รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนรายไตรมาส
ประจาปี งบประมาณ 2556
ไตรมาส ที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม

งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน

คำนำ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนรายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2556 โดยรายงานจากกรอบ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วม งบประมาณที่จัดสรรและจ่ายจริง ระยะเวลา ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ การรายงานแบ่งออกเป็น 4 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1
(ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2555 ) ไตรมาสที่ 2 (ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2556) ไตรมาสที่ 3 (ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2556 ) ไตรมาสที่ 4
(ช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2555) ซึ่งเล่มนี้จะรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ในไตรมาส ที่ 1 - 4 (ช่วงเดือน ตุลาคม 2555 – กันยายน
2556)

งานวิเคราะห์นโยบายลแผน
20 มกราคม 2557

NPU_P6

สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ระหว่าง ไตรมาสที่ 1 - 4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผลการ

บรรลุ

หน่วยนับ

ดาเนินงาน

ไม่บรรลุ

ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้

เกณฑ์

ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค

/ แนวทางการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
1. หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

จานวนหลักสูตร

1

5

บรรลุ

ฝ่ายวิชาการ

2. การจัดโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ

จานวนโครงการ

3

9

บรรลุ

ฝ่ายวิชาการ

ร้อยละ

70

80

บรรลุ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ค่าคะแนเฉลี่ย

3.51

4.51

บรรลุ

ฝ่ายทะเบียนฯ

5. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของแผนการประชาสัมพันธ์และการแนะแนวเชิงรุก

ร้อยละ

70

90

บรรลุ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

6. จานวนช่องทางการรับเข้านักศึกษาที่เพิ่มขึ้น

จานวน

1

3

บรรลุ

ฝ่ายทะเบียนฯ

/ กิจกรรม
3. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของแผนส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม

4. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

ช่องทาง
7. จานวนโครงการที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

โครงการ

2

6

บรรลุ

ฝ่ายวิชาการ

8. การสนับสนุนการวิจยั ในชั้นเรียน

มี = 





บรรลุ

ฝ่ายวิจยั

9. ร้อยละของรายวิชาที่ใช้ระบบ E-learning ร่วมในการเรียนการสอน

ร้อยละ

10

29

บรรลุ

ฝ่ายวิชาการ

10. มีระบบสารสนเทศเพื่อรายงานความก้าวหน้าข้อเสนอแนะข้อควรปรับปรุง

มี = 







11. การเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาตามเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม

โครงการ

1

5

บรรลุ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

12 การเสริมสร้างศักยภาพตามอัตลักษณ์

มี = 



2

บรรลุ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

13. การจัดตั้งคณะใหม่

มี = 





บรรลุ

คณะศิลปศาสตร์ฯ

14. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา

มี = 





บรรลุ

ฝ่ายวิชาการ

15. มีกจิ กรรมที่ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสภาพแวดล้อม

มี = 





บรรลุ

ฝ่ายอาคารสถานที่

ฝ่ายบริหาร
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สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ระหว่าง ไตรมาสที่ 1 - 4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้

ผลการ

บรรลุ

ข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบ

เกณฑ์

หน่วยนับ

ดาเนินงาน

ไม่บรรลุ

16. มีการจัดสรรทุนวิจยั

จานวนทุน

10

27

บรรลุ

ฝ่ายวิจยั

17. ทุนการผลิตตาราและผลงานวิชาการ

จานวนทุน

4

4

บรรลุ

ฝ่ายวิจยั

18. การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจยั

มี = 





บรรลุ

ฝ่ายวิจยั

19. จานวนทุนการวิจยั ในชั้นเรียน

จานวน

2

10

บรรลุ

ฝ่ายวิจยั

จานวนครั้ง

1

1

บรรลุ

ฝ่ายวิจยั

มี = 





บรรลุ

ฝ่ายวิจยั

คะแนนเฉลี่ย

3.51

4.02

บรรลุ

ฝ่ายวิจยั

เรื่อง

10

13

บรรลุ

ฝ่ายวิจยั

24. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน

ร้อยละ

75

80

บรรลุ

ฝ่ายบริการวิชาการ

25. มีระบบฐานข้อมูลของการบริการวิชาการ

เครือข่าย

1

1

บรรลุ

ฝ่ายบริการวิชาการ

26. จานวนโครงการการบริการวิชาการตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ

โครงการ/คณะ

1

1

บรรลุ

ฝ่ายบริการวิชาการ

27. จานวนโครงการการบริการวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทฯ

โครงการ/คณะ

1

2

บรรลุ

ฝ่ายบริการวิชาการ

28. จานวนโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมุ ชน

โครงการ/คณะ

1

4

บรรลุ

ฝ่ายบริการวิชาการ

29. จานวนโครงการการบริการวิชาการในระดับอนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขง

โครงการ

1

1

บรรลุ

ฝ่ายบริการวิชาการ

30. มีการสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่เด็กผู้ดอ้ ยโอกาส
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ

1

1

บรรลุ

ฝ่ายบริการวิชาการ

31. จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

1

2

บรรลุ

ฝ่ายทานุบารุงฯ

ปัญหาอุปสรรค

/ แนวทางการพัฒนา

พันธกิจที่ 2 การวิจยั ในชั้นเรียนและการวิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู้

20. จานวนครั้งในการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั
21. การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจยั
22. ความพึงพอใจของโครงการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
23. จานวนงานวิจยั ที่ตพี ิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ
พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สงั คม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
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สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ระหว่าง ไตรมาสที่ 1 - 4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้

ผลการ

บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ

ฝ่ายทานุบารุงฯ

ข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบ

เกณฑ์

หน่วยนับ

32. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ และสืบทอด วัฒนธรรมไทย

ร้อยละ

60

ดาเนินงาน
80

33. มีกจิ กรรม/โครงการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

มี = 
ร้อยละ


70


80

บรรลุ

ฝ่ายทานุบารุงฯ

บรรลุ

ฝ่ายทานุบารุงฯ

35. จานวนโครงการที่มกี ารบูรณาการกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการที่ดดี ว้ ยหลักธรรมาภิบาล

โครงการ

1

1

บรรลุ

ฝ่ายทานุบารุงฯ

36. ร้อยละของโครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ

70

93

บรรลุ

ฝ่ายแผน

37. ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ

70

บรรลุ

ฝ่ายแผน

คะแนนเฉลี่ย

3.51

95
4.56

บรรลุ

ฝ่ายประกัน

เครือข่าย/คณะ

1

1

บรรลุ

ฝ่ายประกัน

40. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแบบมีสว่ นร่วม

ร้อยละ

70

80

บรรลุ

ฝ่ายบริหาร

41. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร

ร้อยละ

70

80

บรรลุ

ฝ่ายบริหาร

42. ความสาเร็จของค่าเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงตามตัวชี้วดั สกอ.

คะแนน

5

5

บรรลุ

ฝ่ายความเสี่ยง

ครั้ง

2

2

บรรลุ

ฝ่ายแผน

44. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม

ร้อยละ

80

91

บรรลุ

ฝ่ายการเงิน

45. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
* หมายเหตุ
สรุป ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ มีทั้งหมด 45 ตัวบ่งชี้
บรรลุ 45 ตัวบ่งชี้
ไม่บรรลุ - ตัวบ่งชี้
NA
- ตัวบ่งชี้ (NA หมายถึง ยังไม่มขี อ้ มูล)
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตริ าชการ จานวน

ร้อยละ

70

80

บรรลุ

ฝ่ายแผน

34. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรมีความรู้เข้าใจในวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง

38. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศีกษา
39. จานวนเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ

43. การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจาคณะฯ

100

%

ปัญหาอุปสรรค

/ แนวทางการพัฒนา

NPU_P6

NPU_P6

NPU_P6

NPU_P6

สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีข้ องแผนปฏิบตั ิราชการ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ระหว่าง ไตรมาสที่ 1 - 4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผลการ

บรรลุ

หน่วยนับ

ดาเนินงาน

ไม่บรรลุ

ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้

เกณฑ์

ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค

/ แนวทางการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
1. หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

จานวนหลักสูตร

1

5

บรรลุ

ฝ่ายวิชาการ

2. การจัดโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ

จานวนโครงการ

3

9

บรรลุ

ฝ่ายวิชาการ

ร้อยละ

70

80

บรรลุ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ค่าคะแนเฉลี่ย

3.51

4.51

บรรลุ

ฝ่ายทะเบียนฯ

5. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของแผนการประชาสัมพันธ์และการแนะแนวเชิงรุก

ร้อยละ

70

90

บรรลุ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

6. จานวนช่องทางการรับเข้านักศึกษาที่เพิ่มขึ้น

จานวน

1

3

บรรลุ

ฝ่ายทะเบียนฯ

/ กิจกรรม
3. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของแผนส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม

4. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

ช่องทาง
7. จานวนโครงการที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

โครงการ

2

6

บรรลุ

ฝ่ายวิชาการ

8. การสนับสนุนการวิจยั ในชั้นเรียน

มี = 





บรรลุ

ฝ่ายวิจยั

9. ร้อยละของรายวิชาที่ใช้ระบบ E-learning ร่วมในการเรียนการสอน

ร้อยละ

10

29

บรรลุ

ฝ่ายวิชาการ

10. มีระบบสารสนเทศเพื่อรายงานความก้าวหน้าข้อเสนอแนะข้อควรปรับปรุง

มี = 







11. การเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาตามเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม

โครงการ

1

5

บรรลุ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

12 การเสริมสร้างศักยภาพตามอัตลักษณ์

มี = 



2

บรรลุ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

13. การจัดตั้งคณะใหม่

มี = 





บรรลุ

คณะศิลปศาสตร์ฯ

14. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา

มี = 





บรรลุ

ฝ่ายวิชาการ

15. มีกจิ กรรมที่ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสภาพแวดล้อม

มี = 





บรรลุ

ฝ่ายอาคารสถานที่

ฝ่ายบริหาร

NPU_P6

สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีข้ องแผนปฏิบตั ิราชการ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ระหว่าง ไตรมาสที่ 1 - 4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้

ผลการ

บรรลุ

ข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบ

เกณฑ์

หน่วยนับ

ดาเนินงาน

ไม่บรรลุ

ร้อยละ

75

88

บรรลุ

ฝ่ายงานทะเบียนฯ

17. มีการจัดสรรทุนวิจยั

จานวนทุน

10

27

บรรลุ

ฝ่ายวิจยั

18. ทุนการผลิตตาราและผลงานวิชาการ

จานวนทุน

4

4

บรรลุ

ฝ่ายวิจยั

19. การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจยั

มี = 





บรรลุ

ฝ่ายวิจยั

20. จานวนทุนการวิจยั ในชั้นเรียน

จานวน

2

10

บรรลุ

ฝ่ายวิจยั

จานวนครั้ง

1

1

บรรลุ

ฝ่ายวิจยั

มี = 





บรรลุ

ฝ่ายวิจยั

คะแนนเฉลี่ย

3.51

4.02

บรรลุ

ฝ่ายวิจยั

เรื่อง

10

13

บรรลุ

ฝ่ายวิจยั

25. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน

ร้อยละ

75

80

บรรลุ

ฝ่ายบริการวิชาการ

26. มีระบบฐานข้อมูลของการบริการวิชาการ

เครือข่าย

1

1

บรรลุ

ฝ่ายบริการวิชาการ

27. จานวนโครงการการบริการวิชาการตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ

โครงการ/คณะ

1

1

บรรลุ

ฝ่ายบริการวิชาการ

28. จานวนโครงการการบริการวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทฯ

โครงการ/คณะ

1

2

บรรลุ

ฝ่ายบริการวิชาการ

29. จานวนโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมุ ชน

โครงการ/คณะ

1

4

บรรลุ

ฝ่ายบริการวิชาการ

30. จานวนโครงการการบริการวิชาการในระดับอนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขง

โครงการ

1

1

บรรลุ

ฝ่ายบริการวิชาการ

31. มีการสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่เด็กผู้ดอ้ ยโอกาส
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ

1

1

บรรลุ

ฝ่ายบริการวิชาการ

16. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี

ปัญหาอุปสรรค

/ แนวทางการพัฒนา

พันธกิจที่ 2 การวิจยั ในชั้นเรียนและการวิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู้

21. จานวนครั้งในการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั
22. การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจยั
23. ความพึงพอใจของโครงการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
24. จานวนงานวิจยั ที่ตพี ิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ
พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สงั คม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง

NPU_P6

สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีข้ องแผนปฏิบตั ิราชการ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ระหว่าง ไตรมาสที่ 1 - 4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้

ผลการ

บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ

ฝ่ายทานุบารุงฯ

ข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบ

เกณฑ์

หน่วยนับ

32. จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

1

ดาเนินงาน
2

33. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ และสืบทอด วัฒนธรรมไทย

ร้อยละ

60

80

บรรลุ

ฝ่ายทานุบารุงฯ

34. มีกจิ กรรม/โครงการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

มี = 
ร้อยละ


70


80

บรรลุ

ฝ่ายทานุบารุงฯ

บรรลุ

ฝ่ายทานุบารุงฯ

36. จานวนโครงการที่มกี ารบูรณาการกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการที่ดดี ว้ ยหลักธรรมาภิบาล

โครงการ

1

1

บรรลุ

ฝ่ายทานุบารุงฯ

37. ร้อยละของโครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ

70

93

บรรลุ

ฝ่ายแผน

38. ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ

70

บรรลุ

ฝ่ายแผน

คะแนนเฉลี่ย

3.51

95
4.56

บรรลุ

ฝ่ายประกัน

เครือข่าย/คณะ

1

1

บรรลุ

ฝ่ายประกัน

41. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแบบมีสว่ นร่วม

ร้อยละ

70

80

บรรลุ

ฝ่ายบริหาร

42. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร

ร้อยละ

70

80

บรรลุ

ฝ่ายบริหาร

43. ความสาเร็จของค่าเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงตามตัวชี้วดั สกอ.

คะแนน

5

5

บรรลุ

ฝ่ายความเสี่ยง

ครั้ง

2

2

บรรลุ

ฝ่ายแผน

45. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม

ร้อยละ

80

91

บรรลุ

ฝ่ายการเงิน

46. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
* หมายเหตุ
สรุป ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัตริ าชการ มีทั้งหมด 46 ตัวบ่งชี้
บรรลุ 46 ตัวบ่งชี้
ไม่บรรลุ - ตัวบ่งชี้
NA
- ตัวบ่งชี้ (NA หมายถึง ยังไม่มขี อ้ มูล)
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตริ าชการ จานวน

ร้อยละ

70

80

บรรลุ

ฝ่ายแผน

35. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรมีความรู้เข้าใจในวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง

39. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศีกษา
40. จานวนเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ

44. การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจาคณะฯ

100

%

ปัญหาอุปสรรค

/ แนวทางการพัฒนา

NPU_P6

NPU_P6

NPU_P6

โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

56

57

58

ผลการดาเนินงาน ความสาเร็จของตัวชีว้ ัด

59

ตามค่าเป้าหมาย

ของแผนกลยุทธ์

โครงการหลัก

 บรรลุ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

 ไม่บรรลุ

การดาเนินงาน

หมาย

 ดาเนินการแล้ว

เหตุ

 ยังไม่ดาเนินการ
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

NA ยังไม่มีข้อมูล

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม

1.หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง

มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ

และพัฒนา

จานวน

1

1

2

2

 บรรลุ

5

1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ์

คณะศิลปศาสตร์ฯ

 ดาเนินการแล้ว

หลักสูตร

หลักสูตร

ตรงตามความต้องการของชุมชนสังคม

(1.1.1.1)

และศักยภาพในการแข่งขันในระดับ

2.โครงการเปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ในระดับปริญญาตรี

อนุภูมิภาคลุ่มนาโขง

คณะศิลปศาสตร์ฯ

1) สาขาวิชานิติศาสตร์ (นบ. 5 ปี)

 ดาเนินการแล้ว

(1.1.1.2)
2. การจัดโครงการ/กิจกรรมที่

จานวน

เสริมสร้างมาตรฐานวิชาการ

โครงการ/

และวิชาชีพ

กิจกรรม

3

4

5

6

9

 บรรลุ

3. โครงการส่งเสริมความเป็นครู

คณะศิลปศาสตร์ฯ

 ดาเนินการแล้ว

( 1.1.2.1)
 ดาเนินการแล้ว

4.โครงการจัดตังศูนย์ฝึกประสบการณ์และ
พัฒนาวิชาชีพครู คณะศิลปศาสตร์ฯ

3. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ

70

75

80

85

80

 บรรลุ

5. โครงการพัฒนานักศึกษา

ของแผนส่งเสริมกิจกรรมการ

งานพัฒนานักศึกษา

 ดาเนินการแล้ว

(1.1.3.1)

พัฒนาพฤติกรรมนักศึกษาด้าน

 ดาเนินการแล้ว

6.โครงการนิเทศนักศึกษา

คุณธรรม จริยธรรม

(1.1.3.1)
 ดาเนินการแล้ว

7. โครงการค่ายคุณธรรม
(1.1.3.2)
4. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

ค่าคะแนน 3.51 3.81 4.01 4.21

4.51

 บรรลุ

8. โครงการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ

คณะศิลปศาสตร์ฯ

 ดาเนินการแล้ว

งานทะเบียนและ

 ดาเนินการแล้ว

(1.1.4.1)
8. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต

ประมาลผล

โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

56

57

58

ผลการดาเนินงาน ความสาเร็จของตัวชีว้ ัด

59

ตามค่าเป้าหมาย

ของแผนกลยุทธ์

โครงการหลัก

 บรรลุ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

 ไม่บรรลุ

การดาเนินงาน

หมาย

 ดาเนินการแล้ว

เหตุ

 ยังไม่ดาเนินการ
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

NA ยังไม่มีข้อมูล

2.เสริมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย

5.ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย

และกระจายโอกาสแก่ผู้เรียน

ของแผนการประชาสัมพันธ์และ

ร้อยละ

70

80

90

100

90

 บรรลุ

(1.1.5.1)
9. โครงการแนะแนวการศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ฯ

 ยังไม่ดาเนินการ

คณะศิลปศาสตร์ฯ

 ดาเนินการแล้ว

(1.2.1.1)

การแนะแนวเชิงรุก

10. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์คณะฯ
(1.2.1.2)

 ยังไม่ดาเนินการ

11. โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
(1.2.1.3)

3. พัฒนาคณาจารย์และระบบการ
เรียนการสอน

6.จานวนช่องทางการรับเข้า

จานวน

นักศึกษาที่เพิ่มขึน

ช่องทาง

7. จานวนโครงการที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

ที่เพิ่มขึน
โครงการ

1

2

2

2

3

 บรรลุ

12. กิจกรรมการรับนักศึกษาจากแหล่ง

คณะศิลปศาสตร์ฯ

 ดาเนินการแล้ว

คณะศิลปศาสตร์ฯ

 ดาเนินการแล้ว

สาขาวิชา

 ยังไม่ดาเนินการ

สาขาวิชา

 ยังไม่ดาเนินการ

เป้าหมายที่หลากหลาย
2

3

3

4

6

 บรรลุ

(1.2.2.1)
13. โครงการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา
ภายในประเทศ/ นอกประเทศ
( 1.3.1.1)
14. โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
โดยเน้นกระบวนการสร้างสรรค์ปัญญาและ
ทักษะการคิด
( 1.3.1.2)
15. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ
mix face-to-face and online learning
( 1.3.1.3)

โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

56

57

58

ผลการดาเนินงาน ความสาเร็จของตัวชีว้ ัด

59

ตามค่าเป้าหมาย

ของแผนกลยุทธ์

โครงการหลัก

 บรรลุ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

 ไม่บรรลุ

การดาเนินงาน

หมาย

 ดาเนินการแล้ว

เหตุ

 ยังไม่ดาเนินการ
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

NA ยังไม่มีข้อมูล

8. การสนับสนุนการวิจยั ชันเรียน

มี = 











 บรรลุ

16. โครงการวิจยั ในชันเรียน

ฝ่ายวิจยั ฯ

 ดาเนินการแล้ว

สาขาวิชา

 ดาเนินการแล้ว

(1.3.2.1)
9. ร้อยละของรายวิชาที่ใช้ระบบ

ร้อยละ

10

15

20

25

28

E - learning ร่วมในการเรียน

17.โครงการจัดทาบทเรียนออนไลน์
(e-learning)

การสอน
10. มีระบบสารสนเทศเพื่อรายงาน

(1.3.3.1)
มี = 











 บรรลุ

ความก้าวหน้าข้อเสนอแนะข้อควร

18. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบ
ICT

ปรับปรุง
4.เสริมสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์

11. การเสริมสร้างศักยภาพ

และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใน

นักศึกษาตามเอกลักษณ์

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัยนครนพม
12. การเสริมสร้างศักยภาพ
ตามอัตลักษณ์

 ยังไม่ดาเนินการ

(1.3.4.1)
โครงการ

1

1

1

1

 บรรลุ

19.โครงการเสริมสร้างความรูส้ ู่อนุภูมิภาค

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 ดาเนินการแล้ว

สาขาวิชา

 ดาเนินการแล้ว

ฝ่ายวิชาการ

 ยังไม่ดาเนินการ

ลุ่มนาโขง
(1.4.1.1)
มี = 











 บรรลุ

20. โครงการเพิ่มสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ
(1.4.2.1)
21. โครงการส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง
( 1.4.2.2)

22. โครงการส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรูค้ วามเข้าใจ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 ดาเนินการแล้ว

วัฒนธรรมของท้องถิ่น สังคมอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง
(1.4.2.3)
23. โครงการนิทรรศการวัฒนธรรมนานาชาติ

สาขาวิชา

 ดาเนินการแล้ว

โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

56

57

58

ผลการดาเนินงาน ความสาเร็จของตัวชีว้ ัด

59

ตามค่าเป้าหมาย

ของแผนกลยุทธ์

โครงการหลัก

 บรรลุ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

 ไม่บรรลุ

การดาเนินงาน

หมาย

 ดาเนินการแล้ว

เหตุ

 ยังไม่ดาเนินการ
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

NA ยังไม่มีข้อมูล

(1.4.2.4)
24. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษา

สาขาวิชา

 ยังไม่ดาเนินการ

อาเซียน และ ICT
(1.4.2.5)
13..มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

มี = 









 บรรลุ

25. กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ

คณะศิลปศาสตร์ฯ

 ยังไม่ดาเนินการ

 บรรลุ

26.โครงการจัดตังคณะวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ฯ

 ดาเนินการแล้ว

กับต่างประเทศ
5. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

14. การจัดตังคณะใหม่

มี = 







(1.5.1.1)

และระบบการเรียนการสอน

27.โครงการประกวดการผลิตสื่อ วีดิทัศน์

สาขาวิชา

 ดาเนินการแล้ว

สาขาวิชา

 ดาเนินการแล้ว

ภาษาสู่อาเซี่ยน
(1.5.2.1)
28.โครงการจัดทาบทเรียนออนไลน์ (e-learning)
(1.5.2.3)
15..มีกิจกรรมที่ปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานสภาพแวดล้อม

มี = 











 บรรลุ

29.โครงการปรับปรุงทาสีอาคารจตุรวิทยและ

คณะศิลปศาสตร์ฯ

 ดาเนินการแล้ว

คณะศิลปศาสตร์ฯ

 ดาเนินการแล้ว

สาขาวิชา

 ดาเนินการแล้ว

อาคาร 50 พรรษาวชิราลงกรณ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(1.5.3.1)
30.โครงการจัดตังโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
(1.5.3.2)
31.กิจกรรมการจัดซือวัสดุครุภัณฑ์เพื่อเป็นสื่อ
และอุปกรณ์การศึกษา

โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

56

57

58

ผลการดาเนินงาน ความสาเร็จของตัวชีว้ ัด

59

ตามค่าเป้าหมาย

ของแผนกลยุทธ์

โครงการหลัก

 บรรลุ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

 ไม่บรรลุ

การดาเนินงาน

หมาย

 ดาเนินการแล้ว

เหตุ

 ยังไม่ดาเนินการ
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

NA ยังไม่มีข้อมูล

(1.5.3.5)
32.โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
(1.5.3.6)
* หมายเหตุ
พันธกิจที่ 1 มีจานวนโครงการโครงการทังหมด 32 โครงการ
ดาเนินการแล้ว

จานวน

27 โครงการ

ยังไม่ดาเนินการ

จานวน

5 โครงการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

จานวน

-

โครงการ

สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนกลยุทธ์ทดี่ าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย =

84 %

ฝ่ายวิจยั ฯ

 ดาเนินการแล้ว

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
รหัสโครงการ
 ยังไม่ดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
1
2

3
4

5
6
7

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทางด้านการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
โครงการกิจกรรมรับน้องใหม่
อย่างสร้างสรรค์ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะประสบการณ์ทางคอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาสมรรถนะความเป็นครู
ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อการประมวลผล
โครงการพัฒนาเอกสารประกอบ
การสอน
โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน
สาหรับการเรียนการสอน
โครงการค่ายอาสาพัฒนาห้องคอม
พิวเตอร์
และสื่อการเรียนการสอน
(กิจกรรมค่ายอาสาวิชาการพี่ชว่ ยน้อง
เพื่อเสริมสร้างความเป็นครู)

ความสาเร็จของตัวชี้วดั
ผลการ
ตามโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินงาน
 บรรลุ
สอดคล้องกับโครงการหลัก
 ไม่บรรลุ
NA ยังไม่มีข้อมูล
 บรรลุ
โครงการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา
ภายในประเทศ / นอกประเทศ
โครงการพัฒนานักศึกษา
 บรรลุ

1.3.1.1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

 ดาเนินการแล้ว

1.1.3.1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

 ดาเนินการแล้ว

1.3.1.1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา
ภายในประเทศ / นอกประเทศ

1.1.2.1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการส่งเสริมความเป็นครู

1.1.3.1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการพัฒนานักศึกษา

1.5.3.5

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อ
สื่อและอุปกรณ์การศึกษา

1.4.2.1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการเพิ่มสมรรถนะตามสาขา
วิชาชีพ

หมาย
เหตุ

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
รหัสโครงการ
 ยังไม่ดาเนินการ

