
งานวเิคราะห์นโยบายและแผน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนรายไตรมาส  

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ไตรมาส ที่ 1-4  ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กนัยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

มหาวทิยาลยันครพนม





 
ค ำน ำ 

 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนรายไตรมาส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556               
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 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 
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ผลการ บรรลุ ขอ้เสนอแนะ

เกณฑ์  หน่วยนับ ด าเนินงาน ไม่บรรลุ  / แนวทางการพัฒนา

พันธกิจที่ 1 ผลติบัณฑิตให้มีความรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

1. หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา จ านวนหลักสูตร 1 5 บรรลุ  ฝ่ายวชิาการ

2. การจดัโครงการ/กจิกรรมที่เสริมสร้างมาตรฐานวชิาการและวชิาชพี จ านวนโครงการ 3 9 บรรลุ  ฝ่ายวชิาการ

 / กจิกรรม

3. ร้อยละของการบรรลุเปา้หมายของแผนส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 70 80 บรรลุ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

4. ความพึงพอใจผู้ใชบ้ัณฑิต ค่าคะแนเฉล่ีย 3.51 4.51 บรรลุ  ฝ่ายทะเบียนฯ

5. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของแผนการประชาสัมพันธแ์ละการแนะแนวเชงิรุก ร้อยละ 70 90 บรรลุ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

6. จ านวนชอ่งทางการรับเขา้นักศึกษาที่เพิ่มขึ้น จ านวน 1 3 บรรลุ ฝ่ายทะเบียนฯ

ชอ่งทาง

7. จ านวนโครงการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โครงการ 2 6 บรรลุ  ฝ่ายวชิาการ

8. การสนับสนุนการวจิยัในชั้นเรียน ม ี=    บรรลุ ฝ่ายวจิยั

9. ร้อยละของรายวชิาที่ใชร้ะบบ E-learning ร่วมในการเรียนการสอน ร้อยละ 10 29 บรรลุ  ฝ่ายวชิาการ

10. มรีะบบสารสนเทศเพื่อรายงานความกา้วหน้าขอ้เสนอแนะขอ้ควรปรับปรุง ม ี=     ฝ่ายบริหาร

11. การเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาตามเอกลักษณ์มหาวทิยาลัยนครพนม โครงการ 1 5 บรรลุ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

12 การเสริมสร้างศักยภาพตามอตัลักษณ์ ม ี=   2 บรรลุ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

13. การจดัต้ังคณะใหม่ ม ี=    บรรลุ คณะศิลปศาสตร์ฯ

14. มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ม ี=    บรรลุ  ฝ่ายวชิาการ

15. มกีจิกรรมที่ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสภาพแวดล้อม ม ี=    บรรลุ ฝ่ายอาคารสถานที่

ตวับ่งชี้ของแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าเป้าหมายของตวับ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องแผนกลยุทธ์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556

 ปัญหาอุปสรรค

ระหว่าง  ไตรมาสที่ 1 - 4  ( 1 ตุลาคม 2555  - 30  กันยายน 2556)
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ผลการ บรรลุ ขอ้เสนอแนะ

เกณฑ์  หน่วยนับ ด าเนินงาน ไม่บรรลุ  / แนวทางการพัฒนา
ตวับ่งชี้ของแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ค่าเป้าหมายของตวับ่งชี้
ผู้รับผิดชอบ

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องแผนกลยุทธ์
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 ปัญหาอุปสรรค

ระหว่าง  ไตรมาสที่ 1 - 4  ( 1 ตุลาคม 2555  - 30  กันยายน 2556)

พันธกิจที่ 2 การวจิยัในชั้นเรียนและการวจิยัเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้

16. มกีารจดัสรรทุนวจิยั จ านวนทุน 10 27 บรรลุ ฝ่ายวจิยั

17. ทุนการผลิตต าราและผลงานวชิาการ จ านวนทุน 4 4 บรรลุ ฝ่ายวจิยั

18. การพัฒนาฐานขอ้มลูงานวจิยั ม ี=    บรรลุ ฝ่ายวจิยั

19. จ านวนทุนการวจิยัในชั้นเรียน จ านวน 2 10 บรรลุ ฝ่ายวจิยั

20. จ านวนคร้ังในการพัฒนาศักยภาพนักวจิยั จ านวนคร้ัง 1 1 บรรลุ ฝ่ายวจิยั

21. การตีพิมพ์เผยแพร่งานวจิยั ม ี=    บรรลุ ฝ่ายวจิยั

22. ความพึงพอใจของโครงการประชมุวชิาการและน าเสนอผลงานวจิยัระดับชาติ คะแนนเฉล่ีย 3.51 4.02 บรรลุ ฝ่ายวจิยั

23. จ านวนงานวจิยัที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ เร่ือง 10 13 บรรลุ ฝ่ายวจิยั

พันธกิจที่ 3  บริการวชิาการแก่สงัคม และบริการวชิาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

24. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน ร้อยละ 75 80 บรรลุ ฝ่ายบริการวชิาการ

