ประจาปี
จานวน 347 คน
การศึกาา 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 ณ โรง
แรมจัสมินซิต้ ี สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ
2. โครงการสัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ ครือข่าย
ด้านการให้คาปรึกษา ปี การศึกษา 2561 ณ
โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ เขาใหญ่
3. โครงการสัมมนาอาจารย์ท่ปี รึกษาองค์กรนิ สติ
และบุคลากรกิจการนิ สติ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ จัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ มศว
ประสานมิตร และวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ
มศว องครักษ์

รอบการรายงานข้อมูล ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบการรายงาน
ตามปี งบประมาณ
ตัวชี้วดั (รหัส K) : รายงานตามรอบปี การศึกษา
รอบ 6 เดือน
ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563
รอบ 12 เดือน
เมษายน 2563 – กันยายน 2563
โครงการ (SSAP5-) : รายงานตามปี งบประมาณ
เป็ นการรายงานผลการดาเนิ นการที่เสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างการ
ดาเนิ นงานที่มีการระบุงบประมาณที่ได้รบั อนุ มตั ิ / ใช้จริง

ช่วงการรายงานในระบบ SWU - SAP
ภายในเดือนเมษายน 2563
ภายในเดือนกันยายน 2563

สามารถรายงานข้อมูลเพื่อบันทึกในระบบ
SWU – SAP ได้ตลอด

ตัวอย่างหน้ารายงานโครงการในระบบ SWU - SAP

1

ตัวอย่างหน้ารายงานโครงการในระบบ SWU - SAP

2

ตัวอย่างหน้ารายงานโครงการในระบบ SWU - SAP

3

ตัวอย่างหน้ารายงานโครงการในระบบ SWU - SAP

4

ตัวอย่างหน้ารายงานโครงการในระบบ SWU - SAP

5

แหล่งข้อมูล
• แผนปฏิบตั งิ านตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 – 2565
http://planning.op.swu.ac.th/Portals/55/download/1_analy/plan%20final-2.pdf?ver=2019-07-01-134010-367

• แผนปฏิบตั กิ ารส่วนกิจการนิสติ ประจาปี การศึกษา 2562
http://studentaffairs.op.swu.ac.th/Portals/57/actionplan2562_1.pdf

• คู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(KPI Template ประจาปี งบประมาณ 2562)
https://sap.swu.ac.th/

ขอบคุณค่ะ