ความสาเร็จของตัวชี้วดั
ผลการ
ตามโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินงาน
 บรรลุ
สอดคล้องกับโครงการหลัก
 ไม่บรรลุ
โครงการพัฒนานักศึกษา
 บรรลุ

โครงการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง ทิศทางการศึกษาด้าน IT
สู่ประชาคมอาเซียน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสอนคอมพิวเตอร์และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม

1.1.3.1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ดาเนินการแล้ว

1.1.3.1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการพัฒนานักศึกษา

โครงการCom Care เนื่องในวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนเครือข่าย
โครงการนิเทศก์นักศึกษา
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

1.1.3.1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการพัฒนานักศึกษา

1.1.3.1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการพัฒนานักศึกษา

1.1.3.1
1.3.1.1

สาขา รัฐประศาสนศาตร์
สาขา รัฐประศาสนศาตร์

 ดาเนินการแล้ว
 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ
 บรรลุ

โครงการนิเทศนักศึกษา

14
15

โครงการสิงห์อสี าน
โครงการพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

1.1.3.1
1.1.3.2

สาขา รัฐประศาสนศาตร์
สาขา รัฐประศาสนศาตร์

 ดาเนินการแล้ว
 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ
 บรรลุ

โครงการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา
ภายในประเทศ / นอกประเทศ
โครงการพัฒนานักศึกษา
โครงการค่ายคุณธรรม

16

โครงการรัฐประศาสนศาสตร์
สัมพันธ์
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1.1.3.1

สาขา รัฐประศาสนศาตร์

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการพัฒนานักศึกษา

1.1.3.1

สาขา รัฐประศาสนศาตร์

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการพัฒนานักศึกษา

8

9

10
11

12
13

16

หมาย
เหตุ

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
รหัสโครงการ
 ยังไม่ดาเนินการ

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

สู่ตลาดแรงงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
โครงการพัฒนาศักยภาพสาขา
รัฐประศาสนศาสตร์(จัดซื้อวัสดุ)
โครงการอบรมจราจรและการ
ป้องกันภัยอาชญากรรมในชีวติ
โครงการไหว้ครู รับน้อง ส่งพี่
โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
รายวิชาการจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวัย
โครงการนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู 1
โครงการนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู 2
โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน
สาหรับการเรียนการสอน
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
โครงการนิเทศนักศึกษาฝึก
ปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 1
โครงการนิเทศนักศึกษาฝึก
ปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 2

 อยู่ระหว่างดาเนินการ

ความสาเร็จของตัวชี้วดั
ตามโครงการ/กิจกรรม
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการ
ดาเนินงาน
สอดคล้องกับโครงการหลัก

1.3.1.1
1.5.3.5

สาขา รัฐประศาสนศาตร์
สาขา รัฐประศาสนศาตร์

 ดาเนินการแล้ว
 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ
 บรรลุ

1.1.3.1

สาขา รัฐประศาสนศาตร์

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

1.1.3.1
1.3.1.1

สาขา รัฐประศาสนศาตร์
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย

 ดาเนินการแล้ว
 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ
 บรรลุ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา
ภายในประเทศ / นอกประเทศ
โครงการนิเทศนักศึกษา

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการนิเทศนักศึกษา

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อ
สื่อและอุปกรณ์การศึกษา

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการนิเทศนักศึกษา

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการนิเทศนักศึกษา

1.1.3.1
1.1.3.1
1.5.3.5
1.3.1.1
1.1.3.1
1.1.3.1

โครงการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อ
สื่อและอุปกรณ์การศึกษา
โครงการพัฒนานักศึกษา
โครงการพัฒนานักศึกษา

หมาย
เหตุ

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
รหัสโครงการ
 ยังไม่ดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ดาเนินการแล้ว

ความสาเร็จของตัวชี้วดั
ผลการ
ตามโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินงาน
 บรรลุ
สอดคล้องกับโครงการหลัก
 ไม่บรรลุ
 บรรลุ
โครงการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา
ภายในประเทศ / นอกประเทศ

โครงการทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานที่รายวิชาการสัมมนาทาง
การศึกษาปฐมวัย
โครงการเยี่ยมหอพัก นศ.สาขา
ปฐมวัย

1.3.1.1

สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย

1.1.3.1

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการนิเทศนักศึกษา

30

โครงการปฐมวัยสัมพันธ์

1.1.3.1

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการพัฒนานักศึกษา

31

โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพ
ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
โครงการครูตน้ แบบ

1.1.3.1

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการพัฒนานักศึกษา

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการส่งเสริมความเป็นครู

33

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่าน
นิทานหุ่นในโรงเรียนระดับปฐมวัย

1.4.2.3

สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการส่งเสริมให้บัณฑิตมีความ
รู้ความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่น
สังคมอนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขง

34

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา
โครงการศึกษาดูงาน อบรม ประชุม
และสัมมนาวิชาการ อาจารย์สาขา

1.3.1.1

สาขาวิชาสังคม
ศึกษา
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา
ภายในประเทศ / นอกประเทศ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา
ภายในประเทศ / นอกประเทศ

สาขาวิชาสังคม
ศึกษา

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อ
สื่อและอุปกรณ์การศึกษา

28

29

32

35

36

สังคมศึกษา
โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานเพื่อ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

1.1.2.1

1.3.1.1

1.5.3.5

หมาย
เหตุ

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
รหัสโครงการ
 ยังไม่ดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ดาเนินการแล้ว

โครงการการจัดความรู้เทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนและการเขียน
มคอ.3และมคอ.5 สาขาวิชาสังคมศึกษา
โครงการค่ายอาสาวิชาการ
พี่ชว่ ยน้อง

5.4.1.1

สาขาวิชาสังคม
ศึกษา

1.1.3.1

 ยังไม่ดาเนินการ

39

โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพ
ของสาขาวิชาสังคมศึกษา

1.1.3.1

40

ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การติดตามและประเมินผลสหกิจศึกษา

1.5.3.5

1.1.3.1

44

กิจกรรมสานสัมพันธ์นักพัฒนาสังคมฯ
(กิจกรรมชมรมศิษย์เก่า)
โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชามคมอาเซี่ยน
สัมมนาความ

45

หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ในประเทศลุ่มแม่น้าโขง
ภายใต้บริบทกลุ่มอาเซี่ยน
โครงการสัมมนาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ

สาขาวิชาสังคม
ศึกษา
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา
สาขาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
สาขาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
สาขาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
สาขาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
สาขาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ดาเนินการแล้ว

37

38

41
42
43

และ Farewell Party

1.1.3.1

1.1.3.1
1.4.2.1

1.1.4.1

ความสาเร็จของตัวชี้วดั
ผลการ
ตามโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินงาน
 บรรลุ
สอดคล้องกับโครงการหลัก
 ไม่บรรลุ
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
 บรรลุ

NA

* ยกเลิกโครงการ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการพัฒนานักศึกษา

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อ
สื่อและอุปกรณ์การศึกษา
โครงการพัฒนานักศึกษา

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการพัฒนานักศึกษา

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการพัฒนานักศึกษา

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการเพิ่มสมรรถนะตามสาขา
วิชาชีพ

 บรรลุ

หมาย
เหตุ

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
รหัสโครงการ
 ยังไม่ดาเนินการ
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56

57

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษา
สาขาภาษาอังกฤษ
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของคณาจารย์
เฟ้นหา DJ หน้าใหม่ (DJ Search)
โครงการนิทรรศการวัฒนธรรม
นานาชาติ
โครงการต้อนรับน้องใหม่
โครงการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ
โครงการแข่งขันมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ระดับมัธยมศึกษา
กิจกรรมพัฒนาทักษะทาง
การสื่อสารภาษา
อังกฤษสาหรับครู
กิจกรรมค่ายอาสาวิชาการพี่ชว่ ยน้อง
โครงการประกวดการผลิตสื่อ วีดทิ ัศน์
ภาษาสู
่อาเซี
โครงการจั
ดซื่ย้อนวัสดุสานักงานสาหรับการเรียน
การสอน
วัสดุสานักงาน
เดินทางไปราชการ
โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน

ความสาเร็จของตัวชี้วดั
ตามโครงการ/กิจกรรม
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
NA

ผลการ
ดาเนินงาน
สอดคล้องกับโครงการหลัก

1.3.1.1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ยังไม่ดาเนินการ

1.3.1.1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ยังไม่ดาเนินการ

1.1.3.1
1.4.2.3

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ยังไม่ดาเนินการ
 ดาเนินการแล้ว

NA
 บรรลุ

1.1.3.1
1.1.3.1
1.1.3.1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ดาเนินการแล้ว
 ยังไม่ดาเนินการ
 ยังไม่ดาเนินการ

 บรรลุ
NA
NA

1.1.2.1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการส่งเสริมความเป็นครู

1.1.3.2
1.5.2.1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ดาเนินการแล้ว
 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ
 บรรลุ

โครงการค่ายคุณธรรม
โครงการประกวดการผลิตสื่อ วีดิทศั น์
ภาษาสู่อาเซี่ยน

1.5.3.5

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อ
สื่อและอุปกรณ์การศึกษา

1.5.3.5

สาขาวิชา

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อ

หมาย
เหตุ

* เลื่อนระยะเวลา
เป็นปีงบ 2557
* เลื่อนระยะเวลา
เป็นปีงบ 2557
* ยกเลิกโครงการ

NA

โครงการส่งเสริมให้บัณฑิตมีความ
รู้ความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการพัฒนานักศึกษา
* ยกเลิกโครงการ
* ยกเลิกโครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
รหัสโครงการ
 ยังไม่ดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
58

59
60

สาหรับการเรียนการสอน
โครงการจัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์สาหรับ
สาหรับการเรียนการสอนในรายวิชา
ปฏิบัตกิ าร
โครงการเพิ่มศักยภาพทางวิชาการของ
คณาจารย์สาชาวิทยาศาสตร์

61

โครงการวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์สญ
ั จร
โครงการประกวดโครงงาน

62

วิทยาศาสตร์
โครงการกิจกรรมค่ายอาสาวิชาการ

1.5.3.5

5.4.1.1
3.4.3.1
1.4.2.1
1.1.3.1

64

พี่ชว่ ยน้อง
โครงการรับน้องสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

1.3.1.1

65

โครงการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู

1.1.4.1

66

โครงการเสริมความเป็นครู

1.1.2.1

63

1.1.3.1

วิทยาศาสตร์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
ดร.นันทวัน
เอื้อวงศ์กลู
อ.ชนาพร
รัตนมาลี
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
งานพัฒนานักศึกษา
และ สาขาวิชา

ความสาเร็จของตัวชี้วดั
ตามโครงการ/กิจกรรม
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการ
ดาเนินงาน
สอดคล้องกับโครงการหลัก

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

สื่อและอุปกรณ์การศึกษา
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อ
สื่อและอุปกรณ์การศึกษา

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน
โครงการเพิ่มสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ

 ยังไม่ดาเนินการ

NA

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการพัฒนานักศึกษา

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา
ภายในประเทศ / นอกประเทศ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการเสริมความเป็นครู

หมาย
เหตุ

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
รหัสโครงการ
 ยังไม่ดาเนินการ
67
68
69
70

โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
โครงการประกันคุณภาพนักศึกษา
(QA)

1.5.3.5

สาขาวิชาต่าง ๆ

1.1.3.1

งานพัฒนาฯ

 ดาเนินการแล้ว

โครงการไหว้ครู
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

4.2.2.1
1.1.3.1

งานพัฒนาฯ
งานพัฒนาฯ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการพัฒนานักศึกษา

สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของนิสติ นักศึกษา ระดับ

72

อุดมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการไหว้พระ กราบปู่ สู่ขวัญ
น้อง
โครงการปฐมนิเทศ และพัฒนา

73

ศักยภาพนักศึกษาใหม่
กิจกรรมอบรมให้ความรู้การใช้งาน
ห้องสมุดและอบรมเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน

71

74

 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ดาเนินการแล้ว

ความสาเร็จของตัวชี้วดั
ผลการ
ตามโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินงาน
 บรรลุ
สอดคล้องกับโครงการหลัก
 ไม่บรรลุ
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อ
 บรรลุ
สื่อและอุปกรณ์การศึกษา
โครงการพัฒนานักศึกษา
 บรรลุ

สาหรับงาน กยศ.
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ประจาปี

สโมสรนักศึกษา

1.1.3.1

งานพัฒนาฯ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการพัฒนานักศึกษา

1.1.3.1

งานทานุบารุงฯ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการพัฒนานักศึกษา

1.5.3.5

งานกยศ.

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน

1.1.3.1

งานพัฒนาฯ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการพัฒนานักศึกษา

หมาย
เหตุ

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
รหัสโครงการ
 ยังไม่ดาเนินการ
75

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

โครงการวันสาคัญ
กิจกรรมวัน พ่อ
กิจกรรม โครงการลอยกระทงสืบสาน
ประเพณีวฒ
ั นธรรมไทย
โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาที่ใช้ใน
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานงาน
พัฒนานักศึกษา
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
โครงการตรวจหอพักนักศึกษา
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
โครงการจัดทางานวิจยั ของฝ่าย
พัฒนานักศึกษา

4.2.2.1

โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บ
ไซด์
โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์
โครงพัฒนานักศึกษา การอบรม/ประชุม
/สัมมนา
โครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารพบ
นักศึกษา

งานพัฒนาฯ

 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ดาเนินการแล้ว

ความสาเร็จของตัวชี้วดั
ผลการ
ตามโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินงาน
 บรรลุ
สอดคล้องกับโครงการหลัก
 ไม่บรรลุ
โครงการวันสาคัญ
 บรรลุ

หมาย
เหตุ

โครงการวันสาคัญ
1.1.3.1

งานพัฒนาฯ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการพัฒนานักศึกษา

1.5.3.5

งานพัฒนาฯ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

1.1.3.1
1.1.3.1
1.1.3.1
1.1.3.1

งานพัฒนาฯ
งานพัฒนาฯ
งานพัฒนาฯ
งานพัฒนาฯ

 ดาเนินการแล้ว
 ดาเนินการแล้ว
 ยังไม่ดาเนินการ
 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ
 บรรลุ
NA
 บรรลุ

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อ
สื่อและอุปกรณ์การศึกษา
โครงการพัฒนานักศึกษา
โครงการพัฒนานักศึกษา

1.1.3.1

งานพัฒนาฯ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการพัฒนานักศึกษา

1.5.3.1
1.3.1.1

งานพัฒนาฯ
งานพัฒนาฯ

 ดาเนินการแล้ว
 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ
 บรรลุ

โครงการปรับปรุงทาสีอาคาร

1.1.3.1

งานพัฒนาฯ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

* ยกเลิกโครงการ
โครงการพัฒนานักศึกษา

โครงการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา
ภายในประเทศ / นอกประเทศ
โครงการพัฒนานักศึกษา

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
รหัสโครงการ
 ยังไม่ดาเนินการ
86
87
88
89

 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ดาเนินการแล้ว
 ยังไม่ดาเนินการ

ความสาเร็จของตัวชี้วดั
ผลการ
ตามโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินงาน
 บรรลุ
สอดคล้องกับโครงการหลัก
 ไม่บรรลุ
โครงการพัฒนานักศึกษา
 บรรลุ
NA

โครงการเปิดโลกกิจกรรม
โครงการบาเพ็ญประโยชน์และ
จิตสาธารณะ

1.1.3.1
1.1.3.1

งานพัฒนาฯ
งานพัฒนาฯ

1.1.3.1
1.1.3.1

งานกยศ.
งานกีฬา

 ดาเนินการแล้ว
 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ
 บรรลุ

โครงการพัฒนานักศึกษา
โครงการพัฒนานักศึกษา

1.1.3.1

งานกีฬา

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการพัฒนานักศึกษา

1.1.3.1

งานกีฬา

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการพัฒนานักศึกษา

1.1.3.1

งานกีฬา

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการพัฒนานักศึกษา

93
94

โครงการประชุมผู้ปกครอง
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่
และ Freshy night
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โครงการเข้าร่วมกีฬาและนันทนา
การน้องใหม่ และ Freshy
มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการกีฬาภายในนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โครงการเข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัย
นครพนมเกมส์ ครั้งที่ 7
มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า
โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5

1.1.3.1
2.4.1.1

งานศิษย์เก่า
คณะศิลปศาสตร์ฯ

 ยังไม่ดาเนินการ
 ดาเนินการแล้ว

NA
 บรรลุ

95

โครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์

5.4.1.1

งานวิชาการ
และงานทะเบียน
และประมวลผล

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

90

91
92

หมาย
เหตุ

* ยกเลิกโครงการ

* ยกเลิกโครงการ
โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5
โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
รหัสโครงการ
 ยังไม่ดาเนินการ
96

97

โครงการอบรมส่งผลการเรียนผ่านระบบ
บริการการศึกษาและระบบประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ านของบุคลากร
กิจกรรมสารวจภาวะการณ์มงี าน
ทาของบัณฑิตที่มงี านหรือ

5.4.1.1

1.1.4.1

งานวิชาการ
และงานทะเบียน
และประมวลผล
งานทะเบียนและ
ประมวลผล

 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ดาเนินการแล้ว

ความสาเร็จของตัวชี้วดั
ผลการ
ตามโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินงาน
 บรรลุ
สอดคล้องกับโครงการหลัก
 ไม่บรรลุ
โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
 บรรลุ
วิชาการ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ

งานทะเบียนและ
ประมวลผล
งานทะเบียนและ
ประมวลผล
งานทะเบียน
และประมวลผล

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

กิจกรรมประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
โครงการพัฒนานักศึกษา

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ

ประกอบอาชีพอิสระหลังสาเร็จ
การศึกษา 1 ปี
กิจกรรมสารวจระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
โครงการอบรมการใช้ระบบบริการการศึกษา

1.1.5.1

100

และระบบสืบค้นสารสนเทศแก่นักศึกษา
โครงการอบรมการใช้ระบบบริการการศึกษา
และระบบสืบค้นสารสนเทศแก่อาจารย์

5.4.1.1

101

เจ้าหน้าที่
โครงการรับสมัครนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖

1.2.2.1

งานทะเบียน
และประมวลผล

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

กิจกรรมการรับนักศึกษาจากแหล่ง
เป้าหมายที่หลากหลาย

102

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

1.1.1.1

สาขาวิชาต่าง ๆ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

103

โครงการศูนย์ฝกึ ประสบการณ์และพัฒนา
วิชาชีพครู คณะศิลปศาสตร์ฯ ม.นครพนม

1.1.2.1

คณะศิลปศาสตร์ฯ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการปรับปรุงหลักสูตรและ
วิพากษ์หลักสูตร
โครงการศูนย์ฝกึ ประสบการณ์
และพัฒนาวิชาชีพครู
คณะศิลปศาสตร์ฯ ม.นครพนม

98
99

1.1.3.1

หมาย
เหตุ

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
รหัสโครงการ
 ยังไม่ดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
* หมายเหตุ
พันธกิจที่ 1 มีจานวนโครงการทั้งหมด 103 โครงการ
ดาเนินการแล้ว
จานวน
93 โครงการ
ยังไม่ดาเนินการ
จานวน
10 โครงการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน
- โครงการ
สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย =

ความสาเร็จของตัวชี้วดั
ตามโครงการ/กิจกรรม
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

90 %

ผลการ
ดาเนินงาน
สอดคล้องกับโครงการหลัก

หมาย
เหตุ

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
1 โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางประสบการณ์ทางคอมพิวเตอร์
ภายใต้โครงการดังกล่าว มีดงั นี้
1. โครงการทัศนศึกษา การจัดการ
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
85,000
85,000
เรียนการสอนคอมพิวเตอร์
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
ประจาปีการศึกษา 2555 : ศึกษาดูงาน โครงการ ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 80คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 80 คน (บรรลุ)
ด้านการเรียนการสอนที่โรงเรียนกรุงเทพ
คริสเตียน กรุงเทพ
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายร้อยละ 100 (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.17 ( Pบรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากร อยู่ในระดับ มาก
2. ด้านกระบวนการ ขึ้นตอนการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
อยู่ในระดับ มาก
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับ มาก
4. ด้านผลจากการประชุม อยู่ในระดับ มาก
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ มาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2

13-16 พ.ย. 55

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผู้รายงาน

2.โครงการทัศนศึกษา การจัดการเรียน
การสอนคอมพิวเตอร์

นางสาวสุวสิ าข์ เหล่าเกิด
อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์
อาจารย์และนักศึกษา
ผลการดาเนินโครงการทัศนศึกษาการจัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาตร์และวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์
จานวน 6 คนและนักศึกษา 76 คน ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลา

15,000

15,000

1-ก.พ.-56

ปัญหาอุปสรรค
- ระยะเวลาจัดโครงการน้อยเกินไป

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 82 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 82 คน (บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายร้อยละ 100 (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.89 ( Pบรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากร อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านกระบวนการ ขึ้นตอนการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับ ดีมาก
4. ด้านผลจากการประชุม อยู่ในระดับ ดีมาก
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน
นางสาววัชรี แซงบุญเรือง
อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์
2 โครงการพัฒนาสมรรถนะความเป็นครู
นักศึกษา คณะศิลปศาตร์และ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
10,000
10,000
ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิชาชีพครู
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
เพื่อการประมวลผล
จานวน 600 คน
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 600 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 1,136 คน (บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 1,136 คน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลา

ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดโครงการให้ตอ่ เนื่อง

18 มีค. 56

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.96 ( Pบรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านสถานที่/ระยะเวลา อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านความรูค้ วามเข้าใจ อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านการนาความรูไ้ ปใช้ อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านกิจกรรม อยู่ในระดับ ดี
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน
นางสาวสุธิดา เลขะวัฒนะ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
3 โครงการค่ายอาสาพัฒนาห้อง
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
21,600
21,600
คอมพิวเตอร์ และสื่อการเรียนการสอน จานวน 100 คน
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
(บก.ศ.)
ครัง้ ที่ 3
- ความพึงพอใจของผู้ร่วม
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 100 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 143 คน (บรรลุ)
โครงการ ค่าคะแนน 3.51
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายร้อยละ 100 (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.40 ( Pบรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากร อยู่ในระดับ มาก
2. ด้านกระบวนการ ขึ้นตอนการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
อยู่ในระดับ มาก
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก
4. ด้านผลจากการประชุม อยู่ในระดับ มาก

ระยะเวลา

14-16 ธค. 55

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค
- การเดินสายไฟเดิมในห้องนั้นไม่ถกู ต้อง
ตามหลักการ ทาให้เสียเวลารือ้ ใหม่
- ไม่ได้สารวจขนาดห้องก่อน ทาให้การ
ทาสี ไม่เพียงพอ
- การแบ่งหน้าที่การทางานของนักศึกษา
ล้มเหลว งานที่อออกมาไม่มปี ระสิทธิภาพ
ทั้งเวลาและผลที่ได้รับไม่ดเี ท่าที่ควร
- การเดินทาง ของนักศึกษา ล่าช้าเนื่อง
จากเช็คจานวน เช็คเวลา เช็คการเดินทาง
ผิดทาให้รถบัส ขึ้นไม่เต็ม
ข้อเสนอแนะ
- ควรมีงบประมาณมากขึ้น
- ควรมีการประสานงานกับโรงเรียน
ที่จะเข้าจัดโครงการ โดยให้เกิดผลดี
กับการซ่อมบารุงที่ดขี ึ้น

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ มากที่สุด
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน
นางสาวสุวสิ าข์ เหล่าเกิด
อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์
4 โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐระศาสนศาสตร์ 1.นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงด้านการบริหารงาน
36,560
36,560
ชั้นปีที่ 4 จานวน 21 คน
ภาครัฐจากหน่วยงานที่เดินทางไปศึกษาดูงาน อาทิเช่น
อาจารย์ 5 คน
เทศบาลตาบลเกาะช้าง และสวนสวรรค์ตะวันออก
2.นักศึกษาเข้าใจโครงสร้างบทบาทหน้าที่ดา้ นต่าง ๆ
ของการบริหารงานภาครัฐ
3.นักศึกษาสามรถนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ในกิจกรรมการ
เรียนด้านการปกครองท้องถิ่นได้
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน
นายมาโนช สุวรรณสาร
หัวหน้าสาขารัฐประศาสนศาสตร์
5 โครงการรัฐประศาสนศาสตร์สัมพันธ์
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1.นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ทั้งภาคปกติ
20,000
20,000
ชั้นปีที่ 1 - ปีที่ 4 ภาคปกติและภาคพิเศษ
และภาคพิเศษได้มกี จิ กรรมร่วมกันอันแสดงถึงความ
( บก.ศ. )
จานวน 340 คน
มีน้าใจต่อกันระหว่างพี่น้องโดยเป็นส่วนหนึ่งของ
10,000
10,000
กระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งมีการประเมินผล
(กศ.พิเศษ)
จากการตอบแบบสอบถามการจัดกิจกรรมดังนี้
1.ด้านผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ในระดับมาก
2.อยากให้สาขาวิชาจัดกิจกรรมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง
ในระดับมาก
3.ผู้เข้าร่วมอยากให้เพิ่มประเภทกิจกรรมในระดับมาก
4.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพอใจในด้านภาพรวม
ในระดับมาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

9-11พย.55

16-ธ.ค.-55

ปัญหาอุปสรรค
1.การจัดกิจกรรมส่วนมากได้รับ
งบประมาณไม่เพียงพอ
เงินบารุงการศึกษา.=20,000 บาท
เงิน พิเศษ = 10,000 บาท