25. มรีะบบฐานขอ้มลูของการบริการวชิาการ เครือขา่ย 1 1 บรรลุ ฝ่ายบริการวชิาการ

26. จ านวนโครงการการบริการวชิาการตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ โครงการ/คณะ 1 1 บรรลุ ฝ่ายบริการวชิาการ

27. จ านวนโครงการการบริการวชิาการเพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพียงตามรอยพระยคุลบาทฯ โครงการ/คณะ 1 2 บรรลุ ฝ่ายบริการวชิาการ

28. จ านวนโครงการบริการวชิาการและถา่ยทอดเทคโนโลยสู่ีชมุชน โครงการ/คณะ 1 4 บรรลุ ฝ่ายบริการวชิาการ

29. จ านวนโครงการการบริการวชิาการในระดับอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง โครงการ 1 1 บรรลุ ฝ่ายบริการวชิาการ

30. มกีารสนับสนุนการให้บริการวชิาการแกเ่ด็กผู้ด้อยโอกาส โครงการ 1 1 บรรลุ ฝ่ายบริการวชิาการ

พันธกิจที่ 4  สง่เสริมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

31. จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  โครงการ 1 2 บรรลุ ฝ่ายท านุบ ารุงฯ
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ระหว่าง  ไตรมาสที่ 1 - 4  ( 1 ตุลาคม 2555  - 30  กันยายน 2556)

32. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายการจดักจิกรรมอนุรักษ์ และสืบทอด วฒันธรรมไทย ร้อยละ 60 80 บรรลุ ฝ่ายท านุบ ารุงฯ

33. มกีจิกรรม/โครงการแลกเปล่ียนเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทย ม ี=    บรรลุ ฝ่ายท านุบ ารุงฯ

34. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรมคีวามรู้เขา้ใจในวฒันธรรมลุ่มน้ าโขง ร้อยละ 70 80 บรรลุ ฝ่ายท านุบ ารุงฯ

35. จ านวนโครงการที่มกีารบูรณาการกจิกรรมศิลปวฒันธรรมกบัการเรียนการสอนและกจิกรรมนักศึกษา  โครงการ 1 1 บรรลุ ฝ่ายท านุบ ารุงฯ

พันธกิจที่ 5  การบริหารจดัการที่ดดีว้ยหลกัธรรมาภิบาล

36. ร้อยละของโครงการตามแผนกลยทุธท์ี่ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70 93 บรรลุ ฝ่ายแผน

37. ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70 95 บรรลุ ฝ่ายแผน

38. ผลการประเมนิการประกนัคุณภาพการศีกษา คะแนนเฉล่ีย 3.51 4.56 บรรลุ ฝ่ายประกนั

39. จ านวนเครือขา่ยด้านการประกนัคุณภาพ เครือขา่ย/คณะ 1 1 บรรลุ ฝ่ายประกนั

40. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแบบมส่ีวนร่วม ร้อยละ 70 80 บรรลุ ฝ่ายบริหาร

41. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 70 80 บรรลุ ฝ่ายบริหาร

42. ความส าเร็จของค่าเป้าหมายการบริหารความเส่ียงตามตัวชี้วดั สกอ. คะแนน 5 5 บรรลุ ฝ่ายความเส่ียง

43. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะฯ คร้ัง 2 2 บรรลุ ฝ่ายแผน

44. ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ยในภาพรวม ร้อยละ 80 91 บรรลุ ฝ่ายการเงิน

45. ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทุน ร้อยละ 70 80 บรรลุ ฝ่ายแผน

 * หมายเหตุ  

 สรุป ตัวบ่งชี้ของแผนกลยทุธ ์มทีั้งหมด 45 ตัวบ่งชี้

 บรรลุ    45 ตัวบ่งชี้

 ไมบ่รรลุ  -   ตัวบ่งชี้

 NA       -  ตัวบ่งชี้     (NA  หมายถงึ ยงัไมม่ขีอ้มลู)

 ร้อยละของการบรรลเุป้าหมายของตวับ่งชี้ของแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบัตริาชการ   จ านวน 100                   %
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9. ร้อยละของรายวชิาที่ใชร้ะบบ E-learning ร่วมในการเรียนการสอน ร้อยละ 10 29 บรรลุ  ฝ่ายวชิาการ

10. มรีะบบสารสนเทศเพื่อรายงานความกา้วหน้าขอ้เสนอแนะขอ้ควรปรับปรุง ม ี=     ฝ่ายบริหาร

11. การเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาตามเอกลักษณ์มหาวทิยาลัยนครพนม โครงการ 1 5 บรรลุ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

12 การเสริมสร้างศักยภาพตามอตัลักษณ์ ม ี=   2 บรรลุ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

13. การจดัต้ังคณะใหม่ ม ี=    บรรลุ คณะศิลปศาสตร์ฯ

14. มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ม ี=    บรรลุ  ฝ่ายวชิาการ

15. มกีจิกรรมที่ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสภาพแวดล้อม ม ี=    บรรลุ ฝ่ายอาคารสถานที่

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องแผนปฏบิตัิราชการ   

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556

ระหว่าง  ไตรมาสที่ 1 - 4  ( 1 ตุลาคม 2555  - 30  กันยายน 2556)

ตวับ่งชี้ของแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าเป้าหมายของตวับ่งชี้

 ปัญหาอุปสรรค
ผู้รับผิดชอบ
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ผลการ บรรลุ ขอ้เสนอแนะ

เกณฑ์  หน่วยนับ ด าเนินงาน ไม่บรรลุ  / แนวทางการพัฒนา

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องแผนปฏบิตัิราชการ   

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556

ระหว่าง  ไตรมาสที่ 1 - 4  ( 1 ตุลาคม 2555  - 30  กันยายน 2556)

ตวับ่งชี้ของแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าเป้าหมายของตวับ่งชี้

 ปัญหาอุปสรรค
ผู้รับผิดชอบ

16. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชพีอสิระภายในระยะเวลา 1 ปี  ร้อยละ 75 88 บรรลุ ฝ่ายงานทะเบียนฯ

พันธกิจที่ 2 การวจิยัในชั้นเรียนและการวจิยัเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้

17. มกีารจดัสรรทุนวจิยั จ านวนทุน 10 27 บรรลุ ฝ่ายวจิยั

18. ทุนการผลิตต าราและผลงานวชิาการ จ านวนทุน 4 4 บรรลุ ฝ่ายวจิยั

19. การพัฒนาฐานขอ้มลูงานวจิยั ม ี=    บรรลุ ฝ่ายวจิยั

20. จ านวนทุนการวจิยัในชั้นเรียน จ านวน 2 10 บรรลุ ฝ่ายวจิยั

21. จ านวนคร้ังในการพัฒนาศักยภาพนักวจิยั จ านวนคร้ัง 1 1 บรรลุ ฝ่ายวจิยั

22. การตีพิมพ์เผยแพร่งานวจิยั ม ี=    บรรลุ ฝ่ายวจิยั

23. ความพึงพอใจของโครงการประชมุวชิาการและน าเสนอผลงานวจิยัระดับชาติ คะแนนเฉล่ีย 3.51 4.02 บรรลุ ฝ่ายวจิยั

24. จ านวนงานวจิยัที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ เร่ือง 10 13 บรรลุ ฝ่ายวจิยั

พันธกิจที่ 3  บริการวชิาการแก่สงัคม และบริการวชิาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

25. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน ร้อยละ 75 80 บรรลุ ฝ่ายบริการวชิาการ

26. มรีะบบฐานขอ้มลูของการบริการวชิาการ เครือขา่ย 1 1 บรรลุ ฝ่ายบริการวชิาการ

27. จ านวนโครงการการบริการวชิาการตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ โครงการ/คณะ 1 1 บรรลุ ฝ่ายบริการวชิาการ

28. จ านวนโครงการการบริการวชิาการเพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพียงตามรอยพระยคุลบาทฯ โครงการ/คณะ 1 2 บรรลุ ฝ่ายบริการวชิาการ

29. จ านวนโครงการบริการวชิาการและถา่ยทอดเทคโนโลยสู่ีชมุชน โครงการ/คณะ 1 4 บรรลุ ฝ่ายบริการวชิาการ

30. จ านวนโครงการการบริการวชิาการในระดับอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง โครงการ 1 1 บรรลุ ฝ่ายบริการวชิาการ

31. มกีารสนับสนุนการให้บริการวชิาการแกเ่ด็กผู้ด้อยโอกาส โครงการ 1 1 บรรลุ ฝ่ายบริการวชิาการ

พันธกิจที่ 4  สง่เสริมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
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ผลการ บรรลุ ขอ้เสนอแนะ

เกณฑ์  หน่วยนับ ด าเนินงาน ไม่บรรลุ  / แนวทางการพัฒนา

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องแผนปฏบิตัิราชการ   

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556

ระหว่าง  ไตรมาสที่ 1 - 4  ( 1 ตุลาคม 2555  - 30  กันยายน 2556)

ตวับ่งชี้ของแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าเป้าหมายของตวับ่งชี้

 ปัญหาอุปสรรค
ผู้รับผิดชอบ

32. จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  โครงการ 1 2 บรรลุ ฝ่ายท านุบ ารุงฯ

33. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายการจดักจิกรรมอนุรักษ์ และสืบทอด วฒันธรรมไทย ร้อยละ 60 80 บรรลุ ฝ่ายท านุบ ารุงฯ

34. มกีจิกรรม/โครงการแลกเปล่ียนเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทย ม ี=    บรรลุ ฝ่ายท านุบ ารุงฯ

35. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรมคีวามรู้เขา้ใจในวฒันธรรมลุ่มน้ าโขง ร้อยละ 70 80 บรรลุ ฝ่ายท านุบ ารุงฯ

36. จ านวนโครงการที่มกีารบูรณาการกจิกรรมศิลปวฒันธรรมกบัการเรียนการสอนและกจิกรรมนักศึกษา  โครงการ 1 1 บรรลุ ฝ่ายท านุบ ารุงฯ

พันธกิจที่ 5  การบริหารจดัการที่ดดีว้ยหลกัธรรมาภิบาล

37. ร้อยละของโครงการตามแผนกลยทุธท์ี่ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70 93 บรรลุ ฝ่ายแผน

38. ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70 95 บรรลุ ฝ่ายแผน

39. ผลการประเมนิการประกนัคุณภาพการศีกษา คะแนนเฉล่ีย 3.51 4.56 บรรลุ ฝ่ายประกนั

40. จ านวนเครือขา่ยด้านการประกนัคุณภาพ เครือขา่ย/คณะ 1 1 บรรลุ ฝ่ายประกนั

41. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแบบมส่ีวนร่วม ร้อยละ 70 80 บรรลุ ฝ่ายบริหาร

42. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 70 80 บรรลุ ฝ่ายบริหาร

43. ความส าเร็จของค่าเป้าหมายการบริหารความเส่ียงตามตัวชี้วดั สกอ. คะแนน 5 5 บรรลุ ฝ่ายความเส่ียง

44. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะฯ คร้ัง 2 2 บรรลุ ฝ่ายแผน

45. ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ยในภาพรวม ร้อยละ 80 91 บรรลุ ฝ่ายการเงิน

46. ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทุน ร้อยละ 70 80 บรรลุ ฝ่ายแผน

 * หมายเหตุ  

 สรุป ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ มทีั้งหมด 46 ตัวบ่งชี้

 บรรลุ    46 ตัวบ่งชี้

 ไมบ่รรลุ  -   ตัวบ่งชี้

 NA       -  ตัวบ่งชี้     (NA  หมายถงึ ยงัไมม่ขีอ้มลู)

 ร้อยละของการบรรลเุป้าหมายของตวับ่งชี้ของแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบัตริาชการ   จ านวน 100                   %
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ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จของตัวชีว้ัด การด าเนินงาน หมาย

56 57 58 59 ตามค่าเปา้หมาย ของแผนกลยทุธ์ โครงการหลัก  ด าเนินการแล้ว เหตุ

  บรรลุ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ยงัไม่ด าเนินการ

  ไม่บรรลุ   อยูร่ะหว่างด าเนินการ

NA ยงัไม่มีข้อมูล

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม 1.หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง  จ านวน 1 1 2 2 5   บรรลุ 1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรและวพิากษ์ คณะศิลปศาสตร์ฯ  ด าเนินการแล้ว

 มีมาตรฐานทางวชิาการและวชิาชีพ และพัฒนา หลักสูตร หลักสูตร

ตรงตามความต้องการของชุมชนสังคม (1.1.1.1)

และศักยภาพในการแข่งขันในระดับ 2.โครงการเปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติม คณะศิลปศาสตร์ฯ

อนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง ในระดับปริญญาตรี

1) สาขาวชิานิติศาสตร์ (นบ. 5  ป)ี  ด าเนินการแล้ว

(1.1.1.2)

2. การจดัโครงการ/กิจกรรมที่ จ านวน 3 4 5 6 9   บรรลุ  3. โครงการส่งเสริมความเป็นครู คณะศิลปศาสตร์ฯ  ด าเนินการแล้ว

เสริมสร้างมาตรฐานวชิาการ โครงการ/ ( 1.1.2.1)

และวชิาชีพ กิจกรรม 4.โครงการจดัตั งศูนย์ฝึกประสบการณ์และ  ด าเนินการแล้ว

พัฒนาวชิาชีพครู คณะศิลปศาสตร์ฯ

3. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย  ร้อยละ 70 75 80 85 80   บรรลุ 5. โครงการพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา  ด าเนินการแล้ว

ของแผนส่งเสริมกิจกรรมการ (1.1.3.1)

พัฒนาพฤติกรรมนักศึกษาด้าน 6.โครงการนิเทศนักศึกษา  ด าเนินการแล้ว

คุณธรรม จริยธรรม (1.1.3.1)

7. โครงการค่ายคุณธรรม  ด าเนินการแล้ว

(1.1.3.2)

 4. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ค่าคะแนน 3.51 3.81 4.01 4.21 4.51   บรรลุ 8. โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ คณะศิลปศาสตร์ฯ  ด าเนินการแล้ว

(1.1.4.1)

8. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้  งานทะเบียนและ  ด าเนินการแล้ว

บัณฑิต ประมาลผล

โครงการตามแผนกลยุทธท์ี่ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยนครพนม   

ไตรมาสที่  1-4  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

พันธกิจที ่1 ผลิตบนัทติใหม้ีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทกัษะในวิชาชีพเพ่ือพัฒนาทอ้งถ่ิน

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย



ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จของตัวชีว้ัด การด าเนินงาน หมาย

56 57 58 59 ตามค่าเปา้หมาย ของแผนกลยทุธ์ โครงการหลัก  ด าเนินการแล้ว เหตุ

  บรรลุ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ยงัไม่ด าเนินการ

  ไม่บรรลุ   อยูร่ะหว่างด าเนินการ

NA ยงัไม่มีข้อมูล

โครงการตามแผนกลยุทธท์ี่ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยนครพนม   

ไตรมาสที่  1-4  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

พันธกิจที ่1 ผลิตบนัทติใหม้ีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทกัษะในวิชาชีพเพ่ือพัฒนาทอ้งถ่ิน