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
จัดสรร
จ่ายจริง
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน
นายมาโนช สุวรรณสาร
หัวหน้าสาขารัฐประศาสนศาสตร์
6 โครงการนิเทศนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 3 1.ทาให้ทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
30,000
30,000 11ธค.55ภาคปกติ จานวน 64 คน
ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาจากสถานการณ์จริง
26กพ.56
2.เห็นข้อแตกต่างระหว่างนักศึกษาที่มงี านทาประจา
กับนักศึกษาที่ยงั ไม่มงี านประจา
3.หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าส่วนราชการให้ความ
ร่วมมือในการประเมินนักศึกษาอย่างเต็มที่
4.ส่วนราชการบางแห่ง เช่น อบต. อบจ. ต้องการให้
สาขาวิชาส่งนักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน
นายมาโนช สุวรรณสาร
หัวหน้าสาขารัฐประศาสนศาสตร์
7 การประชุมเครือข่ายนักศึกษา
ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชา รปศ.
1.ตัวแทนนักศึกษาได้ทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชั้นปีที่ 1 = 1 คน
เครือข่ายนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์
ชั้นปีที่ 2 = 2 คน
จานวนทั้งสิ้น 20 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาจารย์ 1 คน
2.นักศึกษาสถาบันเครือข่ายได้สร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างกัน ก่อให้เกิดเครือข่ายเข้มแข็งระหว่างนิสิต
นักศึกษาอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม
3.นักศึกษามีการประชุมเตรียมการจัดเสวนาการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามนโยบายรัฐ
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน
นายมาโนช สุวรรณสาร
หัวหน้าสาขารัฐประศาสนศาสตร์
8 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1.นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้รับความรู้
20,000
20,000 7-8กพ.56

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค
1.ระยะเวลาในการนิเทศมีจากัด
2.งบประมาณไม่เพียงจึงทาให้
เป็นข้อจากัดที่ทาให้นักศึกษาต้อง
ฝึกประสบการณ์ในพื้นที่จงั หวัด
นครพนมและจังหวัดใกล้เคียง

ปัญหาอุปสรรค

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
คุณธรรมจริยธรรม
ชั้นปีที่ 1 จานวน 130 คน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ชั้นปีที่ 2 จานวน 20 คน
2.นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ จิ กรรมกลุ่ม
อาจารย์ 5 คน
พร้อมการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
3.นักศึกษาได้ฝึกตนให้มจี ติ สาธารณะโดยถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคุณธรรมจริยธรรม
สาหรับผู้บริหาร
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน
นายมาโนช สุวรรณสาร
หัวหน้าสาขารัฐประศาสนศาสตร์
9

โครงการสิงห์อสี าน

10

โครงการอบรมกฎหมายจราจรและ
การป้องกันภัยอาชญากรรม

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน1.นักศึกษาที่เป็นตัวแทนได้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่าง
ศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวน 50 คน พร้อมอาจารย์จานวน จานวนทั้งสิ้น 20 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 คน
2.นักศึกษาสถาบันเครือข่ายได้สร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างกัน ก่อให้เกิดเครือข่ายเข้มแข็งระหว่างนิสิต
นักศึกษาอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม
และเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน
นายมาโนช สุวรรณสาร
หัวหน้าสาขารัฐประศาสนศาสตร์
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1.นักศึกษาได้เรียนรูก้ ฏหมายจราจรและการป้องกันภัย
ชั้นปีที่ 1 จานวน 100 คน
อาชญากรรมในชีวติ ประจาวัน
2.นักศึกษาสามารถสอบผ่านและได้รับใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนต์
3.เป็นกิจกรรมชี้นาและป้องกันภัยให้กบั นักศึกษา
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

20,000

20,000 2-3กพ.56

ปัญหาอุปสรรค
1.งบประมาณที่ได้รับมีจานวนจากัด
2.นักศึกษาต้องการเข้าร่วมมีจานวน
มากแต่ทางคณะสามารถให้นักศึกษา
เข้าร่วมได้เฉพาะตัวแทนบางส่วน

15,800

15,800 23-24 กพ.
56

ปัญหาอุปสรรค
1.รถเคลื่อนที่สาหรับออกใบอนุญาต
ขับขี่ ต้องมีการจองล่วงหน้าและมี
การดูแลพื้นที่หลายจังหวัดทาให้
การดาเนินงานล่าช้า

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
จัดสรร
จ่ายจริง
ผู้รายงาน
นายมาโนช สุวรรณสาร
หัวหน้าสาขารัฐประศาสนศาสตร์
11 โครงการศึกษาดูงานทางรับประศาสน
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1.นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงด้านการบริหารงาน
16,250
145,250 14-18 มี.ค. 56
ศาสตร์
ชั้นปีที่ 3 จานวน 43 คน
ภาครัฐจากหน่วยงานที่เดินทางไปศึกษาดูงาน อาทิเช่น
อาจารย์ 5 คน
เทศบาลตาบลจอมบึง และโครงการตามพระราชดาริ
หุบกะพง
2.นักศึกษาเข้าใจโครงสร้างบทบาทหน้าที่ดา้ นต่าง ๆ
ของการบริหารงานภาครัฐ
3.นักศึกษาสามรถนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ในกิจกรรมการ
เรียนด้านการปกครองท้องถิ่นได้
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน
นายมาโนช สุวรรณสาร
หัวหน้าสาขารัฐประศาสนศาสตร์
12 โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่รายวิชาสัมมนาทาง
25,900
25,900 28-30 พ.ย. 55
รายวิชาสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย
ชั้นปีที่ 4 จานวน 48 คน
การศึกษาปฐมวัย ผลการดาเนินงานดังนี้
คณาจารย์ จานวน 4 คน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. กิจกรรมสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 48 คน
ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 48 คน (บรรลุ)
เกี่ยวกับการวิจยั ในชั้นเรียน
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 90
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 48 คน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
80 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 85 (บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ดี

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค
1.ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมน้อย
2.งบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุนมีไม่เพียงพอ
3.งบประมาณมีน้อยนักศึกษาที่
เดินทางไปศึกษาดูงานต้องออก
ค่าใช้จา่ ยในการศึกษาดูงานเอง

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
1. งบประมาณไม่เพียงพอ

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
3. ด้านสิ่งอานวยสะดวก อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านผลจากการประชุม อยู่ในระดับ ดีมาก
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน
อาจารย์ลลี าวดี ชนะมาร
หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
13 โครงการปฐมวัยสัมพันธ์
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผลการดาเนินโครงการปฐมวัยสัมพันธ์ มีผลดาเนินงาน
36,892
36,892
ชั้นปีที่ 3 จานวน 98 คน
ดังนี้
ชั้นปีที่ 4 จานวน 2 คน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
คณาจารย์ 6 คน
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
กิจกรรมหลักประกอบด้วย
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 100 คน
ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 100 คน (บรรลุ)
1. กิจกรรมปฐมวัยสัมพันธ์เสริมสร้าง
เครือข่ายที่งดงาม แลกเปลี่ยนความรู้
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 90
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 100 คน (บรรลุ)
ทางวิชาการและทากิจกรรมร่วมกับ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยของ
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
90 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 95 (บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ดีมาก
3. ด้านสิ่งอานวยสะดวก อยู่ในระดับ ดีมาก
4. ด้านผลจากการประชุม อยู่ในระดับ ดีมาก
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน
อาจารย์ลลี าวดี ชนะมาร
หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ระยะเวลา

17-19 ธ.ค. 55

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
1. งบประมาณไม่เพียงพอ

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
14 โครงการสัมมนาสาขาวิชาการศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผลการดาเนินโครงการสัมมนาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
35,280
35,280
ปฐมวัย
ชั้นปีที่ 3 จานวน 98 คน
มีผลดาเนินงานดังนี้
คณาจารย์ 5 คน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
กิจกรรมหลักประกอบด้วย
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 98 คน
ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 98 คน (บรรลุ)
1. กิจกรรมทัศนศึกษา ณ Jim
Thompson Farm ศึกษาการอนุรักษ์
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 90
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 98 คน (บรรลุ)
และถ่ายทอดทางประเพณี วัฒนธรรม
อันเก่าแก่และงดงาม
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
2. จัดโครงการสัมมนาสาขาวิชาการ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
80 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 90 (บรรลุ)
ศึกษาปฐมวัย อบรมเรือ่ ง บุคลิกภาพของ
ครูปฐมวัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ดีมาก
3. ด้านสิ่งอานวยสะดวก อยู่ในระดับ ดีมาก
4. ด้านผลจากการประชุม อยู่ในระดับ ดีมาก
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน
อาจารย์ลลี าวดี ชนะมาร
หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
15 โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผลการดาเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างการเรียน
70,559
70,559
รายวิชาการจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 จานวน 134 คน
การเรียนรูก้ ารศึกษาปฐมวัย มีผลดาเนินงานดังนี้
คณาจารย์ 5 คน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
กิจกรรมหลักประกอบด้วย
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 130 คน
ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 130 คน (บรรลุ)
1. ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลบ้าน
รัก โรงเรียนบ้านแห่งรักและศานติ
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 90

ระยะเวลา
17-19 ธ.ค. 55

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
1. งบประมาณไม่เพียงพอ

5-9 ก.พ. 56

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
1. งบประมาณไม่เพียงพอ

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 130 คน (บรรลุ)
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
นครปฐม จังหวัดนครปฐม
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
90 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 95 (บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ดีมาก
3. ด้านสิ่งอานวยสะดวก อยู่ในระดับ ดีมาก
4. ด้านผลจากการประชุม อยู่ในระดับ ดีมาก
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน
อาจารย์ลลี าวดี ชนะมาร
หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
16 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่าน
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผลการดาเนินโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านนิทาน
15,000
15,000
นิทานหุ่นในโรงเรียนระดับปฐมวัย
ชั้นปีที่ 4 จานวน 45 คน
หุ่นในโรงเรียนระดับปฐมวัย มีผลดาเนินงานดังนี้
คณาจารย์ 1 คน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
กิจกรรมหลักประกอบด้วย
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
การจัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 150 คน
ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 150 คน (บรรลุ)
ผ่านนิทานหุ่นในโรงเรียนระดับปฐมวัย
ทาให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัตกิ ารเชิดหุ่น
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 150 คน (บรรลุ)
และการแสดงหุ่นประกอบนิทาน
ณ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ต.ท่าสะอาด
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
อ.เซกา จ. บึงกาฬ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
80 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 85 (บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินโครงการ อยู่ใน

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลา

18 ก.พ. 2556

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
ระดับ ดีมาก
3. ด้านสิ่งอานวยสะดวก อยู่ในระดับ ดีมาก
4. ด้านผลจากการประชุม อยู่ในระดับ ดีมาก
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน
อาจารย์ลลี าวดี ชนะมาร
หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
17

โครงการพัฒนานักศึกษา : เรือ่ งฝึกอบรม นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผลการดาเนินโครงการพัฒนานักศึกษา : เรือ่ งฝึกอบรมเชิง
เชิงปฏิบัตกิ ารปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ชั้นปีที่ 2 จานวน 132 คน
ปฏิบัตกิ ารปฐมพยาบาลเบื้องต้นสาหรับเด็กปฐมวัย
สาหรับเด็กปฐมวัย
และนักศึกษาชั้ปีที่ 3 จานวน 95 คน มีผลดาเนินงานดังนี้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
กิจกรรมหลักประกอบด้วย
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารปฐมพยาบาลเบื้อง
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 227 คน
ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 227 คน (บรรลุ)
สาหรับเด็กปฐมวัย
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 90
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 227 คน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
3.51 ขึ้นไปจากคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50
(บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
อยู่ในระดับ ดีมาก
3. ด้านสิ่งอานวยสะดวก อยู่ในระดับ ดีมาก
4. ด้านผลจากการประชุม อยู่ในระดับ ดีมาก

8,610

8,610

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลา

21 ก.พ. 2556

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน
อาจารย์ลลี าวดี ชนะมาร
หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
18 โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต : กิจกรรม คณะผู้บริหารและคณจารย์ประจา โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต : กิจกรรมการศึกษาดูงาน
74,692
74,692
การศึกษาดูงานเพื่อจัดตั้งโรงเรียนสาธิต หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
เพื่อจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม
แห่งมหาวิทยาลัยนครพนม
จานวน ๘ คน
มีผลดาเนินงานดังนี้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
กิจกรรมหลักประกอบด้วย
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิต
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 8 คน
ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 8 คน (บรรลุ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) จังหวัดนครปฐม
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 8 คน (บรรลุ)
ศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรรัศมีโชติและ
โรงเรียนอนุบาลทีปังกรรัศมีโชติ
3. ร้อยละของการได้หลักสูตรและกฎระเบียบของ
โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก
โรงเรียนต่าง ๆ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 90 ( บรรลุ)
โรงเรียนพีระยานาวิน จังหวัดกรุงเทพ
มหานคร โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
จังหวัดปทุมธานี
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย
โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัย
ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากคะแนน 5.00
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.90
(บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโรงเรียนอยู่ในระดับ
ดีมาก
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
อยู่ในระดับ ดีมาก
3. ด้านสิ่งอานวยสะดวก อยู่ในระดับ ดีมาก
4. ด้านผลจากการประชุม อยู่ในระดับ ดีมาก

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลา

17 - 22 มี.ค. 56 ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน
อาจารย์ลลี าวดี ชนะมาร
หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
19 โครงการพบครูตน้ แบบ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โครงการพบครูตน้ แบบ มีผลดาเนินงานดังนี้
15,000
15,000
ชั้นปีที่ 4 จานวน 224 คน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 224 คน
ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 224 คน (บรรลุ)
กิจกรรมหลักประกอบด้วย
นักศึกษาเข้ารับฟังบรรยายความสาคัญ
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 90
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 224 คน (บรรลุ)
ของครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู
คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้างทัศนคติ
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
ต่อวิชาชีพครูและแนวทางการปฏิบัตติ น
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
80 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 85 (บรรลุ)
ในสถานศึกษาเมื่อต้องออกปฏิบัตกิ าร
สอนในสถานศึกษา
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ดีมาก
3. ด้านสิ่งอานวยสะดวก อยู่ในระดับ ดีมาก
4. ด้านผลจากการประชุม อยู่ในระดับ ดีมาก
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน
อาจารย์ลลี าวดี ชนะมาร
หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
20 โครงการศึกษาดูงาน อบรม ประชุม
และสัมมนาวิชาการ อาจารย์สาขาวิชา
สังคมศึกษา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลา

14 พ.ย. 55

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
กิจกรรมภายใต้โครงการ ดังนี้
1. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและ
อาจารย์และนักวิชาการที่สนใจเข้าร่วมได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยั
3,156.00
3,156.00
เสนอผลงานวิจยั ที่มหาวิทยาลัย
งานประชุมวิชาการ
ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(งบแผนดิน)
ขอนแก่น
ผลการดาเนินงาน อาจารย์ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการและ
นาเสนอผลงานวิจยั

2.ประชุมสัมนาวิชาการ

3. ประชุมสัมนาวิชาการ

8-9 พ.ย. 2555
ปัญหาอุปสรรค
-

ผู้เข้าร่วมโครงการ
อาจารย์ปุณณฑรีย์ เจียวิริยะบุญญา
อาจารย์และนักวิชาการที่สนใจเข้าร่วมได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยั
งานประชุมวิชาการ
ที่ศูนย์มานุษยวิทยาศิรินธร
ผลการดาเนินงาน อาจารย์ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการและ
นาเสนอผลงานวิจยั

3,566.00
(งบแผนดิน)

3,566.00 27-30 พ.ย. 2555

ผู้เข้าร่วมโครงการ
อาจารย์ปุณณฑรีย์ เจียวิริยะบุญญา
อาจารย์และนักวิชาการที่สนใจเข้าร่วมได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยั
งานประชุมวิชาการ
ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลการดาเนินงาน อาจารย์ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการและ
นาเสนอผลงานวิจยั

4,304.00
(งบแผนดิน)

4,304.00

ข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค
-

ข้อเสนอแนะ
8-10 ก.พ. 2556
ปัญหาอุปสรรค
-

ผู้เข้าร่วมโครงการ
อาจารย์อนุชิต สิงห์สวุ รรณ

21

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ
นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลา

การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน
นางสาวสุวมิ ล คาน้อย
อาจารย์ประจาสาขาวิชาสังคมศึกษา
อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกผลการด
ษา าเนินโครงการ อาจารย์และนักศึกษาได้ศึกษาดูงานที่
70,500
จานวน 158 คน
ประเทศกัมพูชาตามกาหนดการที่ระบุไว้ในโครงการอย่างครบถ้วน (งบรายได้)

ข้อเสนอแนะ
-

70,500

22-24 พ.ย. 55

ปัญหาอุปสรรค
-

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
กิจกรรม
เพื่อให้เกิดการเรียนรูน้ อกจากห้องเรียน
- ศึกษาดูงานที่ประเทศกัมพูชา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 158 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 158 คน (บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 158 คน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.64 ( บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากร อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านกระบวนการ ขึ้นตอนการศึกษาดูงานอยู่ในระดับ ดี
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับ ดีมาก
4. ด้านผลจากการศึกษาดูงาน อยู่ในระดับ ดีมาก
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่
ผู้รายงาน
อาจารย์สวุ มิ ล คาน้อย
อาจารย์ประจาสาขาวิชาสังคมศึกษา
22 โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพ
อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกผลการด
ษา าเนินโครงการ อาจารย์และนักศึกษาได้ศึกษาได้มี
32,200
32,200
(งบแผนดิน)
ของสาขาวิชาสังคมศึกษา
จานวน 202 คน
ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับเรือ่ งการประกันคุณภาพการศึกษา
เพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 202 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 202 คน (บรรลุ)

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการนานักศึกษาศึกษาดูงานใน
สถานที่จริงเพิ่มมากขึ้น

14 มี.ค. 56

ปัญหาอุปสรรค
- ระยะเวลาในการจัดงานน้อย
ข้อเสนอแนะ
- ควรจัดให้มรี ะยะเวลาในการ
จัดงานมากยิ่งขึ้น

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 90
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 202 คน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.67 ( บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากร อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านกระบวนการ ขึ้นตอนการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับ ดี
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับ ดีมาก
4. ด้านผลจากการจัดโครงการ อยู่ในระดับ ดีมาก
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่
ผู้รายงาน
อาจารย์สวุ มิ ล คาน้อย
อาจารย์ประจาสาขาวิชาสังคมศึกษา
ได้ดาเนิ นการจัดซื้ อวัสดุสานักงานเพื่อใช้ในการ
23 โครงการจัดซื้ อวัสดุสานักงาน
สาขาวิชาสังคมศึกษา
36,040.00
36,040.00
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ปฏิบตั ิงาน ในไตรมาสที่ 1-2
สาขาวิชาสังคมศึกษา
(งบรายได้)

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลา

ต.ค. 55 - มี.ค. 56 ปัญหาอุปสรรค
ข้ อเสนอแนะ
-

การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่
ผู้รายงาน

24

โครงการนิทรรศการวัฒนธรรม

๑. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์สวุ มิ ล คาน้อย
อาจารย์ประจาสาขาวิชาสังคมศึกษา
ผลการดาเนินโครงการนิทรรศการวัฒนธรรมนานาชาติครัง้ ที2่

20,000

20,000

20-ก.พ.-56

ปัญหาอุปสรรค

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
นานาชาติครัง้ ที่ 3
ชั้นปีที่ ๒ จานวน ๑๒๐ คน
มีผลการดาเนินงานดังนี้
๒. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
กิจกรรมหลัก
ชั้นปีที่ ๑ จานวน ๑๐๐ คน
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
๑. กิจกรรมจัดนิทรรศการนานาชาติ
๓. อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษา ๑. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย ๒๒๐ คน
ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย ๒๒๐ คน (บรรลุ)
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ ๒
อังกฤษ จานวน ๕ คน
๒.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย ๒๐๐ คน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
๑. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
80 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ (บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
๑. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดีมาก
๒. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ดีมาก
๓. ด้านสิ่งอานวยสะดวก อยู่ในระดับ ดีมาก
๔. ด้านผลจากการประชุม อยู่ในระดับ ดีมาก
๕. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน อาจารย์วรรณธิภา อุนารัตน์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
25 โครงการศึกษาดูงานนอก
ผลการดาเนินงานโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
79,940.00
79,500.00
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สถานที่ของนักศึกษาสาขา
จานวน 190 คน
ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
(แผ่นดิน)
วิชาวิทยาศาสตร์
มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 190 คน
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย 190 คน (บรรลุ)
2. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ค่าเป้าหมาย 1 วัน

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลา
-

ข้อเสนอแนะ
ผู้ร่วมโครงการต้องการให้มกี ารจัดอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี

1 วัน
11-มี.ค.-56

ปัญหาอุปสรรค
ไม่มี

ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดกิจกรรมให้มะี ยะเวลานานมากขึ้น

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย 1 วัน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 (บรรลุ)
2. ผู้เข้าร่วมโครงการที่นาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100
(บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านความเหมาะสมของระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
2. ด้านสถานที่และบรรยากาศเอื้ออานวยต่อการดาเนินโครงการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
3. ด้านวิทยากรถ่ายทอดความรูไ้ ด้ชดั เจน เข้าใจง่าย
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4. ด้านความเหมาะสมของสื่อโสตทัศนูปกรณ์
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
5. ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กระบวนการทางเคมี
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
6. ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กระบวนการทางเคมี
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมในชุมชนที่พัฒนาจาก
ภูมปิ ัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
7. ด้านเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
8. ด้านเกิดการเรียนรูจ้ ากการปฏิบัตจิ ริงนอกห้องเรียนจากผู้
เชี่ยวชาญที่มปี ระสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
9. ด้านเพิ่มพูนมุมมอง โลกทัศน์ เกิดเจตคติที่ดตี อ่ วิชาชีพ

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
10. โดยภาพรวมทั้งหมดของโครงการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบjงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ .2 ....
(ด้านการเรียนการสอน)
ผู้รายงาน
ดร.นันทวัน เอื้อวงศ์กลู
ผู้รับผิดชอบโครงการ
26

โครงการวันสาคัญ
ภายใต้โครงการวันสาคัญ มีดงั นี้
1. กิจกรรม วันพ่อ

1 ตัวแทนนักศึกษาของ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ชั้นปีที่ 1-4 ได้เข้าร่วมดาเนินกิจกรรม
จานวน 200 คน
2. คณจารย์ เจ้าหน้าที่
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
จานวน 60 คน

ผลการดาเนินโครงการ 5 ธันวาคม 2555 น้อมราลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณฯ มีผลการดาเนินงานดังนี้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 275 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 260 คน (บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 275 คน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.28 ( บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
ด้านการประสานงานและการประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วม
กิจกรรม ความเหมาะสมของระยะเวลาดาเนินกิจกรรม
ลาดับขั้นตอน รูปแบบการดาเนินกิจกรรม นักศึกษามีความ
เข้าใจถึงความสาคัญและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

3,000

3,000

ระยะเวลา

3-ธ.ค.-55

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
สถานที่มคี วามเหมาะสม โดยภาพรวมทั้งหมดมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ ดี
(งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)
ผู้รายงาน
นางสภาพร คงเกษม
หัวหน้างานโครงการและกิจกรรม
2.โครงการลอยกระทงสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทย
กิจกรรมหลักประกอบด้วย
1. กิจกรรมด้านการส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม
2. จัดให้มกี ารประกวดนางนพมาศและ
กระทง ทั้งประเภทสวยงามและความคิด
สร้างสรรค์

นักศึกษาทุกชั้นปี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โครงการลอยกระทงสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม ประจาปี 2555 ผลการดาเนินงานดังนี้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 500 คน
ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 1,031 คน (บรรลุ)
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 1,031 คน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
80 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 100 (บรรลุ)
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.50
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ดีมาก
3. ด้านสิ่งอานวยสะดวก อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านผลจากการประชุม อยู่ในระดับ ดี
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 6
ผู้รายงาน นางสาวอิศราภรณ์ ไวสู้ศึก

40,000

40,000

ระยะเวลา

27-พ.ย.-55

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค
- มีการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการประกวด
นางนพมาศ บางสาขาได้คะแนนน้อย
ข้อเสนอแนะ
1.ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดแสดงให้
เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมมีความสนุก
สนานแก่นักศึกษา

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
27 โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์
: big cleaning day

1. นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา
จานวนไม่น้อยกว่า 800 คน
2. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
จานวน 50 คน

ผลการดาเนินโครงการ ปรับปรุงภูมทิ ัศน์ : big cleaning
day มีผลการดาเนินงานดังนี้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 870 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 850 คน (บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 850 คน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.26 ( บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบถึงกาหนดโครงการ วัตถุประสงค์
สามารถนาประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ ไปใช้
ในการเรียน และการทางาน อุปกรณ์ในการดาเนินงาน
โครงการเพียงพอกับผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ ดี
(งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)
ผู้รายงาน
นางสภาพร คงเกษม
หัวหน้างานโครงการและกิจกรรม

28 โครงการปัจฉิมนิเทศ ปี 2555

นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
จานวน 12 คน

ผลการดาเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปี 2555
มีผลการดาเนินงานดังนี้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
จานวน 25 คน
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 34 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 40 คน (บรรลุ)
นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม จานวน 3 คน
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 85
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 34 คน (บรรลุ)
รวมเป็นจานวน 40 คน
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.41 ( บรรลุ)

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการกิจกรรม อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านกระบวนการ ขึ้นตอนการให้บริการ
อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับ ดี
4. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละสร้าง
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
ของนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน ประจาปี 2555

กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

นักศึกษามหาวิทยาลัยเครือข่าย
จานวนไม่น้อยกว่า 170 คน

(งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)
ผู้รายงาน
นางสภาพร คงเกษม
หัวหน้างานโครงการและกิจกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละสร้าง
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
ของนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน ประจาปี 2555
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 170 คน
ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 170 คน (บรรลุ)

70,000

70,000

26 - 28 ต.ค. 55 ปัญหาอุปสรรค
- ความพร้อมในการดาเนินกิจกรรม
อยู่ในระดับดีเพราะเนื่องจากเป็นปีแรก
ในการเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
ให้มากขึ้น

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
1. กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษา
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 170 คน (บรรลุ)
2.ฟังบรรยาย เรือ่ งนักศึกษากับการทา
กิจกรรมในมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
3.ฟังบรรยาย เรือ่ ง การประกันคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
80 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 80 (บรรลุ)
นักศึกษา
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.23
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ดี
3. ด้านสิ่งอานวยสะดวก อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านผลจากการประชุม อยู่ในระดับ ดี
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดี
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โครงการประกันคุณภาพการศึกษา QA

กิจกรรมหลักประกอบด้วย
1.มีการอบรมการประกันคุณภาพ ให้
ความรูเ้ กี่ยวกับการประกันคุณภาพการ
ศึกษา รวมจัดกิจกรรม (workshop)
ให้ครอบคลุมแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง
เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้เรียนรูก้ าร
ทางานตามแผนวงจร Deming (PDCA)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 840 คน

การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 3
ผู้รายงาน นางสาวอิศราภรณ์ ไวสู้ศกึ
(งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)
ผลการดาเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา QA
มีผลดาเนินงานดังนี้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 840 คน
ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 903 คน (บรรลุ)
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 903 คน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
80 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 100 (บรรลุ)

30,000

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ
2. ควรจัดให้มกี ารอบรมอย่างสม่าเสมอ

30,000 11 - 13 มีนาคม 56 ปัญหาอุปสรรค
- นักศึกษามีจานวนมากทาให้ตอ้ งมีการ
จัดกิจกรรมหลายวัน
ข้อเสนอแนะ
1. งบประมาณที่มอี ย่างจากัด ไม่ตอบสนอง
ของผู้เข้าร่วมโครงการที่มเี ป็นจานวนมาก

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
ลักษณะการทากิจกรรมกลุ่มการวิเคราะห์
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.94
การทางานโครงการตามหลักการ
ความพึงพอใจของโครงการ
ประกันคุณภาพ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ดี
3. ด้านสิ่งอานวยสะดวก อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านผลจากการประชุม อยู่ในระดับ ดี
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดี
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 3
ผู้รายงาน นางสาวอิศราภรณ์ ไวสู้ศึก
(งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)
31 โครงการกีฬาภายในนักศึกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 840 คน ผลการดาเนินโครงการกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์
10,000
10,000
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มีผลดาเนินงานดังนี้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
กิจกรรมหลักประกอบด้วย
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 800 คน
ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 800 คน (บรรลุ)
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ และกิจกรรม
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 800 คน (บรรลุ)
ส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
80 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 100 (บรรลุ)
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.12
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ดี
3. ด้านสิ่งอานวยสะดวก อยู่ในระดับ ดี

ระยะเวลา

16-พ.ย.-55

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค
- สถานที่ในการจัดงานไม่เอื้ออานวย
ข้อเสนอแนะ
1. ควรจะมีการปรับสถานที่ให้พร้อมก่อน
การจัดการแข่งขัน
2. ควรจะมีการแข่งขันประเภทกีฑา

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
4. ด้านผลจากการประชุม อยู่ในระดับ ดี
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดี
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 3
ผู้รายงาน นางสาวอิศราภรณ์ ไวสู้ศึก
(งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)
32 โครงการเข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัย
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 840 คน ผลการดาเนินโครงการกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์
10,000
10,000
นครพนม
และวิทยาศาสตร์ มีผลดาเนินงานดังนี้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
กิจกรรมหลักประกอบด้วย
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 800 คน
ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 800 คน (บรรลุ)
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมสุขภาพ
และกีฬา
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 800 คน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
80 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 100 (บรรลุ)
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.04
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ดี
3. ด้านสิ่งอานวยสะดวก อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านผลจากการประชุม อยู่ในระดับ ดี
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดี
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 3
ผู้รายงาน นางสาวอิศราภรณ์ ไวสู้ศึก
(งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)

ระยะเวลา

28-พ.ย.-55
1-ธ.ค.-55

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค
- สถานที่ในการจัดงานไม่เอื้ออานวย
เพราะไกล
ข้อเสนอแนะ
1. ควรจะมีการปรับสถานที่ให้พร้อมก่อน
การจัดการแข่งขัน

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ปัญหาอุปสรรค
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
จัดสรร
จ่ายจริง
/ ข้อเสนอแนะ
33 โครงการพัฒนานักศึกษา การอบรม
ประชุม / สัมมนา
ภายใต้โครงการ มีกจิ กรรมดังนี้
1. ไปราชการวัดธรรมกาย
นานักศึกษาเข้าร่วมเป็นอาสา
ผลการดาเนินงานไปราชการวัดธรรมกาย
5,040
5,040 6 - 9 ธันวาคม 55 - การจัดกิจกรรมนานักศึกษาเข้าร่วม
สมัครโครงการ "เยาวชนรุน่ ใหม่หัว มีผลดาเนินงานดังนี้
ควรได้รับงบประมาณมากกว่านี้
ใจจิตอาสา (V-Cheer) ครัง้ ที่ 7
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
จานวน 40 คน
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 40 คน
ค่าเป้าหมาย นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 40 คน
( บรรลุ)
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ประกาศนีย
บัตร ร้อยละ 100
( บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาหน้าที่เป็นคณะกรรม
การจัดงาน บรรลุเป้าหมายองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้
โดยนักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรทุกคน
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในกิจกรรมอยู่ในระดับดี
2. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดี
2.ไปราชการเข้าร่วมการสัมมนา
นานักศึกษาเข้าร่วมงานสมาพันธ์
18,240
18,240 25 - 27 ม.ค. 2556 - การจัดกิจกรรมนานักศึกษาเข้าร่วม
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู
นิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู
ผลการดาเนินงานไปราชการเข้าร่วมงานสัมมนาสมาพันธ์
ควรได้รับงบประมาณมากกว่านี้
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จานวน 10 คน
นิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู มีผลดาเนินงานดังนี้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 10 คน
ค่าเป้าหมาย นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 10 คน
( บรรลุ)
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
( บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
วิชาชีพครู บรรลุเป้าหมายองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้
ความพึงพอใจของกิจกรรม
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในกิจกรรมอยู่ในระดับดี
2. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดี
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2
การบรรลุเป้าหมายองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 1
ผู้รายงาน
นางสภาพร คงเกษม
หัวหน้างานโครงการและกิจกรรม
34 โครงการเสริมความเป็นครู
ภายใต้โครงการ มีกจิ กรรมดังนี้
1. โครงการจัดทาสมุดบันทึกกจิกรรม นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ผลการดาเนินโครงการจัดทาสมุดบันทึกกิจกรรมเสริม
25,000
25,000
เสริมความเป็นครู
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ความเป็นครู มีผลดาเนินงานดังนี้
มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับสมุด
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
บันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
ทุกคน
1. จานวนสมุดบันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ค่าเป้าหมาย นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้รับสมุด
กิจกรรมเสริมความเป็นครูทุกคน
ผลการดาเนินงาน นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี ได้รับสมุดบันทึกกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูทุกคน ( บรรลุ)
2. ร้อยละของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ได้รับ
สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นครู ต่อจานวนสมุด
บันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นครูที่จดั ทาขึ้น ร้อยละ 84
( บรรลุ)

ระยะเวลา

3-ธ.ค.

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
ทุกชั้นปี ได้รับสมุดบันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นครูทุกคน
โดยจะมีลายมือชื่อของนักศึกษาที่รับสมุดบันทึกไปทุกคน
2.โครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
สามัญขั้นความรูเ้ บื้องต้น (B.T.C)

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ชั้นปีที่ 2 ถึง ชั้นปีที่ 4 จานวน 731
คน

ผลการดาเนินโครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ
ขั้นความรูเ้ บื้องต้น มีผลการดาเนินงานดังนี้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 731 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 731 คน (บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 731 คน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.42 ( บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. โดยภาพรวม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ในกิจกรรม หลักสูตรการฝึกอบรม วิทยากรที่ให้ความรู้
สื่อ ทัศนูปกรณ์ อาหารและเครือ่ งดื่ม ที่พัก อยู่ในระดับ ดีมาก

3.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู 2

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ผลการดาเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึก
ชั้นปีที 4 ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ ประสบการณ์วชิ าชีพครู 2 มีผลการดาเนินงานดังนี้
วิชาชีพครู 2 จานวน 32 คน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 32 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 32 คน (บรรลุ)

377,350

377,350

3,000

3,000

ระยะเวลา

30-ม.ค.
2-มี.ค.

15-ธ.ค.-56

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ
1. ให้มเี วลาในการเข้าฐานมากกว่านี้
2. อยากให้มภี าคปฏิบัตมิ ากกว่านี้

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 32 คน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.84 ( บรรลุ)

4.โครงการกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนา
จิตวิญญาณความเป็นครู

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่ 1-4 ทุกสาขาวิชา จานวน
1,900 คน

ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากร อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านกระบวนการ ขึ้นตอนการให้บริการ
อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านผลจากการให้บริการ อยู่ในระดับ ดี
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
ผลการดาเนินโครงการกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนา
จิตวิญญาณความเป็นครู มีผลการดาเนินงานดังนี้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 2,076 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 1,900 คน (บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 2,076 คน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 ( บรรลุ)

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
จัดสรร
จ่ายจริง
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากร อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านกระบวนการ ขึ้นตอนการให้บริการ
อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านผลจากการให้บริการ อยู่ในระดับ ดี
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดี
5.โครงการอบรมการประกันคุณภาพ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ผลการดาเนินโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา
20,000
20,000 11-13 มีนาคม 56
การศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา จานวน
มีผลการดาเนินงานดังนี้
799 คน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 741 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 799 คน (บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 93
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 741 คน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 ( บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากร อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านกระบวนการ ขึ้นตอนการให้บริการ
อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านผลจากการให้บริการ อยู่ในระดับ ดี
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดี
6.โครงการปฐมนิเทศอาจารย์พี่เลี้ยง
1. อาจารย์พี่เลี้ยงในสถานศึกษา ที่ ผลการดาเนินโครงการปฐมนิเทศอาจารย์พี่เลี้ยง
นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์ มีผลการดาเนินงานดังนี้

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
วิชาชีพครู จานวน 30 คน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
2. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ 1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 40 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 40 คน (บรรลุ)
ครู จานวน 10 คน
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 40 คน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.87 ( บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากร อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านกระบวนการ ขึ้นตอนการให้บริการ
อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านผลจากการให้บริการ อยู่ในระดับ ดี
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
7.โครงการอบรมปฏิบัตธิ รรมนาชีวติ ที่
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ผลการดาเนินโครงการอบรมปฏิบัตธิ รรมนาชีวติ ที่งดงาม
10,375
10,375
งดงามเสริมความเป็นครู
ชั้นปีที่ 1-4 ทุกสาขาวิชา จานวน
เสริมความเป็นครู มีผลการดาเนินงานดังนี้
1,963 คน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 2,041 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 1,963 คน (บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 2,041 คน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

8,15,22,29
ข้อเสนอแนะ
สิงหาคม และ 5 1.ปฏิบัตกิ ารนั่งสมาธิมากกว่านี้
ก.ย.-55
2. บรรยายน้อยกว่านี้

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 ( บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการประสานงานให้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านเนื้อหา และวิทยากร
อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ อยู่ในระดับ ดี
4. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดี
8. โครงการอบรมการบริหารจัดการ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ผลการดาเนินโครงการอบรมการบริหารจัดการในห้องเรียน
37,950
37,950
ในห้องเรียน
ชั้นปีท2ี่ -4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการดาเนินงานดังนี้
และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
จานวน 579 คน
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 579 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 579 คน (บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 579 คน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.82 ( บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากร อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านกระบวนการ ขึ้นตอนการให้บริการ
อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านผลจากการให้บริการ อยู่ในระดับ ดี
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
9. โครงการอบรมการออกแบบและการ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ผลการดาเนินโครงการอบรมการออกแบบและการจัดการ
74,800
74,800

ระยะเวลา

16-17 ตุลาคม
2556

18-20 ตุลาคม

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ปัญหาอุปสรรค
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
จัดสรร
จ่ายจริง
/ ข้อเสนอแนะ
การจัดการเรียนรู้
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา
เรียนรู้ มีผลการดาเนินงานดังนี้
2555
การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาภาษา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
อังกฤษ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
ชั้นปีที่ 2-4 จานวน 1,066 คน
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 1,048 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 1,066 คน (บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 98
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 1,048 คน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.35 ( บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากร อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านกระบวนการ ขึ้นตอนการให้บริการ
อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านผลจากการให้บริการ อยู่ในระดับ ดี
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดี
(งานกิจกรรมเสริมความเป็นครู)
ผู้รายงาน
นางสุปภาดา เซียวสกุล
หัวหน้างานกิจกรรมเสริมความเป็นครู
35 โคงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์
คณาจารย์ จานวน 65 คน
ผลการดาเนินโครงการพัฒนานาศักยภาพคณาจารย์ฯ มี
62,900
62,900 17 - 18 พฤศจิกายน ปัญหาอุปสรรค
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ผลการดาเนินงานดังนี้
2555
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
ข้อเสนอแนะ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 65 คน
1. งบประมาณไม่เพียงพอ
ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 65 คน (บรรลุ)
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 90

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ปัญหาอุปสรรค
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
จัดสรร
จ่ายจริง
/ ข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 65 คน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
80 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 100 (บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ดี
3. ด้านสิ่งอานวยสะดวก อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านผลจากการประชุม อยู่ในระดับ ดีมาก
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
ผู้รายงาน
นางสภาพร คงเกษม
หัวหน้างานกิจกรรมเสริมความเป็นครู
36 โครงการอบรมกาส่งผลการเรียนผ่าน
คณาจารย์ จานวน 65 คน
ผลการดาเนินโครงการสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย มี
62,900
62,900 17 - 18 พฤศจิกายน ปัญหาอุปสรรค
ระบบบริการการศึกษาและระบบแบบ
ผลการดาเนินงานดังนี้
2555
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
ข้อเสนอแนะ
1. บุคลากร คณาจารย์ จานวน 90 คน
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 90 คน
1. งบประมาณไม่เพียงพอ ควรได้รับ
ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 905 คน (บรรลุ)
เข้าอบรมกาส่งผลการเรียนผ่าน
งบประมาณมากว่านี้
ระบบบริการการศึกษาและระบบแบบ
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 90
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 100 คน (บรรลุ)
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
80 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 100 (บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ดี
3. ด้านสิ่งอานวยสะดวก อยู่ในระดับ ดี

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
4. ด้านผลจากการประชุม อยู่ในระดับ ดีมาก
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
ผู้รายงาน
นางสภาพร คงเกษม
หัวหน้างานกิจกรรม
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โครงการส่งเสริมภาษาในอนภูมภิ าค
ลุ่มน้าโขง : กิจกรรมอบรมภาษาเวียด
นามเบื้องต้นสาหรับอาจารย์และ
บุคลากรระดับปฏิบัตกิ าร

บุคลากร
จานวน 40 คน

ผลการดาเนินโครงการส่งเสริมภาษาในอนุภมู ภิ าคลุ่มน้า
โขง : กิจกรรมอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้นสาหรับอาจารย์
และบุคลากรระดับปฏิบัตกิ าร
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 40 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 40 คน (บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายร้อยละ100 (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.64 ( บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากร อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านกระบวนการ ขึ้นตอนการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับ ดีมาก
4. ด้านผลจากการประชุม อยู่ในระดับ ดีมาก
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2.4
(การพัฒนาบุคลากร)

44,000
(บก.ศ.)

44,000

ระยะเวลา

มค. - เมย. 56

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
- ระยะเวลาการจัดอบรมในโครงการ
ภาษาเวียดนามเบื้องต้นสาหรับบุคลากร
ยังไม่เหมาะสม เท่าที่ควร

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
ผู้รายงาน
นางสาวนันทภัค ต้นโพธิ์
งานวิชาการ
38 โครงการเยี่ยมหอพักนักศึกษาสาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 จานวน 85 คน
การศึกษาปฐมวัย มีผลดาเนินงานดังนี้
การศึกษาปฐมวัย
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1.จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 85 คน
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมายจานวน 85 คน( / บรรลุ)
2.ระยะเวลาในการดาเนินงาน ค่าเป้าหมาย 5 วัน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 5 วัน( / บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1.นักศึกษาสาขาปฐมวัยได้แนวทางในการดาเนินชีวติ
ในรัว้ มหาลัย( / บรรลุ)
2.นักศึกษาและอาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีตอ่ กัน ( / บรรลุ)

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 3
(ด้านการพัฒนานักศึกษา)
ผู้รายงาน นางสาวลีลาวดี ชนะมาร
หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
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โครงการติดตาม
และประเมินผลสหกิจศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ
ประจาภาคเรียนที่ 1/2556
จานวน 16 คน

ผลการดาเนินงานโครงการติดตามและประเมินผล

15,000

7,000

4-ก.ย.-56

ปัญหาอุปสรรค

สหกิจศึกษา (นิเทศนักศึกษาภาคปกติ)

1. การนิเทศมีงบประมาณน้อย

มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 16 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 16 คน (บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80

เนือ่ งจากต้องถัวเฉลี่ให้กับโครงการอื่นๆ
จึงมีงบประมาณไม่เพียงพอพอในการ จัดสัมมนา
ภายหลังทีน่ ักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาสร็จ
เพือ่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการปฏิบัติงาน
และให้ข้อเสนอแนะกับรุ่นน้องๆ ทีจ่ ะต้อง ออกไป
ปฏิบัติสหกิจศึกษาในปีต่อไป

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 100 คน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00
2. ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.55 ( บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการไปนิเทศนักศึกษาครบทุกคน อยู่ในระดับ ดีมาก
2. ด้านการติดต่อประสานงาน ให้คาปรึกษา และช่วยให้
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา อยู่ในระดับ ดี
3. การจัดสัมนาเพื่อแลกเปลี่ยนร่วมกัน และให้ขอ้ คิดเห็น
เสนอแนะกับรุน้ น้อง ในปีตอ่ ไป อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศโดยภาพรวม
อยู่ในระดับ ดี
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2
(การผลิตบัณฑิต)
ผู้รายงาน
ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์
หัวหน้าโครงการฯ
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โครงการกิจกรรมสาน
สัมพันธ์นักพัฒนาสังคม
(กิจกรรมชมรมศิษย์เก่า)

1. คนชรา จานวน 80 คน
2, ศิษย์เก่าจานวน 100 คน
รวม 180 คน

ผลการดาเนินงานโครงการกิจกรรมสายสัมพันธ์นักพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม(กิจกรรมชมรมศิษย์เก่า เนื่องใน
วันแม่แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2556 ณ บ้านพักคนชรา
อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
- ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1.จานวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคนชรา 80 คนและ ศิษย์เก่า
จานวน 100 คน รวมเป็น 180 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 180 คน (บรรลุ)

20,000

5,000

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลา

2. จากการทีง่ บประมาณไม่เพียงพอ จึงต้องไปนิเทศ
นักศึกษษได้เพียง 1 ครั้ง ซึ่งควรไปนิเทศ 2-3 ครั้ง
เนือ่ งจากการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา ควรได้รับ
การดูแลแนะนา ในการปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่ ประสิทธิภาพในการทางาน และ
สามารถช่วยให้คาปรึกษาข้อคับข้องใจของนักศึกษา
และช่วยให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
ทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้

ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิม่ งบประมาณของโครงการให้มากขึ้น
เป็น 20,000-30,000 บาท
2. ควรเพิม่ งบประมาณให้สาขาวิชาทีม่ ีนักศึกษาน้อย
เนือ่ งจากได้รับงบประมาณรายหัวน้อย จึงต้อง
เฉลี่ยงบประมาณไปให้โครงการอื่นๆ ด้วย

18-ส.ค.-56

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
1.ความเปลี่ยนสถานทีจ่ ดั กิจกรรมอื่นในครั้งต่อไป
2.แสวงหาสิ้งอานวยความสะดวกแก่คนชรามากขึ้น
3.ควรจัดกิจกรรมต่อเนือ่ งทุกปี

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 90
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 100 คน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไปจากคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.65 ( บรรลุ)
1.ด้านการให้บริการของศิษย์เก่าอยู่ในระดับ ดี
2.ด้านกกระบวนกการ ขั้นตอนปฏิบัตแิ ก่คนชรา
3.ด้านสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับ ดี
4.โดยในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ ดี
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2 และ 5
(การผลิตบัณฑิตและการบริการวิชาการแก่สงั คม)
ผู้รายงาน
ดร.กาญจน์ หงษ์มณีรัตน์
หัวหน้าโครงการฯ
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โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

1. นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ผลการดาเนินงานโครงการการเตรียมความพร้อมสู่
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนครพนมประชาคมอาเซียน มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
2. นิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
3. นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 60 คน
าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 167 คน (บรรลุ)
สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุผลการด
์
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 100 คน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 ( บรรลุ)

40,000

20,000

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลา

17-18
ส.ค.-56

ปัญหาอุปสรรค
1. สถานทีพ่ ักไม่ค่อยสะดวก
2. ยานพาหนะสาหรับรับ-ส่งนักศึกษามาช้าทาให้การ
เดินทางล้าช้า

ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิม่ เติมเนือ้ หา/รายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เอกสารประกอบประเด็นในการสัมมนาฯ

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านการอานวยความสะดวก อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านความพึงพอใจต่อโครงการฯโดยภาพรวม
อยู่ในระดับ ดีมาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2 และ 3
(การผลิตบัณฑิตและกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา)
ผู้รายงาน
ดร.ปิตณ
ิ ัช ไศลบาท
หัวหน้าโครงการฯ
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โครงการสัมมนาความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ในประเทศลุ่มแม่น้าโขง
ภายใต้บริบทกลุ่มอาเซียน

1. เครือข่ายลุ่มแม่น้าโขงและลุ่มน้าสาขาผลการดาเนินงานโครงการสัมมนาความหลากหลาย
2. ภาคีนักวิชาการ นักวิจยั นักพัฒนา ทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในประเทศลุ่มแม่น้าโขง
3. นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภายใต้บริบริบทกลุ่มอาเซียน มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
และสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1-3
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 80 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 81 คน (บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 100 คน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00
2. ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.21 ( บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านกระบวนการสัมมนา/เนื้อหา อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านการอานวยความสะดวก อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านความพึงพอใจต่อกระบวนการสัมมนาโดยภาพรวม

32,400

15,130

ระยะเวลา

15-ส.ค.-56

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค
1. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ของสถานที่
ไม่มปี ระสิทธิภาพ/ชารุด
2. ยานพาหนะสาหรับรับ-ส่งนักศึกษา
ไม่ตรงเวลาทาให้เข้าร่วมงานช้า
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มเติมเอกสารเนื้อหา/รายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในเอกสารประกอบ
การสัมมนาฯ
2. ควรขยายเวลาในการจัดให้ครอบคลุม
จานวน 2 วัน เพื่อความครบถ้วนของเนื้อหา

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
อยู่ในระดับ ดี
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2
(การผลิตบัณฑิต)
ผู้รายงาน
นายอนุวฒ
ั น์ พลทิพย์
หัวหน้าโครงการฯ
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โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
คณาจารย์ : กิจกรรมสัมมนา
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาขาวิชา
การพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม

1. บุคลากรสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ผลการดาเนินงานโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
และสิ่งแวดล้อม จานวน 6 คน
คณาจารย์ : กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2. นักศึกษาเข้าร่วมสังเกตการณ์ 9 คน สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มีผลการดาเนิน
งาน ดังนี้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 15 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 15 คน (บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 15 คน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00
2. ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.70 ( บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1.ด้านความเชี่ยวชาญของวิทยากร อยู่ในระดับดีมาก
2. ด้านกระบวนการสัมมนา/เนื้อหา อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านการอานวยความสะดวก /อาหารอยู่ในระดับ ดี
4. ด้านความพึงพอใจต่อโครงการฯโดยภาพรวม
อยู่ในระดับ ดีมาก
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2

31,000

20,250

ระยะเวลา

24-26
มิ.ย.-56

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค
1.ที่พักกับสถานที่สัมมนาค่อนข้างไกล
ทาให้ตอ้ งขยายเวลาการสัมมนาไปในช่วง
ด้วย
ข้อเสนอแนะ
1.ควรจัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อหลัก
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่อบุคลากรจะสามารถนาไปประโยชน์

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
(การผลิตบัณฑิต)
ผู้รายงาน
ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์
หัวหน้าโครงการฯ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น
45 โครงการนิเทศนักศึกษา
ผลการดาเนินงานโครงการนิเทศนักศึกษารายวิชา
5,920.00
5,920.00
ปีที่ 5
รายวิชาฝึกปฏิบัตกิ ารสอน
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 30110503 ฝึกปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
(บก.ศ.)
ปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 1
ในสถานศึกษา
มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
จานวน 32 คน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 32 คน
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย 32 คน (บรรลุ)
2. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ค่าเป้าหมาย 4 วัน
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย 4 วัน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1.นักศึกษาเขียนแผนการสอนได้และ
ได้รับประสบการณ์ตรงในการจัดการเรียนการสอนจากการออก
ฝึกปฏิบัตกิ ารสอนในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู (บรรลุ)

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลา

4 วัน
14, 21 ส.ค.,
4, 18 ก.ย.
พ.ศ.2556

ปัญหาอุปสรรค
ไม่มี

ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดกลุ่มโรงเรียนในการ
การออกนิเทศเกิดประสิทธิภาพ

การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบjงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ .2 ....
(ด้านการเรียนการสอน)
ผู้รายงาน

46

โครงการปฐมนิทเศเพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์และ

ดร.นันทวัน เอื้อวงศ์กลู
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผลการดาเนินโครงการปฐมนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพ

10,000

10,000

29-30 พค. 56

ปัญหาอุปสรรค

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
นักศึกษาใหม่
วิทยาศาสตร์ จานวน 400 คน
นักศึกษาใหม่ มีผลการดาเนินงานดังนี้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 400 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 684 คน (บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 90
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ100
( บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11 ( บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการจัดเตรียมสถานที่มคี วามเหมาะสม
อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่
อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านการเห็นความสาคัญของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ใหม่ อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านการให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมพัมนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ อยู่ในระดับ ดี
5. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาใหม่
อยู่ในระดับ ดี
6. นักศึกษามีความเข้าใจในการแสดงออกถึงความสามัคคี
และวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยความเต็มใจ อยู่ในระดับ ดี
7. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ ดี
8. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดี
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลา
ข้อเสนอแนะ
-