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย

(1.1.5.1)

2.เสริมสร้างภาพลักษณ์มหาวทิยาลัย 5.ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70 80 90 100 90   บรรลุ 9. โครงการแนะแนวการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ฯ  ยงัไม่ด าเนินการ

และกระจายโอกาสแก่ผู้เรียน ของแผนการประชาสัมพันธแ์ละ (1.2.1.1)

การแนะแนวเชิงรุก 10. กิจกรรมการประชาสัมพันธค์ณะฯ คณะศิลปศาสตร์ฯ  ด าเนินการแล้ว

(1.2.1.2)

11. โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  ยงัไม่ด าเนินการ

(1.2.1.3)

 6.จ านวนช่องทางการรับเข้า จ านวน 1 2 2 2 3   บรรลุ 12. กิจกรรมการรับนักศึกษาจากแหล่ง คณะศิลปศาสตร์ฯ  ด าเนินการแล้ว

นักศึกษาที่เพิ่มขึ น ช่องทาง เป้าหมายที่หลากหลาย

ที่เพิ่มขึ น (1.2.2.1)

 3. พัฒนาคณาจารย์และระบบการ 7. จ านวนโครงการที่เน้นผู้เรียน โครงการ 2 3 3 4 6   บรรลุ 13. โครงการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา คณะศิลปศาสตร์ฯ  ด าเนินการแล้ว

เรียนการสอน เป็นส าคัญ  ภายในประเทศ/ นอกประเทศ

( 1.3.1.1)

14. โครงการปรับการเรียนเปล่ียนการสอน  สาขาวชิา  ยงัไม่ด าเนินการ

โดยเน้นกระบวนการสร้างสรรค์ปัญญาและ

ทักษะการคิด

( 1.3.1.2)

15. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ สาขาวชิา  ยงัไม่ด าเนินการ

 mix face-to-face and online learning

( 1.3.1.3)



ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จของตัวชีว้ัด การด าเนินงาน หมาย

56 57 58 59 ตามค่าเปา้หมาย ของแผนกลยทุธ์ โครงการหลัก  ด าเนินการแล้ว เหตุ

  บรรลุ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ยงัไม่ด าเนินการ

  ไม่บรรลุ   อยูร่ะหว่างด าเนินการ

NA ยงัไม่มีข้อมูล

โครงการตามแผนกลยุทธท์ี่ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยนครพนม   

ไตรมาสที่  1-4  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

พันธกิจที ่1 ผลิตบนัทติใหม้ีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทกัษะในวิชาชีพเพ่ือพัฒนาทอ้งถ่ิน

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย

 8. การสนับสนุนการวจิยัชั นเรียน  มี =         บรรลุ 16. โครงการวจิยัในชั นเรียน ฝ่ายวจิยัฯ  ด าเนินการแล้ว

(1.3.2.1)

9. ร้อยละของรายวชิาที่ใช้ระบบ ร้อยละ 10 15 20 25 28 17.โครงการจดัท าบทเรียนออนไลน์ สาขาวชิา  ด าเนินการแล้ว

E - learning ร่วมในการเรียน (e-learning)

การสอน (1.3.3.1)

10. มีระบบสารสนเทศเพื่อรายงาน  มี =         บรรลุ 18. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบ  ยงัไม่ด าเนินการ

ความก้าวหน้าข้อเสนอแนะข้อควร  ICT

ปรับปรุง (1.3.4.1)

4.เสริมสร้างเอกลักษณ์  อัตลักษณ์ 11. การเสริมสร้างศักยภาพ โครงการ 1 1 1 1   บรรลุ 19.โครงการเสริมสร้างความรู้สู่อนุภูมิภาค ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ด าเนินการแล้ว

และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใน นักศึกษาตามเอกลักษณ์ ลุ่มน  าโขง

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวทิยาลัยนครนพม (1.4.1.1)

12. การเสริมสร้างศักยภาพ  มี =         บรรลุ 20. โครงการเพิ่มสมรรถนะตามสาขาวชิาชีพ สาขาวชิา  ด าเนินการแล้ว

ตามอัตลักษณ์ (1.4.2.1)

21. โครงการส่งเสริมความสามารถในการส่ือสาร ฝ่ายวชิาการ  ยงัไม่ด าเนินการ

ภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง

( 1.4.2.2)

22. โครงการส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ด าเนินการแล้ว

วฒันธรรมของท้องถิ่น สังคมอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง

(1.4.2.3)

23. โครงการนิทรรศการวฒันธรรมนานาชาติ สาขาวชิา  ด าเนินการแล้ว



ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จของตัวชีว้ัด การด าเนินงาน หมาย

56 57 58 59 ตามค่าเปา้หมาย ของแผนกลยทุธ์ โครงการหลัก  ด าเนินการแล้ว เหตุ

  บรรลุ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ยงัไม่ด าเนินการ

  ไม่บรรลุ   อยูร่ะหว่างด าเนินการ

NA ยงัไม่มีข้อมูล

โครงการตามแผนกลยุทธท์ี่ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยนครพนม   