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 3
(ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)
ผู้รายงาน
นางสุปภาดา เซียวสกุล
หัวหน้างานกิจกรรมเสริมความเป็นครู
47

โครงการไหว้พระ กราบปู่ สู่ขวัญน้อง

นักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ จานวนไม่น้อยกว่า
400 คน

ผลการดาเนินโครงการไหว้พระ กราบปู่ สู่ขวัญน้อง
มีผลการดาเนินงานดังนี้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 400 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 684 คน (บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ100
( บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.30 ( บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการจัดเตรียมสถานที่มคี วามเหมาะสม
อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านการจัดกิจกรรมไหว้พระ กราบปู่ สู่ขวัญน้อง
มีความพร้อม อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านการเห็นความสาคัญของกิจกรรมไหว้พระ กราบปู่
สู่ขวัญน้อง อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านการให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมพัมนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ อยู่ในระดับ ดี

10,000

10,000

ระยะเวลา

31 พค. 56

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
1. อยากให้ระยะเวลาในการจัดช้ากว่านี้
ทาเร็วไปเช้าไปมาไม่ทัน
2. อากาศร้อนมาก ตรงศาลน่าจะมีที่ให้นั่ง
และบังแดด
3. ควรมีน้าดิ่มให้ดื่ม ตอนทาพิธเี พราะ
อากาศร้อน

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
5. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมไหว้พระ กราบปู่ สู่ขวัญน้อง
อยู่ในระดับ ดี
6. นักศึกษามีความเข้าใจในการแสดงออกถึงความสามัคคี
และวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยความเต็มใจ อยู่ในระดับ ดี
7. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ ดี
8. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดี
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 3
(ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)
ผู้รายงาน
นางสุปภาดา เซียวสกุล
หัวหน้างานกิจกรรมเสริมความเป็นครู
48

โครงการไหว้ครู ประจาปีการศึกษา
2556

นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ จานวน 500 คน
บุคลากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ จานวน 40 คน

ผลการดาเนินโครงการไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2556
มีผลการดาเนินงานดังนี้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 500 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 640 คน (บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ100
( บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.55 ( บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการดาเนินรายการของพิธกี ร
อยู่ในระดับ ดี

6,000

6,000

ระยะเวลา

20-มิ.ย.-56

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ปัญหาอุปสรรค
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
จัดสรร
จ่ายจริง
/ ข้อเสนอแนะ
2. ขั้นตอน พิธกี ารในการดาเนินการจัดโครงการฯ
อยู่ในระดับ ดี
3. การประสานงานและการอานวยความสะดวกแก่ผู้เข้า
เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับ ดี
4. รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับ ดี
5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับ ดี
6. สถานที่ในการดาเนินกิจกรรมมีความหมาะสม
อยู่ในระดับ ดี
7. กิจกรรมนี้ชว่ ยให้นักศึกษาได้แสดงถึงความเคารพ
นับถือ และระลึกคุณความดีที่นักศึกษามีตอ่ อาจารย์
อยู่ในระดับ ดี
8. กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนได้แสดงความ
กตัญญูกตเวทีตอ่ ครูบาอาจารย์และผู้ที่ประสิทธิ์
ประศาสตรวิชาความรู้ อยู่ในระดับ ดี
9. กิจกรรมนี้ชว่ ยให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ มีความ
รัก สามัคคีในหมู่คณะ อยู่ในระดับ ดี
10.กิจกรรมนี้ชว่ ยให้นักศึกษาได้อนุรักษ์ และสืบสาน
วัฒนธรรมอันดี และปฏิบัตใิ ห้สืบทอดให้คงอยู่
อยู่ในระดับ ดี
11.ความพึงพอใจโดยภาพรวมของกิจกรรมโครงการ
อยู่ในระดับ ดี
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 3
(ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)
ผู้รายงาน
นางสุปภาดา เซียวสกุล
หัวหน้างานกิจกรรมเสริมความเป็นครู
49 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่และ นักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์และ ผลการดาเนินโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่และ
10,000
10,000 14 มิ.ย-5 ก.ค. 56 ปัญหาอุปสรรค

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
Freshy Night ประจาปีการศึกษา 2556 วิทยาศาสตร์ จานวน 400 คน
Freshy Night ประจาปีการศึกษา 2556
มีผลการดาเนินงานดังนี้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 400 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 947คน (บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 90
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ100
( บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 ( บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการจัดเตรียมสถานที่มคี วามเหมาะสม
อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านการจัดกิจกรรมมีความพร้อม อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านการเห็นความสาคัญของกิจกรรม อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความสามัคคี
และวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยความเต็มใจ อยู่ในระดับ ดี
5. นักศึกษาให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม อยู่ในระดับ ดี
6. นักศึกษาเห็นว่ากิจกรรมนี้สามารถสร้างความสัมพันธ์
อันดี ระหว่างรุน่ พี่ และรุน่ น้อง อยู่ในระดับ ดี
7. กิจกรรมนี้สามารถทาให้นักศึกษาใหม่ ปรับตัว
ปฏิบัตติ น ในการเรียนรู้ ทางวิชาการ การใช้ชวี ติ
ระหว่างศึกษาอยู่ได้ อยู่ในระดับ ดี
8. ระยะเวลาในการเนินกิจกรรม อยู่ในระดับ ดี

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลา
ข้อเสนอแนะ
-

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
9. ความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับ ดี
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 3
(ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)
ผู้รายงาน
นางสุปภาดา เซียวสกุล
หัวหน้างานกิจกรรมเสริมความเป็นครู
50 โครงการเปิดโลกกิจกรรม
นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และ
ผลการดาเนินโครงการเปิดโลกกิจกรรม
13,000
13,000
ประจาปีการศึกษา 2556
วิทยาศาสตร์ จานวน 520 คน
ประจาปีการศึกษา 2556 มีผลการดาเนินงานดังนี้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 520 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 740 คน (บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ100
( บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.19 ( บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการจัดเตรียมสถานที่มคี วามเหมาะสม
อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านการจัดกิจกรรมมีความพร้อม อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านการเห็นความสาคัญของกิจกรรม อยู่ในระดับ ดี
4. นักศึกษาให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม อยู่ในระดับ ดี
5. ชุมนุมที่ให้เลือกตรงความต้องการ ความสามารถ
ของนักศึกษา อยู่ในระดับ ดี

ระยะเวลา

10-ก.ค.-56

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
1.สถานที่ไม่สะดวกในการจัดแนะนาชุมนุม
และใช้เสียงได้ไม่สะดวก
2.เวทีการแสดง กับซุ้มชุมนุมอยู่คนละที่
ไม่สนุกเท่าไหร่

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
6. นักศึกษามีความเห็นว่า ชุมนุม ที่นักศึกษาสมัครจะ
สามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาได้ อยู่ในระดับ ดี
7. ระยะเวลาในการเนินกิจกรรม อยู่ในระดับ ดี
8. ความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับ ดี
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 3
(ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)
ผู้รายงาน
นางสุปภาดา เซียวสกุล
หัวหน้างานกิจกรรมเสริมความเป็นครู
51 โครงการประชุมผู้ปกครอง
ผู้ปกครองนักศึกษา จานวน 300 คน ผลการดาเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง
15,000
15,000
ประจาปีการศึกษา 2556
นักศึกษา จานวน 300 คน
ประจาปีการศึกษา 2556 มีผลการดาเนินงานดังนี้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 600 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 880 คน (บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ100
( บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.31 ( บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการประสานงานและการประชาสัมพันธ์ให้เข้า
ร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านระยะเวลาดาเนินการมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านการต้อนรับ และการให้คาแนะนาของ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับ ดี

ระยะเวลา

6-ส.ค.-56

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
1. มีการประชุมผู้ปกครอง มากขึ้น
2. มีผลการเรียนของนักศึกษาให้ผู้ปกครอง
ที่มาประชุมดูดว้ ย

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
4. ด้านการประชุมทาให้ทราบข้อมูลต่างๆ ของ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับ ดี
5. มีความเข้าใจ และยินดีให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่
ทางคณะฯจัดขึ้น อยู่ในระดับ ดี
6. ในการประชุมครัง้ ต่อไป คิดว่าจะมาร่วมกิจกรรม
อยู่ในระดับ ดี
7. ความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับ ดี
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 3
(ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)
ผู้รายงาน
นางสุปภาดา เซียวสกุล
หัวหน้างานกิจกรรมเสริมความเป็นครู
52

โครงการ 12 สิงหาคม น้อมราลึกสานึก นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ และ
ในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้า วิทยาศาสตร์ จานวน 400 คน
พระบรมราชินีนาถ

ผลการดาเนินโครงการ 12 สิงหาคม น้อมราลึกสานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
มีผลการดาเนินงานดังนี้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 400 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 648 คน (บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ100
( บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.31 ( บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ

3,000

3,000

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลา

7-ส.ค.-56

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
1. ด้านการประสานงานและการประชาสัมพันธ์ให้เข้า
ร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านระยะเวลาดาเนินการมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ ดี
3. นักศึกษามีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
12 สิงหาฯ อยู่ในระดับ ดี
4. นักศึกษามีความเข้าใจ และเห็นถึงความสาคัญของ
กิจกรรม 12 สิงหาฯ อยู่ในระดับ ดี
5. ลาดับขั้นตอน และรูปแบบการดาเนินกิจกรรม
12 สิงหาฯ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ ดี
6. สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับ ดี
7. กิจกรรม 12 สิงหาฯ สามารถช่วยปลุกจิตสานึก
ให้นักศึกษาในการกตัญญูตอ่ มารดา อยู่ในระดับ ดี
8. ความพึงพอใจโดยภาพรวมของการจัดโครงการ
อยู่ในระดับ ดี
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 3
(ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)
ผู้รายงาน
นางสุปภาดา เซียวสกุล
หัวหน้างานกิจกรรมเสริมความเป็นครู
53 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่
นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ และ
ผลการดาเนินโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่ และ
20,000
20,000
และFreshsy Night
วิทยาศาสตร์ จานวน 500 คน
Freshsy Nightประจาปีการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยนครพนม
มีผลการดาเนินงานดังนี้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 500 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 572 คน (บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ100

ระยะเวลา

31-ส.ค.-56

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
1. สถานที่คับแคบ ไม่เพียงพอต่อจานวน
นักศึกษาทุกคณะ
2. ที่นั่งมีเพียงพอสาหรับนักศึกษาทุกคณะ
3. ไม่มหี น่วยพยาบาลส่วนกลางมาดูแล
นักศึกษาประสบอุบัตเิ หตุระหว่างการ

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
( บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.60 ( บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมกิจกรรม
อยู่ในระดับ ดี
2. การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่ และFreshsy
Night สามารถพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ อยู่ในระดับ ดี
3. กิจกรรมนี้สามารถเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคณะ
อยู่ในระดับ ดี
4.กิจกรรมนี้สามารถเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง รุน่ พี่ รุน่ น้อง
อยู่ในระดับ ดี
5. กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออก และมี
ส่วนร่วม อยู่ในระดับ ดี
6. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม Freshsy Night มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับ ดี
7. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ ดี
8. สถานที่ที่ใช้จดั กิจกรรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ ดี
9. แสง เสียง และโสตทัศนูปกรณ์ มีความพร้อม
อยู่ในระดับ ดี
10. ความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับ ดี
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 3
(ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)
ผู้รายงาน
นางสุปภาดา เซียวสกุล
หัวหน้างานกิจกรรมเสริมความเป็นครู

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ
แข่งกีฬาเลย
4. ควรจัดในที่ร่ม และมีที่นั่งเพียงพอ
สะดวกต่อกิจกรรมเชียร์
5. การแข่งกีฬา กับประกวดเฟรสชี่ น่าจะ
แยกการจัดกิจกรรม

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 1 ผลิตบันทิตให้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
จ่ายจริง
2 โครงการ Com Care
ผู้ใช้บริการ 100 คน
ผลการดาเนินตามโครงการ ต่อไปนี้
10,000
10,000
1) โครงการ com Care
(รายได้)
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 100 คน
ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 100 คน (บรรลุ)
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายร้อยละ 100 (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าคะแนน 3.51
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย คะแนน 4.72 (บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านกระบวนการ ขึ้นตอนการจัดกิจกรรมในโครงการ
อยู่ในระดับมากที่สุด
2. ด้านเจ้าหน้าที่ / ผู้ให้บริการโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด
3. ด้านสิ่งอานวยสะดวก อยู่ในระดับ มากที่สุด
4. ด้านคุณภาพ อยู่ในระดับ มากที่สุด
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ มากที่สุด
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 5
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ผู้รายงาน นางสาวศรีสุดา ด้วงโต้ด
อาจารย์ประจาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ
16สค.-26 กย.57 ปัญหาอุปสรรค
ระยะเวลา

ข้อเสนอแนะ
-

โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

พันธกิจที่ 2 : การวิจยั ในชัน้ เรียนและการวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรู้
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

56

หน่วยนับ

57

ผลการดาเนินงาน

58

59 ตามค่าเป้าหมาย

ความสาเร็จของตัวชีว้ ัด
ของแผนกลยุทธ์
 บรรลุ

โครงการหลัก

 ไม่บรรลุ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินงาน

หมาย

 ดาเนินการแล้ว

เหตุ

 ยังไม่ดาเนินการ
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

NA ยังไม่มีข้อมูล

1.พัฒนาระบบกลไกการพัฒนา
งานวิ
จยั ตและนวั
และนวั
กรรมทีต่มกรรมที
ีคุณภาพ่มีคุณภาพ

17. มีการจัดสรรทุนวิจยั

จานวนทุน

10

11

12

13

27

 บรรลุ

1.โครงการสนับสนุนทุนวิจยั

ฝ่ายวิจยั ฯ

 ดาเนินการแล้ว

ฝ่ายวิจยั ฯ

 ดาเนินการแล้ว

ฝ่ายวิจยั ฯ

 ดาเนินการแล้ว

ฝ่ายวิจยั ฯ

 ดาเนินการแล้ว

ฝ่ายวิจยั ฯ

 ดาเนินการแล้ว

ฝ่ายวิจยั ฯ

 ดาเนินการแล้ว

ฝ่ายวิจยั ฯ

 ดาเนินการแล้ว

(2.1.2.1)
18. ทุนการผลิตตาราและ
ผลงานวิชาการ

จานวน

4

5

6

6

4

 บรรลุ

ทุน

2. โครงการสนับสนุนการ
ผลิตตาราและเอกสาร
งานวิจยั
(2.4.1.1)

19. การพัฒนาฐานข้อมูล

มี=











 บรรลุ

งานวิจยั

3.โครงการพัฒนาฐานข้อมูลงาน
วิจยั
(2.4.4.1)

20.จานวนทุนการวิจยั

จานวนทุน

2

3

4

5

10

 บรรลุ

ในชั้นเรียน

4. การสนับสนุนการทาวิจยั ใน
ชั้นเรียน
(2.1.5.1)

2. สร้างและพัฒนาศักยภาพด้าน

21.จานวนครัง้ ในการ

การวิจยั แก่อาจารย์และนักวิจยั

พัฒนาศักยภาพนักวิจยั

จานวนครัง้

1

2

2

2

1

 บรรลุ

5.โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจยั
(2.2.1.1)

3. พัฒนาระบบและกลไกการตีพิมพ์

22. การตีพิมพ์เผยแพร่

มี=











 บรรลุ

เผยแพร่และการจัดการความรูง้ านวิจยั งานวิจยั

6.โครงการประชุมวิชาการและ
การนาเสนองผลงานวิจยั ระดับชาติ
(2.4.1.1)

23.ความพึงพอใจของ
โครงการประชุมวิชาการ

คะแนนเฉลี่ย

3.51 3.61 3.71 3.71

NA

NA

7.โครงการจัดการความรู้
การวิจยั

โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

พันธกิจที่ 2 : การวิจยั ในชัน้ เรียนและการวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรู้
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

56

57

58

ผลการดาเนินงาน

59 ตามค่าเป้าหมาย

ความสาเร็จของตัวชีว้ ัด
ของแผนกลยุทธ์
 บรรลุ

โครงการหลัก

 ไม่บรรลุ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

และนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
24.จานวนงานวิจยั ที่ตีพิมพ์

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินงาน

หมาย

 ดาเนินการแล้ว

เหตุ

 ยังไม่ดาเนินการ
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

(2.4.2.1)
เรือ่ ง

10

11

12

13

เผยแพร่ระดับชาติ

NA

NA

8. โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน
วิจยั ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ หรือ
นาเสนอในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือ นานาชาติ
(2.4.1.1)

* หมายเหตุ
พันธกิจที่ 2 มีจานวนโครงการโครงการทัง้ หมด 8 โครงการ
ดาเนินการแล้ว

จานวน

8 โครงการ

ยังไม่ดาเนินการ

จานวน

0 โครงการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

จานวน

0 โครงการ

สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนกลยุทธ์ทดี่ าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย =

100 %

ฝ่ายวิจยั ฯ

 ดาเนินการแล้ว

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

พันธกิจที่ 2 การวิจัยในชัน้ เรียนและการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

รหัสโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินงาน
ความสาเร็จของตัวชีว้ ัด
ผลการ
 ดาเนินการแล้ว
ตามโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินงาน
 ยังไม่ดาเนินการ
 บรรลุ
สอดคล้องกับโครงการหลัก
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
 ไม่บรรลุ
NA ยังไม่มีข้อมูล
 บรรลุ
 บรรลุ
โครงการสนับสนุนทุนวิจัย

1

โครงการสนับสนุนทุนวิจัย

2.1.2.1

ฝ่ายงานวิจัยฯ

2

โครงการสนับสนุนการผลิตตารา
และเอกสารงานวิจัย

2.4.1.1

ฝ่ายงานวิจัยฯ

 บรรลุ

 บรรลุ

3

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

2.2.1.1

ฝ่ายงานวิจัยฯ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

4

โครงการจัดการความรูก้ ารวิจัย

2.2.1.1

ฝ่ายงานวิจัยฯ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

5

โครงการพัฒนาข้อมูลงานวิจัย

2.4.4.1

ฝ่ายงานวิจัยฯ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย

6

โครงการประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย ครัง้ ที่ 5

2.4.1.1

ฝ่ายงานวิจัยฯ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการสนับสนุนการผลิตตารา
และเอกสารงานวิจัย

หมาย
เหตุ

* ได้มีการจัดจัดทุนจานวนวิจัย
ภายในคณะฯ จานวน 27 ทุน
* ได้สนับสนุนทุนการผลิตตารา
จานวนเงิน 100,000 บาท

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

พันธกิจที่ 2 การวิจัยในชัน้ เรียนและการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

รหัสโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

* หมายเหตุ
พันธกิจที่ 2 มีจานวนโครงการโครงการทั้งหมด 6 โครงการ
ดาเนินการแล้ว
จานวน
6 โครงการ
ยังไม่ดาเนินการ
จานวน
- โครงการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน
- โครงการ
สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย =

การดาเนินงาน
ความสาเร็จของตัวชีว้ ัด
 ดาเนินการแล้ว
ตามโครงการ/กิจกรรม
 ยังไม่ดาเนินการ
 บรรลุ
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
 ไม่บรรลุ
NA ยังไม่มีข้อมูล

100 %

ผลการ
ดาเนินงาน
สอดคล้องกับโครงการหลัก

หมาย
เหตุ

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 2 การวิจัยในชัน้ เรียนและการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

1 โครงการการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การจัดการความรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัย คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบตั ิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการวิจัย

2 โครงการพัฒนาข้อมูลงานวิจัย

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน

อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และ ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
วิทยาศาสตร์ จานวน 70 คน ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ
1.จานวนผู้เข้าร่วมโครงการค่าเป้า
หมาย 70 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
70 คน (  บรรลุ)
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90
ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมาย 100 คน (  บรรลุ)
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ
1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมายร้อยละ 3.51 ขึน้ ไป
จากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.96 (  บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
โดยภาพรวมทั้งหมด อยูใ่ นระดับ ดี
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 4
(การพัฒนางานวิจัย)
ผู้รายงาน นางสาววรปภา เทศประสิทธิ์
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัย
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์และ ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
วิทยาศาสตร์
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ
1.ผู้ใช้บริการค่าเป้าหมาย 80 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
100 คน ( บรรลุ)

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง
50,000 50,000

ระยะเวลา
1-ก.พ.-56

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค
ระยะเวลาในการดาเนินการน้อยเกินไป
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มเนื้อหาให้ละเอียด และใช้ภาษา
ที่เข้าใจง่าย
2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม

10,000

10,000

1 ต.ค.55 30-ก.ย.-56

ปัญหาอุปสรรค
งานวิจัยมีน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 2 การวิจัยในชัน้ เรียนและการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน
2.ร้อยละของผู้เข้าใช้บริการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90
ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมาย 100 คน ( บรรลุ)
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
โดยภาพรวมทั้งหมด อยูใ่ นระดับ ดี
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 4
(การพัฒนางานวิจัย)
ผู้รายงาน นางสาววรปภา เทศประสิทธิ์
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัย

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ
1.สนับสนุนให้อาจารย์ทางานวิจัย
2.หาแหล่งทุนภายนอกให้อาจารย์ทา
งานวิจัย

โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
56 57 58 59 ตามค่าเป้าหมาย

ความสาเร็จของตัวชีว้ ัด
ของแผนกลยุทธ์
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
NA ยังไม่มีข้อมูล

โครงการหลัก
ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว
 ยังไม่ดาเนินการ
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงาน
บริการวิชาการ

25.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน

ร้อยละ

70 75 80 85

NA

NA

1. โครงการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
(3.1.1.1)

3. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการให้
บริการวิชาการและวิชาชีพในระดับ
องค์กร ชุมชน สังคม ประเทศและ
อนุภูมิภาคลุ่มนาโขง
4. บริการวิชาการและบูรณาการกับการ
เรียนการสอนหรือการวิจยั เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน สังคม

26.มีระบบฐานข้อมูลของการบริการวิชาการ

จานวน
ช่องทาง

1

1

2

2

NA

NA

2.โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับ
การวิจยั
(3.3.3.1)

 ดาเนินการแล้ว

27. จานวนโครงการการบริการวิชาการ
ตามแนวพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตราชสุดาฯ
28. จานวนโครงการการบริการวิชาการ
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอย
พระยุคลบาทฯ

โครงการ

1

1

1

1

NA

NA

 ดาเนินการแล้ว

โครงการ

1

1

1

1

NA

NA

3.โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ
(3.4.1.1)
4.โครงการบริการวิชาการเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทฯ
(3.4.2.1)

29. จานวนโครงการการบริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

โครงการ

1

1

1

1

4

 บรรลุ

5.โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน
(3.4.3.1)

 ดาเนินการแล้ว

1

1

1

1

1

 บรรลุ

6.โครงการการบริการวิชาการในระดับ
อนุภูมิภาคลุ่มนาโขง
(3.4.5.1)

 ดาเนินการแล้ว

30.จานวนโครงการการบริการวิชาการ
ในระดับอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง

งานบริการ
วิชาการ
คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

 ดาเนินการแล้ว

 ดาเนินการแล้ว

หมาย
เหตุ

โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

จานวนโครงการที่เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและชีนาสังคม
31. มีการสนับสนุนการให้บริการวิชาการ
แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส

หน่วยนับ

โครงการ

ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
56 57 58 59 ตามค่าเป้าหมาย

1

1

1

1

1

2

1

2

ความสาเร็จของตัวชีว้ ัด
ของแผนกลยุทธ์
 บรรลุ

1

 ไม่บรรลุ
NA ยังไม่มีข้อมูล
 บรรลุ

1

 บรรลุ

โครงการหลัก
ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
7.โครงการบริการวิชาการที่เสริมสร้างความ
เข้มแข็งและชีนาสังคม
(3.4.6.1)

 ดาเนินการแล้ว

8. โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา
กลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (เด็กด้อยโอกาส)

 ดาเนินการแล้ว

(3.4.7.1)
* หมายเหตุ
พันธกิจที่ 2 มีจานวนโครงการทังหมด 8 โครงการ
ดาเนินการแล้ว
จานวน
8 โครงการ
ยังไม่ดาเนินการ
จานวน
- โครงการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน
- โครงการ
สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนกลยุทธ์ทดี่ าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย =

100 %

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว
 ยังไม่ดาเนินการ
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

หมาย
เหตุ

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

พันธกิจที่ 3 ให้บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

รหัสโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินงาน
ความสาเร็จของตัวชีว้ ัด
ผลการ
 ดาเนินการแล้ว
ตามโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินงาน
 ยังไม่ดาเนินการ
 บรรลุ
สอดคล้องกับโครงการหลัก
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
 ไม่บรรลุ
NA ยังไม่มีข้อมูล
 ดาเนินการแล้ว
 บรรลุ
โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน

1

โครงการ One Teacher One Product

3.4.3.1

สาขาบริหารการศึกษา

2

โครงการภาษาอังกฤษสาหรับ
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่

3.4.3.1

สาขาภาษาอังกฤษ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน

3

โครงการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สัญจร

3.4.3.1

สาขาวิทยาศาสตร์

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน

4

โครงการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ตามรอยพ่อหลวงเชิงปฏิบตั ิการ

3.4.2.1

สาขาพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

4.โครงการบริการวิชาการเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทฯ

5

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่บคุ คลทั้งภาครัฐ
และเอกชนในจังหวัดนครพนม

3.4.3.1

สาขาคอมพิวเตอร์

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

5.โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน

6

โครงการกฏหมายเบื้องต้น
ในชีวิตประจาวันสาหรับประชาชน

3.4.3.1

สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน

หมาย
เหตุ

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

พันธกิจที่ 3 ให้บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง
ลาดับ

7

โครงการ / กิจกรรม

รหัสโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

สาขารัฐรประศาสน
ศาสตร์

การดาเนินงาน
ความสาเร็จของตัวชีว้ ัด
ผลการ
 ดาเนินการแล้ว
ตามโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินงาน
 ยังไม่ดาเนินการ
 บรรลุ
สอดคล้องกับโครงการหลัก
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
 ไม่บรรลุ
NA ยังไม่มีข้อมูล
8. โครงการพัฒนาต่อยอดภูมปิ ัญญา
 ดาเนินการแล้ว
 บรรลุ