ไตรมาสที่  1-4  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

พันธกิจที ่1 ผลิตบนัทติใหม้ีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทกัษะในวิชาชีพเพ่ือพัฒนาทอ้งถ่ิน

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย

(1.4.2.4)

24. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษา สาขาวชิา  ยงัไม่ด าเนินการ

อาเซียน และ ICT

(1.4.2.5)

13..มีการแลกเปล่ียนนักศึกษา  มี =      บรรลุ 25. กิจกรรมแลกเปล่ียนนักศึกษากับต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ฯ  ยงัไม่ด าเนินการ

กับต่างประเทศ

5. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 14. การจดัตั งคณะใหม่  มี =         บรรลุ 26.โครงการจดัตั งคณะวทิยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ฯ  ด าเนินการแล้ว

และระบบการเรียนการสอน (1.5.1.1)

27.โครงการประกวดการผลิตส่ือ วดิีทัศน์ สาขาวชิา  ด าเนินการแล้ว

ภาษาสู่อาเซ่ียน

(1.5.2.1)

28.โครงการจดัท าบทเรียนออนไลน์ (e-learning) สาขาวชิา  ด าเนินการแล้ว

(1.5.2.3)

15..มีกิจกรรมที่ปรับปรุงและพัฒนา  มี =         บรรลุ 29.โครงการปรับปรุงทาสีอาคารจตุรวทิยและ คณะศิลปศาสตร์ฯ  ด าเนินการแล้ว

โครงสร้างพื นฐานสภาพแวดล้อม อาคาร 50 พรรษาวชิราลงกรณ  คณะศิลป

ศาสตร์และวทิยาศาสตร์

(1.5.3.1)

30.โครงการจดัตั งโรงเรียนสาธติปฐมวยั คณะศิลปศาสตร์ฯ  ด าเนินการแล้ว

(1.5.3.2)

31.กิจกรรมการจดัซื อวสัดุครุภัณฑ์เพื่อเป็นส่ือ  สาขาวชิา  ด าเนินการแล้ว

และอุปกรณ์การศึกษา



ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จของตัวชีว้ัด การด าเนินงาน หมาย

56 57 58 59 ตามค่าเปา้หมาย ของแผนกลยทุธ์ โครงการหลัก  ด าเนินการแล้ว เหตุ

  บรรลุ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ยงัไม่ด าเนินการ

  ไม่บรรลุ   อยูร่ะหว่างด าเนินการ

NA ยงัไม่มีข้อมูล

โครงการตามแผนกลยุทธท์ี่ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยนครพนม   

ไตรมาสที่  1-4  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

พันธกิจที ่1 ผลิตบนัทติใหม้ีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทกัษะในวิชาชีพเพ่ือพัฒนาทอ้งถ่ิน

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย

(1.5.3.5)

32.โครงการพัฒนาศูนย์นวตักรรมการเรียนรู้  ฝ่ายวจิยัฯ  ด าเนินการแล้ว

(1.5.3.6)

* หมายเหตุ  

  พนัธกจิที ่1 มีจ านวนโครงการโครงการทั งหมด  32  โครงการ

 ด าเนินการแล้ว            จ านวน 27  โครงการ

 ยังไม่ด าเนินการ           จ านวน 5  โครงการ

 อยู่ระหวา่งด าเนินการ     จ านวน -           โครงการ

สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนกลยุทธท์ีด่ าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย  = 84  %



พันธกิจที่ 1 ผลติบันทิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
การด าเนินงาน ความส าเร็จของตวัชี้วดั ผลการ หมาย
 ด าเนินการแลว้ ตามโครงการ/กิจกรรม ด าเนินงาน เหตุ

รหัสโครงการ  ยงัไม่ด าเนินการ   บรรลุ สอดคลอ้งกับโครงการหลกั

  อยู่ระหวา่งด าเนินการ   ไม่บรรลุ

 NA ยงัไม่มีข้อมูล

1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ 1.3.1.1 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา
ทางด้านการพัฒนาผลงานทางวชิาการ ภายในประเทศ / นอกประเทศ

2 โครงการกจิกรรมรับน้องใหม่ 1.1.3.1 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

อยา่งสร้างสรรค์  สาขาวชิา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

3 โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนา 1.3.1.1 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา
ทักษะประสบการณ์ทางคอมพิวเตอร์ ภายในประเทศ / นอกประเทศ

4 โครงการพัฒนาสมรรถนะความเป็นครู 1.1.2.1 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการส่งเสริมความเป็นครู
ด้านการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์

เพื่อการประมวลผล

5 โครงการพัฒนาเอกสารประกอบ 1.1.3.1 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

การสอน

6 โครงการจดัซ้ือวสัดุส านักงาน 1.5.3.5 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์  ด าเนินการแลว้   บรรลุ กจิกรรมจดัซ้ือวสัดุ ครุภัณฑ์เพื่อ

ส าหรับการเรียนการสอน ส่ือและอปุกรณ์การศึกษา

7 โครงการค่ายอาสาพัฒนาห้องคอม 1.4.2.1 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการเพิ่มสมรรถนะตามสาขา