โครงการค่ายอาสาพัฒนาทักษะวิชาการ
เพื่อน้องโรงเรียน ตชด.
(เด็กด้อยโอกาส)

3.4.6.1

8

โครงการสร้างเครือข่ายแม่สอนลูก
เพื่อเตรียมพร้อมแบบบูรณาการ
เด็กปฐมวัย

3.4.3.1

สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

5.โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน

9

โครงการความร่วมมือบริการ
วิชาการแก่ประเทศอนุภมู ิภาคลุ่ม
น้าโขง ไทย-ลาว ระหว่าง
มหาวิทยาลัยนครพนมและ
มหาวิทยาลัยจาปาสัก

3.4.5.1

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ระดับอนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง

10

โครงการบริการวิชาการ เวทีวิชาการ
สาธารณะ เรือ่ ง ชุมชนหนองญาติ :
แลอดีต มองปัจจุบนั สร้างสรรค์อนาคต

3.4.3.1

สาขาวิชาสังคม
ศึกษา

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

5.โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน

11

โครงการการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้

3.4.3.1

สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

5.โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน

กลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (เด็กด้อยโอกาส)

หมาย
เหตุ

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

พันธกิจที่ 3 ให้บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

รหัสโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินงาน
ความสาเร็จของตัวชีว้ ัด
 ดาเนินการแล้ว
ตามโครงการ/กิจกรรม
 ยังไม่ดาเนินการ
 บรรลุ
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
 ไม่บรรลุ
NA ยังไม่มีข้อมูล

ผลการ
ดาเนินงาน
สอดคล้องกับโครงการหลัก

12

โครงการลดอุบตั ิภยั ทางถนน
ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(แก้ปญ
ั หาภายในสถาบัน )

3.4.6.1

งานบริการวิชาการ
ร่วมกับงานพัฒนา
นักศึกษา

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการบริการวิชาการที่เสริมสร้าง
ความเข็มแข็งและชี้นาสังคม
ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน)

13

โครงการบริการวิชาการที่บรู ณาการ
กับการวิจัย

3.3.3.1

งานบริการวิชาการ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

2.โครงการบริการวิชาการที่บรู ณาการกับ
การวิจัย

14

โครงการบริหารจัดการงานบริการ
วิชาการแก่สังคม

3.1.1.1

งานบริการวิชาการ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการบริการจัดการงานบริการ
วิชาการ

15

โครงการจัดการความรู้
3.3.3.1 งานบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการแก่สังคม
* หมายเหตุ
พันธกิจที่ 3 มีจานวนโครงการโครงการทั้งหมด 15 โครงการ
ดาเนินการแล้ว
จานวน
15 โครงการ
ยังไม่ดาเนินการ
จานวน
- โครงการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน
- โครงการ
สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย =

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

1. โครงการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ

100 %

หมาย
เหตุ

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

1 โครงการความร่วมมือ
บริการวิชาการแก่ประเทศ
อนุภมู ภิ าคลุ่มนาโขง
ไทย-ลาว ระหว่าง
มหาวิทยาลัยนครพนม
และมหาวิทยาลัยจาปาสัก

กิจกรรมหลักมี 3 กิจกรรม
ประกอบด้วย
1. อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
ผลิตสื่อการเรียนการสอน
2. อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
วิจยั ในชันเรียน
3. อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูปในการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการวิจยั

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
1. คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย
จาปาสัก จานวน 20 คน
2. คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และ
ผู้ประสานงาน มหาวิทยาลัยนครพนม
จานวน 11 คน
รวมจานวนทังสิน 31 คน

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินโครงการความร่วมมือบริการวิชาการแก่ประเทศ
อนุภมู ภิ าคลุ่มนาโขงไทย-ลาว ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม
และมหาวิทยาลัยจาปาสัก มีผลการดาเนินงาน ดังนี
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 20 คน
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย 20 คน (บรรลุ)
2. จานวนผู้ให้บริการเข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 9 คน
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย 9 คน (บรรลุ)
3. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ค่าเป้าหมาย 5 เดือน
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย 5 เดือน (บรรลุ)
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ
1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 70
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 76 (บรรลุ)
2. ผู้เข้าร่วมโครงการที่นาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90
(บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
2. ด้านกระบวนการ ขันตอนการให้บริการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4. ด้านผลจากการให้บริการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
5. โดยภาพรวมทังหมดของโครงการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

งบประมาณ
ปัญหาอุปสรรค
ระยะเวลา
จัดสรร
จ่ายจริง
/ ข้อเสนอแนะ
100,000
85,000 21 - 25 ม.ค. 56 ปัญหาอุปสรรค
(บก.ศ.)
1. ระยะเวลาในการดาเนินการน้อยเกินไป

ข้อเสนอแนะ
1.ควรเพิ่มเนือหาวิจยั ให้ละเอียดและใช้
ภาษาที่เข้าใจง่ายขึน
2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม
3. ควรยกตัวอย่างวิจยั ของประเทศไทย
ในประเด็นการศึกษา
มา 2–3 เรือ่ ง และต้องการเรียนรูก้ ารใช้
โปรแกรม spss ในการทาวิจยั

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 5
(การบริการวิชาการแก่ชมุ ชน)
ผู้รายงาน ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
2 โครงการลดอุบัตภิ ยั ทาง
ถนนในคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

กิจกรรมหลักมี 3 กิจกรรม
ประกอบด้วย
1. อบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
กฎหมายจราจรและ
การขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย
2. ติดตังป้ายรณรงค์
สวมหมวกนิรภัยในบริเวณ
คณะ
3. อาสาสมัครจัดระเบียบ
การจราจรของรถจักรยานยนต์ภายในคณะ

1. บุคลากร นักศึกษา ยามรักษา
ความปลอดภัย คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ และอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อพปร.) ตาบลนาราชควาย
อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
รวมจานวนทังสิน 2,416 คน

ผลการดาเนินโครงการลดอุบัตภิ ยั ทางถนนในคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มีผลการดาเนินงาน ดังนี
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 2,416 คน
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย 2,416 คน (บรรลุ)
2. เกิดอุบัตเิ หตุทางถนนในคณะ ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน 10%
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ไม่มอี บุ ัตเิ หตุเกิดขึนในบริเวณ
คณะ (บรรลุ)
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ
1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายค่าเฉลี่ย 4
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ค่าเฉลี่ย 4.39 (บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
2. ด้านกระบวนการ ขันตอนการให้บริการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4. ด้านผลจากการให้บริการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
5. โดยภาพรวมทังหมดของโครงการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

50,000
(บก.ศ.)

24,700

29 ต.ค. 55
ถึง
28 ก.พ. 56

ปัญหาอุปสรรค
1. ระยะเวลาในการดาเนินการน้อยเกินไป

ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มจานวนบุคลากรจากหน่วยงาน
อื่นๆในชุมชน มากขึน
2. ในวันอบรมควรได้ลงพืนที่ทดลอง
ปฏิบัตจิ ริง
3. ควรมีเอกสารหรือแผ่นพับ เพื่อให้
ข้อมูลเพิ่มเติม

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 5
(การบริการวิชาการแก่ชมุ ชน)
ผู้รายงาน ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ

3

โครงการ One Teacher
One Product
ภายใต้โครงการ มีดงั นี
1. โครงการOne Teacher
One Product :
(การพัฒนาทักษะการใช้
งาน Google Apps For
Education สาหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา)
กิจกรรมหลักมี 5 กิจกรรม
ประกอบด้วย
1.อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารใช้
งาน Google Calendar
2.อบรมเชิงปฏิบัติ
การสมัครใช้งาน Gmail
3.อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
สร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์ดว้ ย
Google Form
4.อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารใช้

1. คณาจารย์ ครู และบุคลากรทาง
การศึกษา ในจังหวัดนครพนม
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จานวน 100 คน

ผลการดาเนินโครงการ One Teacher One Product
(การพัฒนาทักษะการใช้งาน Google Apps For Education
สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา)มีผลการดาเนินงาน ดังนี
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 100 คน
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย 100 คน (บรรลุ)
2. จานวนผู้รับบริการเข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 100 คน
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย 100 คน (บรรลุ)
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ
1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายเฉลี่ย 3.51
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย เฉลี่ย 4.42 (บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
2. ด้านกระบวนการ ขันตอนการให้บริการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

25,000
(บก.ศ.)

25,000

24 มี.ค. 56

ปัญหาอุปสรรค
1. เวลาในการอบรมน้อยเกินไปและ
ผู้ชว่ ยวิทยากรดูแลไม่ทั่วถึง
2. สถานที่อบรมควรปรับปรุง เนื่องจาก
บรรยากาศในห้งอบรม มีอากาศร้อน

ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม
2. ควรมีผู้ชว่ ยวิทยากรคอยให้คาแนะนา
และช่วยเหลือ
มากกว่านี
3. ควรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้
มีความรวดเร็ว
4. ควรมีการจัดโครงการนีอีกในครังต่อไป
หรือหลายๆครัง และควรมีการจัดอบรม
ให้กบั บุคลากรในสถานศึกษาต่างๆ

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

งาน Google Drive
5.อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
บริการต่างๆ ของ
Google Apps

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4. ด้านผลจากการให้บริการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
5. โดยภาพรวมทังหมดของโครงการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 5
(การบริการวิชาการแก่ชมุ ชน)
ผู้รายงาน ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ

2. โครงการ One Teacher
One Product :
(การวิจยั ในชันเรียน)

กิจกรรมหลักมี 3 กิจกรรม
ประกอบด้วย
1. การผลิตสื่อการเรียน
การสอน
2. การวิจยั ในชันเรียน
3. การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อการวิจยั

1. คณาจารย์ ครู และบุคลากรทาง
การศึกษา ในจังหวัดนครพนม
จานวน 60 คน

ผลการดาเนินโครงการ One Teacher One Product
(การวิจยั ในชันเรียน) มีผลการดาเนินงาน ดังนี
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 60 คน
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย 60 คน (บรรลุ)
2. จานวนผู้ให้บริการเข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 3 คน
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย 3 คน (บรรลุ)
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ
1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายเฉลี่ย 3.51
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย เฉลี่ย 4.42 (บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
2. ด้านกระบวนการ ขันตอนการให้บริการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

25,000
(บก.ศ.)

25,000

24 มี.ค. 56

ปัญหาอุปสรรค
1. ระยะเวลาในการดาเนินการน้อยเกินไป

ข้อเสนอแนะ
1.ควรเพิ่มเนือหาวิจยั ให้ละเอียดและ
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายขึน
2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม
3. ควรยกตัวอย่างวิจยั ของประเทศไทย
ในประเด็นการศึกษามา 2-3 เรือ่ ง
และต้องการเรียนรูก้ ารใช้โปรแกรม spss
ในการทาวิจยั

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4. ด้านผลจากการให้บริการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
5. โดยภาพรวมทังหมดของโครงการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 5
(การบริการวิชาการแก่ชมุ ชน)
ผู้รายงาน ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ

4 โครงการวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์สัญจร

นักเรียน นักศึกษา จานวน 230 คน

ผลการดาเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สัญจร
มีผลการดาเนินงาน ดังนี
ตัวชีวัดความสาเร็จของโครงการ
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 230 คน
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย 230 คน (บรรลุ)
2. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ค่าเป้าหมาย 1 วัน
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย 1 วัน (บรรลุ)
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ
1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 (บรรลุ)
2. ผู้เข้าร่วมโครงการที่นาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100

30,000.00
(แผ่นดิน)

30,000.00

1 วัน
30-ม.ค.-56

ปัญหาอุปสรรค
ไม่มี

ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดกิจกรรมบริการวิชาการเช่นนี
บ่อยครังมากขึน

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

(บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
2. ด้านกระบวนการ ขันตอนการให้บริการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4. ด้านผลจากการให้บริการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
5. โดยภาพรวมทังหมดของโครงการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 5
(การบริการวิชาการแก่ชมุ ชน)
ผู้รายงาน ดร.นันทวัน เอื้อวงศ์กลู
ผู้รับผิดชอบโครงการ
5 โครงการอบรมกฏหมาย
เบืองต้นในชีวติ ประจาวัน
สาหรับประชาชน

กิจกรรมหลักมี 1 กิจกรรม
ประกอบด้วย
1. อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
บรรยายให้ความรูเ้ รือ่ ง
กกหมายที่จาเป็นในชีวติ

1.ผู้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาสาขาวิชา
รปศ. ชันปีที่ 2 จานวน 70 คน
2.ผู้รับบริการผู้นาชุมชน ต.บ้านผึง
จานวน 80 คน

ผลการดาเนินโครงการอบรมกฏหมายเบืองต้นในชีวติ ประจา
วันสาหรับประชาชน มีดงั นี
ตัวชีวัดความสาเร็จของโครงการ
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 70 คน
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย 70 คน (บรรลุ)
2. จานวนผู้ให้บริการเข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 80 คน
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย 80 คน (บรรลุ)
3. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ค่าเป้าหมาย 6 เดือน
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย 6 เดือน (บรรลุ)

30,000
(บก.ศ.)

30,000

24 มค. 56

ปัญหาอุปสรรค
1. ระยะเวลาในการดาเนินการน้อยเกินไป
ข้อเสนอแนะ
1.ควรเพิ่มเนือหาด้านกฏหมายเฉพาะทาง
เช่น เรือ่ งมรดก เรือ่ งที่ดนิ
2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประจาวัน เช่น การไกล่เกลี่ย
เงินกู้ยมื กฏหมายประกันภัย
ผลกระทบจากกฏหมายต่อ
ประชาชนในการดารงชีวติ
โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
เช่น สานักงานศาลจังหวัด
สานักงานอัยการจังหวัด
คปภ.จังหวัดสกลนคร

6 โครงการบริการวิชาการ
ภาษาอังกฤษสาหรับ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ
1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 86 (บรรลุ)
2. ผู้เข้าร่วมโครงการที่นาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100
(บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ด้านกระบวนการ ขันตอนการให้บริการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
4. ด้านผลจากการให้บริการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
5. โดยภาพรวมทังหมดของโครงการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 5
(การบริการวิชาการแก่ชมุ ชน)
ผู้รายงาน นายมาโนช สุวรรณสาร
ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓
และ ๔ (โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม)
จานวน ๑๒๐ คน
๒. อาจารย์และคณาจารย์
จานวน ๑๕ คน

ผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการภาษาอังกฤษสาหรับ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น มีผลการดาเนินงาน ดังนี
ตัวชีวัดความสาเร็จของโครงการ
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ

30,000
(บก.ศ.)

30,000

11 มี.ค. 56

ปัญหาอุปสรรค
1. ระยะเวลาในการดาเนินการน้อยเกินไป

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
๓. ผู้ชว่ ยวิทยากร (นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษชันปีที่ ๒) จานวน ๕๐ คน

กิจกรรมประกอบด้วย
อบรมและฝึกปฏิบัตภิ าษาอังกฤษสาหรับ
มัคคุเทศก์เรือ่ ง สถานที่ท่องเที่ยว อาหารประจาท้องถิ่น
ศิลปะและวัฒนธรรม

7 โครงการสร้างเครือข่ายแม่สอนลูก1.ผู้ปกครองจานวน 30 คน

ผลการดาเนินงาน
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 100 คน
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย 100 คน (บรรลุ)
2. จานวนผู้ให้บริการเข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 50 คน
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย 50 คน (บรรลุ)
3. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ค่าเป้าหมาย 1 วัน
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย 1 วัน (บรรลุ)
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ
1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าคะแนน 3.51 จาก 5.00
ผลการดาเนินตามค่าคะแนน 3.51 (บรรลุ)
2. ผู้เข้าร่วมโครงการที่นาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90
(บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
2. ด้านกระบวนการ ขันตอนการให้บริการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4. ด้านผลจากการให้บริการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
5. โดยภาพรวมทังหมดของโครงการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 5
(การบริการวิชาการแก่ชมุ ชน)
ผู้รายงาน อาจารย์วรรณธิภา อุนารัตน์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผลการดาเนินโครงการสร้างเครือข่ายแม่สอนลูก

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลา

ข้อเสนอแนะ

30,000

30,000

29-ก.ค.-56

ปัญหาอุปสรรค

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เพื่อเตรียมพร้อมแบบบูรณาการ 2.นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จานวน 100 คน
เด็กปฐมวัย

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

เพื่อเตรียมพร้อมแบบบูรณาการ
มีผลดาเนินงานดังนี
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1.จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 30 คน
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมายจานวน 30 คน( / บรรลุ)
2.นักศึกษาค่าเป้าหมาย 100 คน
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมายจานวน 100 คน ( / บรรลุ)
3.ระยะเวลาในการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 1 วัน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 1 วัน ( / บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1.ผู้ปกครองมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย( / บรรลุ)
2.ผู้ปกครองสามารถจัดกิจกรรมที่พัฒนาการด้านต่างๆ
ของเด็กปฐมวัย( / บรรลุ)
3.ผู้ปกครองสามารถผลิตสื่อ เลือกใช้สื่อที่มอี ยู่ในบ้าน
ในชุมชนมาทากิจกรรมกับเด็กได้ ( / บรรลุ)
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 5
(ด้านการบริการวิชาการแก่ชมุ ชน)

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
1. งบประมาณไม่เพียงพอ

ผู้รายงาน ดร.ศิริดา บุรชาติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
8 โครงการบริการวิชาการ
ที่บูรณาการกับงานวิจยั
กิจกรรม

1. คณาจารย์ จานวน 9 คน
2. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนใน
พืนที่จงั หวัดนครพนม จานวน 6 แห่ง
ดังนี โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน

ผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับงานวิจยั
ครังที่ 1 ได้จดั ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารระดมสมองเพื่อกาหนด
แนวทางวิจยั ร่วมกันระหว่างคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
และโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนทัง 6 แห่ง เมื่อวันที่

200,000
(บก.ศ.)

200,000

ส.ค. - พ.ย. 56 ปัญหาอุปสรรค

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
บ้านหนองดู่ โรงเรียนตารวจตระเวนชาย
แดนคอนราดเฮงเค็ล โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนชูทิศ
วิทยา โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๘ และโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลา

15 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา
ได้รูปเล่ม วิจยั เชิงปฏิบัตกิ าร เรือ่ ง บทบาทของ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
จังหวัดนครพนม

ข้อเสนอแนะ

ได้ดาเนิน งานวิจยั เรือ่ ง
30,000.00

30,000.00

58,000
(รายได้)

58,000

เมย. - พ.ค. 56

การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 5
(การบริการวิชาการแก่ชมุ ชน)
ผู้รายงาน ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
9 โครงการความร่วมมือ
บริการวิชาการแก่ประเทศ
อนุภมู ภิ าคลุ่มนาโขง
ไทย-ลาว ระหว่าง
มหาวิทยาลัยนครพนม
และมหาวิทยาลัยจาปาสัก
: อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูปในการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการวิจยั

1. คณาจารย์มหาวิทยาลัยจาปาสัก และ
วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงคาม่วน
จานวน 13 คน
2. คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยนครพนม
จานวน 27 คน
รวมจานวนทังสิน 40 คน

ผลการดาเนินโครงการความร่วมมือบริการวิชาการแก่ประเทศ
อนุภมู ภิ าคลุ่มนาโขงไทย-ลาว ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม
และมหาวิทยาลัยจาปาสัก : อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการวิจยั
มีผลการดาเนินงาน ดังนี
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 40 คน
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย 40 คน (บรรลุ)
2. จานวนผู้ให้บริการเข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 7 คน
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย 7 คน (บรรลุ)

3 - 4 ก.ย. 56 ปัญหาอุปสรรค
1. ระยะเวลาในการดาเนินการน้อยเกินไป

ข้อเสนอแนะ
1.ควรจัดอบรมลักษณะนีในหน่วยงานที่ สปป.ลาว
2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ
1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายค่าเฉลี่ย 4
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ค่าเฉลี่ย 4.39 (บรรลุ)
2. ผู้เข้าร่วมโครงการที่นาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90
(บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
2. ด้านกระบวนการ ขันตอนการให้บริการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4. ด้านผลจากการให้บริการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
5. โดยภาพรวมทังหมดของโครงการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 5
(การบริการวิชาการแก่ชมุ ชน)
ผู้รายงาน ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
10 โครงการแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงตามรอย
พ่อหลวงเชิงปฏิบัตกิ าร

1.นักศึกษาสาชาวิชาการพัฒนาสังคม
ผลการดาเนินงานโครงการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และสิ่งแวดล้อม จานวน 50 คน
ตามรอยพ่อหลวงเชิงปฏิบัตกิ าร มีผลการดาเนินงาน ดังนี
2.ประชาชนทั่วไปที่สนใจ จานวน 31 คน ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ

30,000

29,990

16-17
ส.ค.-56

ปัญหาอุปสรรค
1.ผู้เข้าร่วมโครงการสับสนสถานทีจ่ ดั โครงการฯเนือ่ ง
จากเป็นโครงการในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ฯแต่ใช้

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 80 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 81 คน (บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 81 คน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึนไปจากค่าคะแนน 5.00
2. ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.53 ( บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1.ด้านความเชี่ยวชาญของวิทยากร อยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการบรรยาย/เนือหา อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านการอานวยความสะดวก /อาหารอยู่ในระดับ ดีมาก
4. ด้านความพึงพอใจต่อโครงการฯโดยภาพรวม
อยู่ในระดับ ดี
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 5
(การบริการวิชาการแก่สงั คม)
ผู้รายงาน
นางสาวพัชรวดี เพ็งสระเกตุ
หัวหน้าโครงการฯ

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลา

ห้องประชุมทีส่ านักงานอธิการบดี ทาให้เข้าร่วม
โครงการไม่ทันเวลาทีก่ าหนดไว้

ข้อเสนอแนะ
1.สถานทีจ่ ดั บรรยายควรจัดทีห่ อ้ งประชุม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนมเพราะทาให้
ผู้เข้าร่วมเดินทางไปเข้าร่วมสะดวกมากขึน
2.ควรจัดนิทรรศการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้มากนี

โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 4 : ส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด

หน่วยนับค่าเป้าหมาย
56

1.พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

32. จานวนโครงการทานุบารุ
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

2

57

3

ผลการดาเนินงาน

58 59 ตามค่าเป้าหมาย

4

5

2

ผู้รับผิดชอบ

ความสาเร็จของตัวชีว้ ัด
ของแผนกลยุทธ์

การดาเนินงาน

หมาย

 ดาเนินการแล้ว

เหตุ

 บรรลุ

โครงการหลัก

 ยังไม่ดาเนินการ

 ไม่บรรลุ

ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

NA ยังไม่มีข้อมูล
 บรรลุ

1. โครงการจัดตั้งเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
ปราญชน์ชาวบ้านในชนเผ่า 9 ชนเผ่า ในจังหวัด

บารุงศิลป

นครพนม

วัฒนธรรม

(4.2.1.1)
2.โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุง่

ฝ่ายทานุ

 ยังไม่ดาเนินการ

 ดาเนินการแล้ว

(4.2.1.1)

2. อนุรักษ์สืบทอด เผยแพร่ และส่งเสริม 33.ร้อยละของการบรรลุ
การดาเนินงานด้าน ศาสนา
เป้าหมายการจัดกิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมบนพื้นฐานความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมที่เน้นความ
เป็นสหวิทยาการแก่สังคมและ
เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ

ร้อยละ

60

65

70

75

80

 บรรลุ

และสืบทอด ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมบนพื้นฐานความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมลุ่มแม่น้าโขง

3.โครงการเปิดโลกวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
(4.2.1.1)
4. โครงการสืบสานตานานพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 ดาเนินการแล้ว
 ดาเนินการแล้ว

(4.2.2.1)
 ดาเนินการแล้ว

5. โครงการอนุรักษ์ผ้าไทย

(4.2.2.1)
6. โครงการปราชญ์ท้องถิ่นศิลปินพืน้ บ้านและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

 ดาเนินการแล้ว

(4.2.2.1)

3. สร้างอัตลักษณ์และปลูกฝังความรัก
และความผูกผันและภาคภูมิใจของ
นักศึกษาและบุคลากรในความเป็น
มหาวิทยาลัยนครพนม

34. มีกิจกรรม/โครงการแลกเปลี่ยน
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
35. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผน รณรงค์ ส่งเสริมให้
ห้นักศึกษา บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
36. จานวนโครงการทานุบารุงฯ

มี=



  



 บรรลุ

ร้อยละ

70

75

80

 บรรลุ

โครงการ

1

1

80

2

85

2

1

 บรรลุ

7. โครงการวันสาคัญ

 ดาเนินการแล้ว

(4.2.2.1)
8. โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
(4.2.2.1)

 ดาเนินการแล้ว

9. โครงการสืบสานนาฎศิลป์ ศิลปวัฒนธรรม
(4.3.1.1)
10. โครงการแสงธรรมแห่งภูมิปัญญา
(4.3.1.1)

 ดาเนินการแล้ว

11. โครงการอบรมงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

 ดาเนินการแล้ว

 ดาเนินการแล้ว

โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 4 : ส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด

หน่วยนับค่าเป้าหมาย
56

57

ผลการดาเนินงาน

58 59 ตามค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ความสาเร็จของตัวชีว้ ัด
ของแผนกลยุทธ์

 ยังไม่ดาเนินการ

 ไม่บรรลุ

ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

กับการบูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา

82 %

เหตุ

โครงการหลัก

( 4.3.2.1)
* หมายเหตุ
พันธกิจที่ 2 มีจานวนโครงการโครงการทัง้ หมด 11 โครงการ
ดาเนินการแล้ว
จานวน
10 โครงการ
ยังไม่ดาเนินการ
จานวน
1 โครงการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน
0 โครงการ
สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนกลยุทธ์ทดี่ าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย =

หมาย

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ
NA ยังไม่มีข้อมูล

ที่บูรณาการกิจกรรมการเรียน
การสอน

การดาเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 4 : ทานุบารุง ส่งเสริมและ เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง

1

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

4.2.2.1

งานทานุบารุงฯ

 ดาเนินการแล้ว

ความสาเร็จของตัวชีว้ ัด
ตามโครงการ/กิจกรรม
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
NA ยังไม่มีข้อมูล
 บรรลุ

2

โครงการเปิดโลกวัฒนธรรมลุ่มนา
โขง

4.2.1.1

งานทานุบารุงฯ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

3

โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง

4.2.1.1

งานทานุบารุงฯ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

4

โครงการจัดตังเครือข่ายศิลป
วัฒนธรรม ปราญชน์ชาวบ้าน
ในชนเผ่า 9 ชนเผ่า ในจังหวัด
นครพนม

4.2.1.1

งานทานุบารุงฯ

 ยังไม่ดาเนินการ

NA

5

โครงการปฏิบตั ิธรรมเฉลิมพระ
เกียรติเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

1.1.3.1

งานทานุบารุงฯ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

6

โครงการปราชญ์ทอ้ งถิน่
ศิลปินพืนบ้าน และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิน่

4.2.2.1

งานทานุบารุงฯ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

รหัสโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว
 ยังไม่ดาเนินการ
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินงาน
สอดคล้องกับโครงการหลัก

หมาย
เหตุ

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

ยกเลิกโครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 4 : ทานุบารุง ส่งเสริมและ เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง

ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

รหัสโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว
 ยังไม่ดาเนินการ
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ความสาเร็จของตัวชีว้ ัด
ตามโครงการ/กิจกรรม
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
NA ยังไม่มีข้อมูล

7

โครงการสืบสานนาฎศิลป์ ศิลปะ
วัฒนธรรม

4.3.1.1

งานทานุบารุงฯ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

8

โครงการสืบสานตานานพระธาตุ
นม จังหวัดนครพนม

4.2.2.1

งานทานุบารุงฯ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

9

โครงการแสงธรรมแห่งภูมิปญ
ั ญา

4.3.1.1

งานทานุบารุงฯ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

10

โครงการวันสาคัญ
กิจกรรมวันออกพรรษา
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
โครงการอนุรักษ์ผ้าไทย

4.2.2.1

งานทานุบารุงฯ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

4.2.2.1

งานทานุบารุงฯ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการอบรมงานทานุบารุงศิลป
วัฒนธรรมกับการบูรณาการการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

4.3.2.1

งานทานุบารุงฯ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

11

12

ผลการ
ดาเนินงาน
สอดคล้องกับโครงการหลัก

โครงการวันสาคัญ

หมาย
เหตุ

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 4 : ทานุบารุง ส่งเสริมและ เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง

ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

รหัสโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

* หมายเหตุ
พันธกิจที่ 4 มีจานวนโครงการโครงการทังหมด 12 โครงการ
ดาเนินการแล้ว
จานวน
11 โครงการ
ยังไม่ดาเนินการ
จานวน
1 โครงการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน
0 โครงการ
สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย =

การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว
 ยังไม่ดาเนินการ
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ความสาเร็จของตัวชีว้ ัด
ตามโครงการ/กิจกรรม
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
NA ยังไม่มีข้อมูล

92 %

ผลการ
ดาเนินงาน
สอดคล้องกับโครงการหลัก

หมาย
เหตุ

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 4 ทานุบารุงส่งเสริมและ เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมอนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง
ลาดับ
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
อาจารย์ นักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

กิจกรรมหลักประกอบด้วย
1. กิจกรรมด้านการส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม

2

โครงการวันสาคัญ
ภายใต้โครงการวันสาคัญมี
กิจกรรมดังนี้
1 ) กิจกรรมวันออกพรรษาและประเพณี
ไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม
กิจกรรมหลัก
1. เข้าร่วมประกวดวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน

นักศึกษาที่สนใจกิจกรรมศิลป
วัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน นักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
จานวน 30 คน

ผลการดาเนินงาน
โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 33 คน
ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 33 คน (บรรลุ)
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 33 คน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
80 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 100 (บรรลุ)
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.50
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ดีมาก
3. ด้านสิ่งอานวยสะดวก อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านผลจากการประชุม อยู่ในระดับ ดี
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 6
ผู้รายงาน นางสาวอิศราภรณ์ ไวสู้ศึก
ฝ่ายงานทานุบารุงฯ
ผลการดาเนินโครงการวันสาคัญ
มีผลการดาเนินงานดังนี้
กิจกรรมวันออกพรรษาและประเพณี
ไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 30 คน

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง
315,000
315,000

ระยะเวลา
27-พ.ย.-55

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

10,000

10,000

19-26
ตุลาคม

ปัญหาอุปสรรค
- นักศึกษาขาดความสนใจ

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 4 ทานุบารุงส่งเสริมและ เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมอนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 30 คน (บรรลุ)
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 30 คน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
80 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 80 (บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ดี
3. ด้านสิ่งอานวยสะดวก อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านผลจากการประชุม อยู่ในระดับ ดี
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดี
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 6
ผู้รายงาน นางสาวอิศราภรณ์ ไวสู้ศึก
ฝ่ายงานทานุบารุงฯ

งานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ
แลกาชาด จังหวัดนครพนม
2. แสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน
ในงานประเพณีไหลเรือไฟ ร่วมกับ
จังหวัดนครพนม

2) โครงการวันสาคัญ กิจกรรมประเพณี
สงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย

ผลการดาเนินงาน

บุคลากร 93 คน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 40 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 40 คน (บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 85
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย100 (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.26 ( บรรลุ)
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้

ระยะเวลา
2555

5,150
(แผ่นดิน)

5,150

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะ
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาเห็น
ความสาคัญของศิลป
วัฒนธรรมไทย
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 4 ทานุบารุงส่งเสริมและ เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมอนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน
ผู้รายงาน

3 โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง

นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ประชาชนทั่วไป
จานวน 300 คน

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 6
นายปิยรัตน์ บุตรศรี
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 300 คน
ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 330 คน (บรรลุ)
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายมากว่า ร้อยละร้อย
(บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
80 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 100 (บรรลุ)
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.27
ความพึงพอใจของโครงการ
1. การประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับ มาก
2. การต้อนร้บ การลงทะเบียน อยู่ในระดับ มาก
3. เจ้าหน้าที่มคี วามยิ้มแย้ม แจ่มใส พูดจาไพเราะ ชัดเจน
อยู่ในระดับ มาก
4. การประสานงานและการอานวยการในการดาเนินงาน
อยู่ในระดับ มาก
5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ
มาก
6. ลาดับขั้นตอนของกิจกรรมจัดลาดับก่อน-หลัง อย่างเหมาะ
สม อยู่ในระดับ มาก
7. สถานที่จดั กิจกรรมมีบรรยากาศที่เหมาะสม โปร่ง โล่ง
สะอาด อยู่ในระดับ มาก

34,000

34,000

1-ก.ย.-56

ข้อเสนอแนะ
- สถานที่ร้อนมา พัดลมมีไม่เพียงพอ
- อยากให้ประชาสัมพันธ์มากกว่านี้
ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์นานกว่านี้

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 4 ทานุบารุงส่งเสริมและ เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมอนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

8. เกณฑ์ กติกา ในการประกวดมีความชัดเจน อยู่ในระดับ
มาก
9. เมื่อร่วมกิจกรรมทาให้มคี วามภูมใิ จในดนตรีลูกทุ่ง
อยู่ในระดับ มาก
10. ความสามารถของวงดนตรีที่เข้าประกวด อยู่ในระดับ
มาก
11. โดยภาพรวมท่านเห็นว่าการจัดงาน อยู่ในระดับ มาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 6
ผู้รายงาน นางสุปภาดา เซียวสกุล
ฝ่ายงานทานุบารุงฯ

4 โครงการเปิดโลกวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง

นักศึกษา ประชาชนทั่วไป จานวน
200 คน

โครงการเปิดโลกวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 200 คน
ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 200 คน (บรรลุ)
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย ร้อยละร้อย
(บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
80 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 100 (บรรลุ)
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.63
ความพึงพอใจของโครงการ
1. การให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร อยู่ในระดับ มาก
2. ชี้แจง และให้คาแนะนา เกี่ยวกับการให้บริการ ที่ชดั เจน
อยู่ในระดับ มากที่สุด

20,000

20,000

23-มี.ค.-55

ข้อเสนอแนะ
- ระยะเวลาการอบรมความมากกว่านี้

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 4 ทานุบารุงส่งเสริมและ เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมอนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

3. ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้
อยู่ในระดับ มาก
4. วิทยากรมีกระบวนการ ขั้นตอนเป็นระบบชัดเจน
อยู่ในระดับ มาก
5. ระยะเวลาในการดาเนินการมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ
มาก
6. เนื้อหาวิชาที่ได้รับเป็นประโยชน์ตอ่ การประกอบอาชีพ
อยู่ในระดับ มาก
7. สถานที่/พื้นที่และบรรยากาศเอื้ออานวยต่อการประกอบ
อาชีพ อยู่ในระดับ มาก
8. การประสานงาน และการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับ
มาก
9. มีเอกสาร/แผ่นพับ/ข้อมูลต่างๆให้บริการ
อยู่ในระดับ มาก
10. เนื้อหาวิชาทีไดรับสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
อยู่ในระดับ มาก
11. โดยภาพรวมท่านเห็นว่าการจัดงาน อยู่ในระดับ มากที่สุด
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 6
ผู้รายงาน นางสุปภาดา เซียวสกุล
ฝ่ายงานทานุบารุงฯ
5 โครงการปฏิบัตธิ รรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
จานวน 600 คน

โครงการปฏิบัตธิ รรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 600 คน
ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 648 คน (บรรลุ)
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80

30,000

30,000

4-ส.ค.-56

ข้อเสนอแนะ
- กิจกรรมมีเวลาน้อย ค้างคืนมากกว่านี้
- อาหารน้อยไป กินไม่อิ่ม
- สถานที่นอนคับแคบไป

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 4 ทานุบารุงส่งเสริมและ เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมอนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละร้อย
(บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
80 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 100 (บรรลุ)
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.28
ความพึงพอใจของโครงการ
1. การประสานงานให้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับ มาก
2. ระยะเวลาในการดาเนินการมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับ มาก
3. เนื้อหาที่ได้รับเป็นประโยชน์ตอ่ การดาเนินชีวติ ประจาวัน
อยู่ในระดับ มาก
4. เนื้อหาที่ได้รับสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้ อยู่ในระดับ มาก
5. ความสามารถ วิธกี ารนาเสนอของวิทยากรในการ
ถ่ายทอดความรู้ อยู่ในระดับ มาก
6. สถานที่/พื้นที่ และบรรยากาศเอืออานวยต่อการดาเนิน
กิจกรรม อยู่ในระดับ มาก
7. แสงและเสียงมีความเหมาะสมต่อการดาเนินกิจกรรม
อยู่ในระดับ มาก
8. ความพึงพอใจโดยภาพรวมของการจัดโครงการ
อยู่ในระดับ มาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 6
ผู้รายงาน นางสุปภาดา เซียวสกุล
ฝ่ายงานทานุบารุงฯ

6 โครงการปราชญ์ท้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน
และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่
โครงการปราชญ์ท้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้านและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมไม่น้อยกว่า

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 4 ทานุบารุงส่งเสริมและ เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมอนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
400 คน

ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 400 คน
ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 400 คน (บรรลุ)
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย ร้อยละร้อย
(บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
80 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 100 (บรรลุ)
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.40
ความพึงพอใจของโครงการ
1. การประสานงานและการประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมโครงการ
อยู่ในระดับ มาก
2. ระยะเวลาในการดาเนินการมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับ มาก
3. สถานที่ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับ มาก
4. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรูไ้ ด้ เข้าใจง่าย
อยู่ในระดับ มาก
5. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ และความเข้าใจในองค์ความรุด้ า้ น
ประวัตศิ าสตร์ ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นในแอ่งสกลนครและลุ่มน้าโขง
อยู่ในระดับ มาก
6. ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสาคัญในองค์ความรุด้ า้ น
ประวัตศิ าสตร์ ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นในแอ่งสกลนครและลุ่มน้าโขง
อยู่ในระดับ มาก
7. โครงการนี้สามารถเผยแพร่ และฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมได้
อยู่ในระดับ มาก
8. โครงการนี้สามารถส่งเสริมภูมปิ ัญญาท้องถิ่นในเป็น
รากฐานการพัฒนาองค์ความรูท้ ี่ดี อยู่ในระดับ มาก

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง
50,000
50,000

ระยะเวลา
4-ส.ค.-56

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 4 ทานุบารุงส่งเสริมและ เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมอนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ระยะเวลา

9. ความพึงพอใจโดยภาพรวมของการจัดโครงการ
อยู่ในระดับ มาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 6
ผู้รายงาน นางสุปภาดา เซียวสกุล
ฝ่ายงานทานุบารุงฯ
7 โครกงารสืบสานนาฏศิลป์ศิลปวัฒนธรรม นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และ
(ปรับชุดการแสดง)
วิทยาศาสตร์ จานวน 30 คน

โครกงารสืบสานนาฏศิลป์ศิลปวัฒนธรรม
(ปรับชุดการแสดง)
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 30 คน
ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 30 คน (บรรลุ)
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย ร้อยละร้อย
(บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
80 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 100 (บรรลุ)
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.27
ความพึงพอใจของโครงการ
1. การจัดเตรียมสถานที่มคี วามเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก
2. การจัดโครงการสืบสานงานนาฏศิลป์ มีความพร้อม
อยู่ในระดับ มาก
3. นักศึกษาเห็นความสาคัญของโครงการสืบสานงานนาฏศิลป์
อยู่ในระดับ มาก
4. นักศึกษาให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ
สืบสานงานนาฏศิลป์ อยู่ในระดับ มาก
5. ความพึงพอใจต่อโครงการสืบสานงานนาฏศิลป์

58,000

58,000

10-ส.ค.-55

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 4 ทานุบารุงส่งเสริมและ เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมอนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ระยะเวลา

อยู่ในระดับ มาก
6. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
การเข้าร่วมอาเซียนด้วยความเต็มใจ อยู่ในระดับ มาก
7.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับ มาก
8. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดงาน
อยู่ในระดับ มาก
9. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่น
สามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ อยู่ในระดับ มาก
10. โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
อยู่ในระดับ มาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 6
ผู้รายงาน นางสุปภาดา เซียวสกุล
ฝ่ายงานทานุบารุงฯ
8 โครงการสืบสานตานานพระธาตุพนม
จังหวัดนครพนม

นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จานวนไม่น้อยกว่า โครงการสืบสานตานานพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
200 คน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 200 คน
ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 210 คน (บรรลุ)
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย ร้อยละร้อย
(บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
80 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 100 (บรรลุ)
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.32
ความพึงพอใจของโครงการ

5,000

5,000

3-ส.ค.-56

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 4 ทานุบารุงส่งเสริมและ เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมอนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

1. การประสานงานและการประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมกิจกรรม
อยู่ในระดับ มาก
2. ระยะเวลาดาเนินการมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก
3. สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับ มาก
4. นักศึกษามีความรู้ มีความเข้าในหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา และสามารถนาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
และการดาเนินชีวติ อยู่ในระดับ มาก
5. วิทยากรที่ให้ความรูต้ านานพระธาตุพนม อธิบายเข้าใจง่าย
อยู่ในระดับ มาก
6. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจถึงตานานพระธาตุพนม
หลังจากเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับ มาก
7.หลังได้รับความรู้ ทาให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมใิ จต่อ
ศาสนสถานที่อาศัยอยู่ อยู่ในระดับ มาก
8. โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
อยู่ในระดับ มาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 6
ผู้รายงาน นางสุปภาดา เซียวสกุล
ฝ่ายงานทานุบารุงฯ
9 โครงการแสงธรรมแห่งภูมปิ ัญญา

นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่
ประชาชนทั่วไป
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
จานวนไม่น้อยกว่า 200 คน

โครงการแสงธรรมแห่งภูมปิ ัญญา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 200 คน
ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 319 คน (บรรลุ)
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายมากกว่า ร้อยละร้อย
(บรรลุ)

15,000

15,000

1-ก.ย.-56

ข้อเสนอแนะ
- อยากให้มกี ารประชาสัมพันธ์มากกว่านี้
- อยากให้นิมนต์พระมหาสมปองมา
- ปีหน้าอยากให้มโี ครงการนี้อกี

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 4 ทานุบารุงส่งเสริมและ เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมอนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

10 โครงการวันสาคัญ
ภายใต้โครงการวันสาคัญมี
กิจกรรมดังนี้
1 ) กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
80 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 100 (บรรลุ)
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.29
ความพึงพอใจของโครงการ
1. การประชาสัมพันธ์โครงการ อยู่ในระดับ มาก
2. การให้บริการของบุคลากรมีความสุภาพ เป็นมิตร
อยู่ในระดับ มาก
3. ความพร้อมของวิทยากร อยู่ในระดับ มาก
4. เนื้อหาสาระที่บรรยายมีความเหมาะสม กับสถานการณ์
ปัจจุบัน อยู่ในระดับ มาก
5. วิธกี าร และความสามารถถ่ายทอดความรุข้ องวิทยากร
อยู่ในระดับ มาก
6. สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
อยู่ในระดับ มาก
7.ความเหมาะสมของระยะเวลาในการบรรยาย
อยู่ในระดับ มาก
8. ความเหมาะสมของสถานที่ อยู่ในระดับ มาก
9. ความพร้อมของแสง เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
อยู่ในระดับ มาก
10. โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
อยู่ในระดับ มาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 6
ผู้รายงาน นางสุปภาดา เซียวสกุล
ฝ่ายงานทานุบารุงฯ
ผลการดาเนินโครงการวันสาคัญ
มีผลการดาเนินงานดังนี้
กิจกรรมวันเข้าพรรรษา จังหวัดนครพนม

นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

๓๐,๐๐๐

ระยะเวลา

30,000 17 กรกฏาคม 2556

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 4 ทานุบารุงส่งเสริมและ เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมอนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม
จังหวัดนครพนม
กิจกรรมหลัก
1. ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้าฝน
2. การสวดมนต์ไหว้พระ
3. การพัฒนาบริเวณวัด
4. การทาบุญ

11 โครงการอนุรักษ์ผ้าไทย

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 200 คน
ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 602 คน (บรรลุ)
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อย ละร้อย
(บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
80 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 80 (บรรลุ)
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.19
ความพึงพอใจของโครงการ
1. การประชาสัมพันธ์โครงการ อยู่ในระดับ มาก
2. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดพิธถี วายเทียนพรรษา
อยู่ในระดับ มาก
3. ระยะเวลาในการจัดพิธถี วายเทียนพรรษา อยู่ในระดับมาก
4. ความพร้อมในการจัดพิธถี วายเทียนพรรษา อยู่ในระดับมาก
5. ความเหมาะสมของขั้นตอน พิธถี วายเทียนพรรษา
อยู่ในระดับ มาก
6. นักศึกษามีส่วนร่วมในพิธถี วายเทียนพรรษา
อยู่ในระดับ มาก
7. นักศึกษาเห็นวความสาคัญของวัฒนธรรม ประเพณี
การทานุบารุงพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับ มาก
8. ความพึงพอใจโดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ มาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 6
ผู้รายงาน
นางสุปภาดา เซียวสกุล
ฝ่ายงานทานุบารุงฯ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ ผลการดาเนินงาน โครกงารอนุรักษ์ผ้าไทย
ไม่ใช้งบ
และวิทยาศาสตร์ จานวน ไม่น้อย
ประมาณ

ระยะเวลา

เข้าร่วมกิจกรรม จานวนไม่น้อยกว่า
200 คน

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

ทุกวันอังคาร
ของสัปดาห์

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 4 ทานุบารุงส่งเสริมและ เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมอนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ระยะเวลา

กว่า 60 คน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 60 คน
ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 80 คน (บรรลุ)
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อย ละร้อย
(บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
บุคลากร เจ้าหน้าที่ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
แต่งชุดผ้าไทย ในวันอังคารของทุกสัปดาห์
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 6
ผู้รายงาน
นางสุปภาดา เซียวสกุล
ฝ่ายงานทานุบารุงฯ
12 โครงการอบรมงานทานุบารุงศิลปวัฒน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ ผลการดาเนินงานโครงการอบรมงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ธรรม กับการบูรณาการการเรียนการสอน และวิทยาศาสตร์ จานวน ไม่น้อย
กับการบูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
และกิจกรรมนักศึกษา
30 คน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 30 คน
ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 50 คน (บรรลุ)
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายมากกว่า ร้อยละร้อย
(บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
80 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 100 (บรรลุ)
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.23
ความพึงพอใจของโครงการ
1. การประสานงานและการประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมกิจกรรม

3,000

3,000

ม.ค.-56

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 4 ทานุบารุงส่งเสริมและ เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมอนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน
อยู่ในระดับ มาก
2. ระยะเวลาดาเนินการมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก
3. สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับ มาก
4. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณา
การการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา กับศิลปวัฒนธรรม
เข้าใจ ปฏิบัตไิ ด้ อยู่ในระดับ มาก
5. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณา
การการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา กับศิลปวัฒนธรรม
อยู่ในระดับ มาก
6. โสตทัศนูปกรณ์ มีความพร้อมต่อการดาเนินกิจกรรม
อยู่ในระดับ มาก
8. โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
อยู่ในระดับ มาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 6
ผู้รายงาน นางสุปภาดา เซียวสกุล
ฝ่ายงานทานุบารุงฯ

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

NPU_P4

โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 5 : การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพ

3.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา

4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ มุง่ ผลสัมฤทธิ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

56

70

ค่าเป้าหมาย
57
58

75

80

59

80

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย

NA

ความสาเร็จของตัวชีว้ ัด
ของแผนกลยุทธ์
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
NA ยังไม่มีข้อมูล
NA

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว
 ยังไม่ดาเนินการ
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ฝ่ายแผน

 ดาเนินการแล้ว

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบิติการจัดทาแผน
ปฎิบัติราชการ ประจาปี
( 5.1.1.1)
3. โครงการทบทวนและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ
(5.3.1.1)

คณะศิลปศาสตร์ฯ

 ดาเนินการแล้ว

ฝ่ายประกันฯ

 ดาเนินการแล้ว

ฝ่ายประกันฯ

 ดาเนินการแล้ว

ฝ่ายบริหาร /
ฝ่ายงานบุคลากร

 ดาเนินการแล้ว

โครงการหลัก
ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผน

37. ร้อยละของโครงการ
ตามแผนกลยุทธ์ทดี่ าเนินการได้
บรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ

37. ร้อยละของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการทีด่ าเนินการได้
บรรลุเป้าหมาย
39.ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ร้อยละ

70

75

80

80

NA

NA

คะแนนเฉลี่ย

3.51

3.81

4.01

4.21

4.56

 บรรลุ

40.จานวนเครือข่ายด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

เครือข่าย
/คณะ

1

1

1

1

1

 บรรลุ

4.โครงการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณ
ภาพการศึกษา
(5.3.2.1)

41.ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการ
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม

ร้อยละ

70

75

80

85

80

 บรรลุ

5.โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
(5.4.1.1)
6.โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
(5.4.1.1)
7.โครงการส่งเสริมภาษาในอนุภมู ิภาคลุ่ม
นาโขง
(5.4.1.1)

กลยุทธ์ 4 ปี
( 5.1.1.1)

8.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตตารา
เขียนบทความทางวิชาการ
(5.4.1.1)

 ดาเนินการแล้ว
 ดาเนินการแล้ว

 ดาเนินการแล้ว

หมาย
เหตุ

NPU_P4

โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 5 : การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

6. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง

7. พัฒนาระบบการบริหารการเงินและ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

43.ความสาเร็จของค่า
เป้าหมายการบริหาร
ความเสี่ยงตามตัวชีวัด
สกอ.
44. การงานผลการ
ดาเนินงานต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจาคณะฯ
45.ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายงบ
ประมาณรายจ่ายในภาพรวม
46..ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุน

56

ค่าเป้าหมาย
57
58

59

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย

คะแนน

5

5

5

5

5

ครัง

2

2

2

2

NA

NA

ร้อยละ

80

85

90

90

NA

NA

ร้อยละ

70

71

72

73

NA

NA

หน่วยนับ

* หมายเหตุ
พันธกิจที่ 5 มีจานวนโครงการโครงการทังหมด 13 โครงการ
ดาเนินการแล้ว
จานวน
13 โครงการ
ยังไม่ดาเนินการ
จานวน
- โครงการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน
- โครงการ
สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนกลยุทธ์ทดี่ าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย =
สรุปภาพรวม ร้อยละของโครงการตามแผนกลยุทธ์ทดี่ าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย =

ความสาเร็จของตัวชีว้ ัด
ของแผนกลยุทธ์
 บรรลุ
โครงการหลัก
 ไม่บรรลุ
ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
NA ยังไม่มีข้อมูล
9.โครงการบริหารความเสี่ยง
 บรรลุ
(5.6.1.1)

100 %
93 %

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว
 ยังไม่ดาเนินการ
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ฝ่ายความเสี่ยง

 ดาเนินการแล้ว

10.โครงการรายงานผลการดาเนิน
งานตามแผนปฏิบัติราชการรายไตรมาส
(5.7.1.1)
11.โครงการจัดทารายงานประจาปี
(5.7.1.1)

ฝ่ายแผน

 ดาเนินการแล้ว

ฝ่ายแผน

 ดาเนินการแล้ว

12.โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
(5.7.1.1)
13.กิจกรรมรายงานการเงิน
ให้คณะกรรมการประจาคณะฯ
(5.7.1.1)

ฝ่ายการเงิน

 ดาเนินการแล้ว

ฝ่ายการเงิน

 ดาเนินการแล้ว

หมาย
เหตุ

NPU_P4

NPU_P4

466

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

รหัสโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินงาน
ความสาเร็จของตัวชีว้ ัด
ผลการ
 ดาเนินการแล้ว
ตามโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินงาน
 ยังไม่ดาเนินการ
 บรรลุ
สอดคล้องกับโครงการหลัก
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
 ไม่บรรลุ
NA ยังไม่มีข้อมูล
โครงการทบทวนกลยุทธ์และ
 ดาเนินการแล้ว
 บรรลุ
จัดทาแผนปฎิบตั ิราชการ

1

โครงการทบทวนกลยุทธ์และ
จัดทาแผนปฎิบตั ิราชการ

5.1.1.1

งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน

2

โครงการจัดทารายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานตามแผน รายไตรมาส

5.7.1.1

งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

3

โครงการจัดทารายงานประจาปี

5.7.1.1

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

4

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ

5.3.1.1

งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน
งานประกันฯ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการทบทวนและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ

5

โครงการส่งเสริมให้บคุ ลากร
เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา

5.3.1.1

งานประกันฯ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการทบทวนและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ

7

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การเขียนรายงานประเมินตนเอง
(sar)

5.3.1.1

งานประกันฯ
งานประกันฯ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการทบทวนและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ

โครงการจัดทารายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานตามแผน รายไตรมาส
โครงการจัดทารายงานประจาปี

หมาย
เหตุ

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

รหัสโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินงาน
ความสาเร็จของตัวชีว้ ัด
 ดาเนินการแล้ว
ตามโครงการ/กิจกรรม
 ยังไม่ดาเนินการ
 บรรลุ
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
 ไม่บรรลุ
 ดาเนินการแล้ว
 บรรลุ

8

โครงการประเมินคุณภาพภายใน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจาปี
การศึกษา 2555

5.3.1.1

งานประกันฯ

9

โครงการจัดทาแนวปฏิบตั ิที่ดี
(good practice) / การวิจัยด้าน
กรประกันคุณภาพการศึกษา

5.3.1.1

ทุกฝ่ายงาน

 ยังไม่ดาเนินการ

NA

10

โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน

5.4.1.1

ฝ่ายบริหาร

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

11

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน

5.4.1.1

ฝ่ายบริหาร

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

12

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ

5.4.1.1

ฝ่ายบริหาร

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

ผลการ
ดาเนินงาน
สอดคล้องกับโครงการหลัก

หมาย
เหตุ

ดาเนินการแล้ว
1 กิจกรรม คือ
การวิจัยด้านการ
ประกันคุณภาพ
โครงการพัฒนาระบบและกลไก
การปฏิบตั ิงาน ที่คลองตัว รวดเร็ว
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

รหัสโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินงาน
ความสาเร็จของตัวชีว้ ัด
ผลการ
 ดาเนินการแล้ว
ตามโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินงาน
 ยังไม่ดาเนินการ
 บรรลุ
สอดคล้องกับโครงการหลัก
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
 ไม่บรรลุ
โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
 ดาเนินการแล้ว
 บรรลุ
สนับสนุน

13

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนบสนุน
สายสบนั

5.4.1.1

ฝ่ายบริหาร

14

โครงการส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้
ด้านการดูแลสุขภาพตัวเอง
คณะศิลปศาสตร์ละวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม

5.4.1.1

ฝ่ายบริหาร

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

15

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการปฏิบตั ิงาน

5.4.1.1

ฝ่ายบริหาร

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

16

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สาหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
โครงการกิจกรรมซ่อมบารุง

5.4.1.1

ฝ่ายบริหาร

 ยังไม่ดาเนินการ

NA

5.4.1.1

งานโสตฯ/ซ่อมบารุง

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

17

หมาย
เหตุ

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน
โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ
ยกเลิก
โครงการ
โครงการพัฒนาระบบและกลไก
การปฏิบตั ิงาน ที่คลองตัว รวดเร็ว
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิภาพ

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

รหัสโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินงาน
ความสาเร็จของตัวชีว้ ัด
ผลการ
 ดาเนินการแล้ว
ตามโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินงาน
 ยังไม่ดาเนินการ
 บรรลุ
สอดคล้องกับโครงการหลัก
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
 ไม่บรรลุ
โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
 ดาเนินการแล้ว
 บรรลุ
สนับสนุน

18

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เรือ่ ง การพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการทางานของบุคลากรสาย
สนับสนุน

5.4.1.1

ฝ่ายบริหาร

19

โครงการส่งเสริมภาษาในอนุภมู ิ
ภาคลุ่มน้าโขง

5.4.1.1

ฝ่ายวิชาการ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการส่งเสริมภาษาในอนุภมู ิ
ภาคลุ่มน้าโขง

20

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละ
สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของนิสิตนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน
ประจาปี 2555

5.3.2.1

ฝ่ายวิชาการ

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการสร้างเครือข่าย
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

21

โครงการบริหารความเสี่ยง
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจาปี
งบประมาณ 2556

5.6.1.1

เจ้าหน้าที่
บริหาร
ความเสี่ยง

 ดาเนินการแล้ว

 บรรลุ

โครงการบริหารความเสี่ยง

หมาย
เหตุ

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล
ลาดับ
22

โครงการ / กิจกรรม
โครงการบริหารจัดการงานบริหาร
ความเสี่ยง

รหัสโครงการ
5.6.1.1

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
บริหาร
ความเสี่ยง

* หมายเหตุ
พันธกิจที่ 4 มีจานวนโครงการโครงการทั้งหมด 20 โครงการ
ดาเนินการแล้ว
จานวน
20 โครงการ
ยังไม่ดาเนินการ
จานวน
2 โครงการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน
- โครงการ
สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย =
สรุปภาพรวม ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย =

การดาเนินงาน
ความสาเร็จของตัวชีว้ ัด
ผลการ
 ดาเนินการแล้ว
ตามโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินงาน
 ยังไม่ดาเนินการ
 บรรลุ
สอดคล้องกับโครงการหลัก
 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
 ไม่บรรลุ
 ดาเนินการแล้ว
 บรรลุ
โครงการบริหารความเสี่ยง

91 %
95 %

หมาย
เหตุ

473

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล
ลาดับ
1

โครงการ / กิจกรรม
ไปราชการ "โครงการเพิม่ ศักยภาพ
ผู้ปฏิบัตงิ านประกันคุณภาพของหน่วย
งานระดับต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษา"

กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วม
อาจารย์และเจ้าหน้าที่
จานวน 2 คน

ผลการดาเนินงาน
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จานวน 2 คน ได้เดินทางไปเข้าร่วม
โครงการเพิม่ ศักยภาพผู้ปฏิบัตงิ านประกันคุณภาพของ
หน่วยงานระดับต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษา"
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก โดยมี รศ.ดร.วัฒนา
พัดเกตุ และรศ.ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย เป็น
วิทยากรในการให้ความรู้ในโครงการ ผลการเข้ารวม

งบประมาณ
ปัญหาอุปสรรค
ระยะเวลา
จัดสรร
จ่ายจริง
/ ข้อเสนอแนะ
13,760.00 13,760.00 11-13 ธ.ค. 55 ปัญหาอุปสรรค
(บก.ศ.)
-

ข้อเสนอแนะ
-

โครงการมีดงั ต่อไปนี้
1. อาจารย์และเจ้าหน้าทีท่ เี่ ข้าร่วมมีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าทีข่ องผู้ปฏิบัตงิ านด้านประกันคุณภาพระดับ
อุดมศึกษา
2. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. สมศ.
และ กพร.
3. อาจารย์และเจ้าหน้าทีส่ ามารถแนะนา/ให้แนวทาง
ในการเขียนรายงานผลการดาเนินงานในตัวบ่งชี้แก่
บุคลากรทีม่ หี น้าทีร่ ับผิดชอบในรายตัวบ่งชี้ได้
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 9 (สกอ.) 15 (สมศ.)
(ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ)
ผูร้ ายงาน นางสาวพิมพ์ธิดา อารีรักษ์
เจ้าหน้าทีป่ ระกันคุณภาพ

2

โครงการวิพากษ์รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะกรรมการงาน
ประกันคุณภาพของ
คณะศิลปศาสตร์และ

จากการจัดโครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง
(SAR) เพือ่ รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
พ.ศ. 2556 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรในคณะเข้าร่วม

4,500.00
(บก.ศ.)

4,500.00

3-ม.ค.-56

ปัญหาอุปสรรค
เอกสารทีน่ ามาวิพากษ์บางส่วน
ยังไม่มคี วามสมบูรณ์ ทาให้ตอ้ งนา

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วม

เพือ่ รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก วิทยาศาสตร์
รอบสาม พ.ศ. 2556
จานวน 50 คน

ผลการดาเนินงาน
โครงการอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งในการวิพากษ์ SAR ครั้งนี้
ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ เป็นผู้มาให้คา
แนะนาในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ผลการดาเนินงานมีดงั ต่อไปนี้
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 50 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 50 คน ( บรรลุ)
ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ
คณะฯ ได้มกี ารตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) เพือ่ รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ของ สมศ. ประจาปี 2552-2554 และได้นาเอาข้อเสนอ
แนะจากคณะกรรมการมาปรับปรุง แก้ไขให้มคี วาม
ถูกต้องสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ (บรรลุ)
สิง่ ทีไ่ ด้จากการจัดโครงการ
1. คณะได้มกี ารตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง
เพือ่ รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกให้ความถูกต้อง
2. ได้มกี ารตรวจสอบหลักฐานประกอบ ทีน่ ามาใช้ในการ
อ้างอิงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพือ่ ให้หลักฐาน
ทีใ่ ช้อา้ งอิงมีความถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินของ สมศ.
3. ได้มกี ารนาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทีท่ าการ
วิพากษ์ มาปรับปรุงรายงานการประเมินตนเองและ
เอกสารอ้างอิงเพิม่ เติม
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 9 (สกอ.) 15 (สมศ.)
(ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ)

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ
ไปปรับแก้เพือ่ รองรับการประเมิน
ภายนอกรอบสามต่อไป
ข้อเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน
ผูร้ ายงาน

3

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การเขียน
รายงานประเมินตนเอง (SAR) คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยา
ลัยนครพนม ประจาปีการศึกษา 2555

อาจารย์และเจ้าหน้าที่
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
จานวน 50 คน

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

นางสาวพิมพ์ธิดา อารีรักษ์
เจ้าหน้าทีป่ ระกันคุณภาพ

ผลการดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การเขียน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจาปีการศึกษา
2555 โดยมี ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ เป็นวิทยากร
มีผลการดาเนินงานดังต่อไปนี้
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 50 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 50 คน ( บรรลุ)
ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายอยูใ่ น
ระดับมาก คือค่าเฉลี่ย 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายได้ค่าเฉลี่ย 4.38
ค่าความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากร มีความพึงใจอยูใ่ น
ระดับมากทีส่ ุด
2. ด้านกระบวนการ ขัน้ ตอนการให้บริการ มีความพึงพอ
ใจอยูใ่ นระดับมาก
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมาก
4. ด้านผลจากการให้บริการ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มาก

10,000.00
(บก.ศ.)

10,000.00

15-ก.พ.-56

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการ
ล่วงหน้ามากกว่านี้

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

5. โดยภาพรวมทัง้ หมด มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 9 (สกอ.) 15 (สมศ.)
(ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ)
ผูร้ ายงาน
นางสาวพิมพ์ธิดา อารีรักษ์
เจ้าหน้าทีป่ ระกันคุณภาพ
4

โครงการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ
บุคลากร คณะศิลปศาตร์ฯ
เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จานวน 93 คน
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทเี่ น้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและโครงการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน เรื่อง การพัฒนา
บุคลิกภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของบุคลากรสายสนับสนุน

ผลการดาเนินโครงการมีผลการดาเนินงานดังนี้
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 93 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 93 คน (บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 85
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายร้อยละ 100 (บรรลุ)
ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึน้ ไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.17 ( บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. โดยภาพรวมทัง้ หมด อยูใ่ นระดับ ดี
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2.4
(การพัฒนาบุคลากร)

411,300
บก.ศ.

411,300 27-28 ก.พ.-1มี.ค. 56ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการเพิม่ วันในการศึกษา
ดูงานประมาณ 4 วันเป็นอย่างน้อย
2.อยากให้มกี ารจัดประชุมในแถบ
ภาคเหนือหรือในจังหวัดทางภาค
ตะวันออก

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ผูร้ ายงาน
5

โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทางานของบุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสับสนุน
จานวน 27 คน

นางภัคณัท หตะเสน
รก.หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผลการดาเนินโครงการมีผลการดาเนินงานดังนี้
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 25 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 27 คน (บรรลุ)

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

32,970
บก.ศ.

32,970

17-พ.ย.-55

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการเพิม่ วันในการจัด
อบรมมากขึน้ ประมาณ 2 วัน
2.อยากให้มกี ารจัดประชุมนอก
สถานที่

9,990
บก.ศ.

9,990

19 ก.พ. 56

ปัญหาอุปสรรค
1. ระยะเวลาในการดาเนินกา
น้อยเกินไป

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 85
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 (บรรลุ)
ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึน้ ไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 ( บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. โดยภาพรวมทัง้ หมด อยูใ่ นระดับ ดี
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2.4
ผูร้ ายงาน
6

โครงการบริหารความเสี่ยง
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ2556

บุคลากร
จานวน 45 คน

(การพัฒนาบุคลากร)
นางภัคณัท หตะเสน
รก.หัวหน้าสานักงานคณบดี

ผลการดาเนินโครงการบริหารความเสี่ย
ประจาปีงบประมาณ 2556
มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม
:อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง
“การดาเนินงานบริหาร
ความเสี่ยง”

กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 45 คน
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย 45 คน (บรรลุ)
2. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ค่าเป้าหมาย 1 วัน
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย 1 วัน (บรรลุ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายค่าเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมายค่าเฉลี่ย 4.51
(บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการ
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
2. ด้านกระบวนการ ขัน้ ตอนการให้บริการ
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
4. ด้านผลจากการให้บริการ
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
5. โดยภาพรวมทัง้ หมดของโครงการ
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 7.4
(การบริหารความเสี่ยง)
ผูร้ ายงาน น.ส.มีนา บุญระมี
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดอบรมนอกสถานที่

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล
ลาดับ
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โครงการ / กิจกรรม
โครงการจัดทารายงานประจาปี

กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วม
คณะศิลปศาสตร์ฯ

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินโครงการจัดทารายงานประจาปี
ประจาปีงบประมาณ 2555

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง
18,000
18,000
(บก.ศ.)

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ
มค. - มีค. 56 ปัญหาอุปสรรค
ระยะเวลา

ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. คณะฯได้จดั ทารายงานประจาปี ค่าเป้าหมาย 150 เล่ม
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 150 เล่ม (บรรลุ)
2. คณะฯ ได้เผยแพร่รายงานประจาปีไปยังหน่วยงาน
ต่าง ๆ ค่าเป้าหมาย จานวน 100 เล่ม
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 100 เล่ม (บรรลุ)
3. คณะได้เผยแพร่รายงานประจาปี ให้คณะกรรมการ
ประจาคณะฯ และสาขา/ฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในคณะฯ
จานวน 50 เล่ม
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 50 เล่ม (บรรลุ)

การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 1.1

ข้อเสนอแนะ
-

(การพัฒนางานแผน)
ผูร้ ายงาน นางกัญจนพร ยืนนาน
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการปฏิบัตงิ าน

บุคลากร
จานวน 100 คน

ผลการดาเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการปฏิบัตงิ าน
ประจาปีงบประมาณ 2556 มีผลการดาเนินงานดังนี้

54,000
(แผ่นดิน)

54,000

ม.ค. 56

ปัญหาอุปสรรค
-

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 100 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 109 คน (บรรลุ)

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
-

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 90
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายร้อยละ100 (บรรลุ)
ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึน้ ไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.64 ( บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากร อยูใ่ นระดับ ดี
2. ด้านกระบวนการ ขึน้ ตอนการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
อยูใ่ นระดับ ดี
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยูใ่ นระดับ ดีมาก
4. ด้านผลจากการประชุม อยูใ่ นระดับ ดีมาก
5. โดยภาพรวมทัง้ หมด อยูใ่ นระดับ ดีมาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2.4
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โครงการส่งเสริมภาษาในอนภูมภิ าค
ลุ่มน้าโขง : กิจกรรมอบรมภาษาเวียด
นามเบือ้ งต้นสาหรับอาจารย์และ

บุคลากร
จานวน 40 คน

(การพัฒนาบุคลากร)
ผูร้ ายงาน
นายปิยรัตน์ บุตรศรี
งานบุคลากร
ผลการดาเนินโครงการส่งเสริมภาษาในอนุภมู ภิ าคลุ่มน้า
โขง : กิจกรรมอบรมภาษาเวียดนามเบือ้ งต้นสาหรับอาจารย์
และบุคลากรระดับปฏิบัตกิ าร

44,000
(บก.ศ.)

44,000

มค. - เมย. 56 ปัญหาอุปสรรค
-

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม
บุคลากรระดับปฏิบัตกิ าร

กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 40 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 40 คน (บรรลุ)

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
- ระยะเวลาการจัดอบรมในโครงการ
ภาษาเวียดนามเบือ้ งต้นสาหรับบุคลากร
ยังไม่เหมาะสม เท่าทีค่ วร

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายร้อยละ100 (บรรลุ)
ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึน้ ไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.64 ( บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากร อยูใ่ นระดับ ดี
2. ด้านกระบวนการ ขึน้ ตอนการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
อยูใ่ นระดับ ดี
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยูใ่ นระดับ ดีมาก
4. ด้านผลจากการประชุม อยูใ่ นระดับ ดีมาก
5. โดยภาพรวมทัง้ หมด อยูใ่ นระดับ ดีมาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2.4
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
ของนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา

(การพัฒนาบุคลากร)
ผูร้ ายงาน
นางสาวนันทภัค ต้นโพธิ์
งานวิชาการ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเครือข่ายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
จานวนไม่น้อยกว่า 170 คน เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
ของนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา

70,000

70,000 26 - 28 ต.ค. 55 ปัญหาอุปสรรค
- ความพร้อมในการดาเนินกิจกรรม
อยูใ่ นระดับดีเพราะเนือ่ งจากเป็นปีแรก

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม
สู่ประชาคมอาเซียน ประจาปี 2555

กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย
1. กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษา
2.ฟังบรรยาย เรื่องนักศึกษากับการทา
กิจกรรมในมหาวิทยาลัย
3.ฟังบรรยาย เรื่อง การประกันคุณภาพ
นักศึกษา

กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ระยะเวลา

สู่ประชาคมอาเซียน ประจาปี 2555
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 170 คน
ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 170 คน (บรรลุ)

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ
ในการเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิม่ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
ให้มากขึน้
2. ควรจัดให้มกี ารอบรมอย่างสม่าเสมอ

2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 170 คน (บรรลุ)
ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
80 ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 80 (บรรลุ)
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ 4.23
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยูใ่ นระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขัน้ ตอนการดาเนินโครงการ อยูใ่ น
ระดับ ดี
3. ด้านสิ่งอานวยสะดวก อยูใ่ นระดับ ดี
4. ด้านผลจากการประชุม อยูใ่ นระดับ ดี
5. โดยภาพรวมทัง้ หมด อยูใ่ นระดับ ดี

11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทา
แผนกลยุทธ์ 4 ปี (2556 - 2559)
และจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปี

การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 3
ผูร้ ายงาน นางสาวอิศราภรณ์ ไวสูศ้ กึ
(งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)
บุคลากรคณะศิลปศาตร์และ ผลการดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทาแผน
วิทยาศาสตร์ จานวน 60 คน กลยุทธ์ 4 ปี (2556 -2559) และจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ 2557 มีผลการดาเนินงานดังนี้

18,300

18,300

10 กค. 56

ปัญหาอุปสรรค
-

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ 2557

กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

- ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 60คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 60 คน (บรรลุ)

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
-

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 90
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 100 คน (บรรลุ)
ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึน้ ไปจากคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.64
( บรรลุ)
- ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากร อยูใ่ นระดับ ดี
2. ด้านกระบวนการ ขึน้ ตอนการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
อยูใ่ นระดับ ดี
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยูใ่ นระดับ ดีมาก
4. ด้านผลจากการประชุม อยูใ่ นระดับ ดีมาก
5. โดยภาพรวมทัง้ หมด อยูใ่ นระดับ ดีมาก
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 1
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โครงการจัดทารายงานผลการปฏิบัตงิ าน
ตามแผนงานรายไตรมาส

(การพัฒนางานแผน)
ผูร้ ายงาน
นางกัญจนพร ยืนนาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผลการดาเนินโครงการรายงานผลการปฏิบัตงิ านตามแผน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
งานรายไตรมาส
-ได้ตดิ ตามรายงานผลการปฏิบัตงิ านตามแผนรายไตรมาส

8,000.00
(บก.ศ.)

8,000.00
(บก.ศ.)

ตค. 55- กย.56 ปัญหาอุปสรรค
-

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ระยะเวลา

11,500.00

11,500.00

31-พ.ค.-56

54,930.00

54,930.00

18 ม.ค. 56

ไตรมาสที่ 1-4 และได้รายงานต่อผู้บริหาร รวมไปถึง
รายงานแก่คณะกรรมการบริหารคณะ 2 ครั้ง / ปี
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 1
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(การพัฒนางานแผน)
ผูร้ ายงาน
นางกัญจนพร ยืนนาน
เจ้าหน้าทีง่ านแผนและงบประมาณ
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของโครงการ

โครงการส่งเสริมสุขภาพและให้
ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตัวเอง
คณะศิลปศาสตร์ละวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม

ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 85 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 85 คน (บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายร้อยละ100 (บรรลุ)
ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึน้ ไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33 ( บรรลุ)
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2.4
ผูร้ ายงาน

14 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ

(การพัฒนางานแผน)
นายปิยรัตน์ บุตรศรี
เจ้าหน้าทีง่ านบุคลากร

บุคลากร คณะศิลปศาสตร์ฯ ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของโครงการ
93 คน

ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ

(แผ่นดิน)

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
-

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

ในการปฏิบัติงาน

กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 93คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 93 คน (บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 85
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายร้อยละ100 (บรรลุ)
ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึน้ ไปจากค่าคะแนน 5.00
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2.4
ผูร้ ายงาน
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(การพัฒนางานแผน)
นายปิยรัตน์ บุตรศรี
เจ้าหน้าทีง่ านบุคลากร

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา

ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ดาเนินการจัด
ภายในระดับสาขาวิชา คณะศิลปศาสตร์ การประเมินคุณภาพภายใน โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประจาปี
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับสาขาวิชา จานวน 60 คนการศึกษา 2555 โดยมีสาขาวิชาทีร่ ับการประเมิน จานวน
ประจาปีการศึกษา 2555
11 สาขาวิชา มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 60 คน
ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในคณะฯ
และกรรมการผู้ตรวจประเมินสาขา
ผลการดาเนินโครงการ
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 60 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 60 คน ( บรรลุ)
ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ
ทุกสาขาวิชาได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี

74,650.00
(บก.ศ.56)

74,650.00 22-23 เม.ย.56 ปัญหาอุปสรรค
-

ข้อเสนอแนะ
-

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ระยะเวลา

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

การศึกษา 2555 (บรรลุ)
สิง่ ทีไ่ ด้จากการจัดโครงการ
1. คณะมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สาขาวิชาหรือความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามองค์ประกอบคุณภาพหรือปัจจัย ควบคุมคุณภาพ
ทีห่ น่วยงานกาหนด ทีพ่ ร้อมรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด
2. ทุกสาขาวิชามีขอ้ มูลการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
รวมทัง้ เสนอจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อคิดเห็นเกีย่ วกับ
แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบ คุณภาพให้เข้มแข็งขึน้
และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไปเป็นเอกสาร
ประกอบการตรวจสอบคุณภาพหรือการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระดับคณะต่อไป
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 9 (สกอ.) 15 (สมศ.)
(ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ)
ผูร้ ายงาน นางสาวพิมพ์ธิดา อารีรักษ์
เจ้าหน้าทีป่ ระกันคุณภาพ
16

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา

ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ดาเนินการจัด
การประเมินคุณภาพภายใน โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประจาปี
ภายใน ระดับคณะ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับสาขาวิชา จานวน 60 คนการศึกษา 2555 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 60 คน
ประจาปีการศึกษา 2555
ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในคณะฯ
ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และกรรมการผู้ตรวจประเมินคณะฯ
ผลการดาเนินโครงการ
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 60 คน

75,100.00
(แผ่นดิน)

75,100.00

ปัญหาอุปสรรค
-

ข้อเสนอแนะ
-

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลา

ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 60 คน ( บรรลุ)
ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ
คณะได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี
การศึกษา 2555 ผลการประเมินอยูใ่ น ระดับดี (บรรลุ)
สิง่ ทีไ่ ด้จากการจัดโครงการ
1. คณะมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของคณะหรือความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามองค์ประกอบคุณภาพหรือปัจจัย ควบคุมคุณภาพ
ทีห่ น่วยงานกาหนด ทีพ่ ร้อมรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด
2. คณะมีผลการประเมินคุณภาพ อยูใ่ นระดับดี
และมีขอ้ มูลการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน รวมทัง้ เสนอ

-

จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อคิดเห็นเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนา
องค์ประกอบ คุณภาพให้เข้มแข็งขึน้ และแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไปเป็นเอกสารประกอบการ
ตรวจสอบคุณภาพหรือการประเมินคุณภาพการศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 9 (สกอ.) 15 (สมศ.)
(ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ)
ผูร้ ายงาน
นางสาวพิมพ์ธิดา อารีรักษ์
เจ้าหน้าทีป่ ระกันคุณภาพ
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โครงการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์

บุคลากร
จานวน 27 คน

ผลการดาเนินโครงการมีผลการดาเนินงานดังนี้
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ

8,100
บก.ศ.

8,100

ต.ค. - ก.ย.

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ไตรมาสที่ 1-4 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 27 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 27 คน (บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 85
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 (บรรลุ)
การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
 บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2.4
ผูร้ ายงาน

(การพัฒนาบุคลากร)
นางภัคณัท หตะเสน
รก.หัวหน้าสานักงานคณบดี

งบประมาณ
จัดสรร
จ่ายจริง

ปัญหาอุปสรรค
/ ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลา
-