พิวเตอร์ วชิาชพี

และส่ือการเรียนการสอน

(กจิกรรมค่ายอาสาวชิาการพี่ชว่ยน้อง 

เพื่อเสริมสร้างความเป็นครู)

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการที่ด าเนินการไดบ้รรลเุป้าหมาย  

ไตรมาสที่  1-4  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2555 - กันยายน  2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยันครพนม   

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ



พันธกิจที่ 1 ผลติบันทิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
การด าเนินงาน ความส าเร็จของตวัชี้วดั ผลการ หมาย
 ด าเนินการแลว้ ตามโครงการ/กิจกรรม ด าเนินงาน เหตุ

รหัสโครงการ  ยงัไม่ด าเนินการ   บรรลุ สอดคลอ้งกับโครงการหลกั

  อยู่ระหวา่งด าเนินการ   ไม่บรรลุ

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการที่ด าเนินการไดบ้รรลเุป้าหมาย  

ไตรมาสที่  1-4  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2555 - กันยายน  2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยันครพนม   

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

8 โครงการเสวนาทางวชิาการ 1.1.3.1 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

เร่ือง ทิศทางการศึกษาด้าน IT 

สู่ประชาคมอาเซียน

9 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 1.1.3.1 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

การสอนคอมพิวเตอร์และเผยแพร่

ศิลปวฒันธรรม

10 โครงการCom Care เนื่องในวนั 1.1.3.1 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

สถาปนามหาวทิยาลัยนครพนม

11 โครงการบูรณาการการจดัการเรียน 1.1.3.1 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

การสอนสาขาวชิาคอมพิวเตอร์

โรงเรียนเครือขา่ย
12 โครงการนิเทศกน์ักศึกษา 1.1.3.1 สาขา รัฐประศาสนศาตร์  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการนิเทศนักศึกษา

13 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 1.3.1.1 สาขา รัฐประศาสนศาตร์  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา
ภายในประเทศ / นอกประเทศ

14 โครงการสิงห์อสีาน 1.1.3.1 สาขา รัฐประศาสนศาตร์  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

15 โครงการพัฒนาศักยภาพและ 1.1.3.2 สาขา รัฐประศาสนศาตร์  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการค่ายคุณธรรม

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

16 โครงการรัฐประศาสนศาสตร์ 1.1.3.1 สาขา รัฐประศาสนศาตร์  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

สัมพันธ์

16 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 1.1.3.1 สาขา รัฐประศาสนศาตร์  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา  

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์



พันธกิจที่ 1 ผลติบันทิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
การด าเนินงาน ความส าเร็จของตวัชี้วดั ผลการ หมาย
 ด าเนินการแลว้ ตามโครงการ/กิจกรรม ด าเนินงาน เหตุ

รหัสโครงการ  ยงัไม่ด าเนินการ   บรรลุ สอดคลอ้งกับโครงการหลกั

  อยู่ระหวา่งด าเนินการ   ไม่บรรลุ

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการที่ด าเนินการไดบ้รรลเุป้าหมาย  

ไตรมาสที่  1-4  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2555 - กันยายน  2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยันครพนม   

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

สู่ตลาดแรงงาน
17 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 1.3.1.1 สาขา รัฐประศาสนศาตร์  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา
18 โครงการพัฒนาศักยภาพสาขา 1.5.3.5 สาขา รัฐประศาสนศาตร์  ด าเนินการแลว้   บรรลุ กจิกรรมจดัซ้ือวสัดุ ครุภัณฑ์เพื่อ

รัฐประศาสนศาสตร์(จดัซ้ือวสัดุ) ส่ือและอปุกรณ์การศึกษา
19 โครงการอบรมจราจรและการ 1.1.3.1 สาขา รัฐประศาสนศาตร์  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

ป้องกนัภัยอาชญากรรมในชวีติ
20 โครงการไหวค้รู รับน้อง ส่งพี่ 1.1.3.1 สาขา รัฐประศาสนศาตร์  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา
21 โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ 1.3.1.1 สาขาวชิาการศึกษา  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา

รายวชิาการจดัการชั้นเรียนเด็กปฐมวยั ปฐมวยั ภายในประเทศ / นอกประเทศ

22 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึก 1.1.3.1 สาขาวชิาการศึกษา  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการนิเทศนักศึกษา

ประสบการณ์วชิาชพีครู 1 ปฐมวยั

23 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึก 1.1.3.1 สาขาวชิาการศึกษา  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการนิเทศนักศึกษา

ประสบการณ์วชิาชพีครู 2 ปฐมวยั

24 โครงการจดัซ้ือวสัดุส านักงาน 1.5.3.5 สาขาวชิาการศึกษา  ด าเนินการแลว้   บรรลุ กจิกรรมจดัซ้ือวสัดุ ครุภัณฑ์เพื่อ

ส าหรับการเรียนการสอน ปฐมวยั ส่ือและอปุกรณ์การศึกษา

25 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 1.3.1.1 สาขาวชิาการศึกษา  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั ปฐมวยั

26 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึก 1.1.3.1 สาขาวชิาการศึกษา  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการนิเทศนักศึกษา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปฐมวยั

27 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึก 1.1.3.1 สาขาวชิาการศึกษา  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการนิเทศนักศึกษา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ปฐมวยั



พันธกิจที่ 1 ผลติบันทิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
การด าเนินงาน ความส าเร็จของตวัชี้วดั ผลการ หมาย
 ด าเนินการแลว้ ตามโครงการ/กิจกรรม ด าเนินงาน เหตุ

รหัสโครงการ  ยงัไม่ด าเนินการ   บรรลุ สอดคลอ้งกับโครงการหลกั

  อยู่ระหวา่งด าเนินการ   ไม่บรรลุ

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการที่ด าเนินการไดบ้รรลเุป้าหมาย  

ไตรมาสที่  1-4  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2555 - กันยายน  2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยันครพนม   

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

28 โครงการทัศนศึกษาดูงาน 1.3.1.1 สาขาวชิาการศึกษา  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา
นอกสถานที่รายวชิาการสัมมนาทาง ปฐมวยั ภายในประเทศ / นอกประเทศ

การศึกษาปฐมวยั 
29 โครงการเยี่ยมหอพัก นศ.สาขา 1.1.3.1 สาขาวชิาการศึกษา  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการนิเทศนักศึกษา

ปฐมวยั ปฐมวยั

30 โครงการปฐมวยัสัมพันธ์ 1.1.3.1 สาขาวชิาการศึกษา  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

ปฐมวยั

31 โครงการส่งเสริมการประกนัคุณภาพ 1.1.3.1 สาขาวชิาการศึกษา  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

ของสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั ปฐมวยั

32 โครงการครูต้นแบบ 1.1.2.1 สาขาวชิาการศึกษา  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการส่งเสริมความเป็นครู
ปฐมวยั

33 โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมผ่าน 1.4.2.3 สาขาวชิาการศึกษา  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการส่งเสริมให้บัณฑิตมคีวาม
นิทานหุ่นในโรงเรียนระดับปฐมวยั ปฐมวยั รู้ความเขา้ใจวฒันธรรมท้องถิ่น

สังคมอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง
34 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 1.3.1.1 สาขาวชิาสังคม  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา

ของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา ศึกษา ภายในประเทศ / นอกประเทศ

35 โครงการศึกษาดูงาน อบรม ประชมุ 1.3.1.1 สาขาวชิาสังคม  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา
และสัมมนาวชิาการ อาจารยส์าขา ศึกษา ภายในประเทศ / นอกประเทศ

สังคมศึกษา
36 โครงการจดัซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อ 1.5.3.5 สาขาวชิาสังคม  ด าเนินการแลว้   บรรลุ กจิกรรมจดัซ้ือวสัดุ ครุภัณฑ์เพื่อ

ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ศึกษา ส่ือและอปุกรณ์การศึกษา



พันธกิจที่ 1 ผลติบันทิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
การด าเนินงาน ความส าเร็จของตวัชี้วดั ผลการ หมาย
 ด าเนินการแลว้ ตามโครงการ/กิจกรรม ด าเนินงาน เหตุ

รหัสโครงการ  ยงัไม่ด าเนินการ   บรรลุ สอดคลอ้งกับโครงการหลกั

  อยู่ระหวา่งด าเนินการ   ไม่บรรลุ

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการที่ด าเนินการไดบ้รรลเุป้าหมาย  

ไตรมาสที่  1-4  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2555 - กันยายน  2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยันครพนม   

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

37 โครงการการจดัความรู้เทคนิคการ 5.4.1.1 สาขาวชิาสังคม  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ

จดัการเรียนการสอนและการเขยีน ศึกษา

มคอ.3และมคอ.5 สาขาวชิาสังคมศึกษา

38 โครงการค่ายอาสาวชิาการ 1.1.3.1 สาขาวชิาสังคม  ยงัไม่ด าเนินการ     NA   * ยกเลิกโครงการ

พี่ชว่ยน้อง ศึกษา

39 โครงการส่งเสริมการประกนัคุณภาพ 1.1.3.1 สาขาวชิาสังคม  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

ของสาขาวชิาสังคมศึกษา ศึกษา

40 ซ้ือวสัดุการเรียนการสอน 1.5.3.5 สาขาพัฒนาสังคมและ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ กจิกรรมจดัซ้ือวสัดุ ครุภัณฑ์เพื่อ

และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่ิงแวดล้อม ส่ือและอปุกรณ์การศึกษา

41 การติดตามและประเมนิผลสหกจิศึกษา 1.1.3.1 สาขาพัฒนาสังคมและ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

ส่ิงแวดล้อม

42 กจิกรรมสานสัมพันธน์ักพัฒนาสังคมฯ 1.1.3.1 สาขาพัฒนาสังคมและ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

(กจิกรรมชมรมศิษยเ์กา่) ส่ิงแวดล้อม

43 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ 1.1.3.1 สาขาพัฒนาสังคมและ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

ประชามคมอาเซ่ียน ส่ิงแวดล้อม

44 สัมมนาความ 1.4.2.1 สาขาพัฒนาสังคมและ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการเพิ่มสมรรถนะตามสาขา
หลากหลายทางชวีภาพอยา่งยั่งยนื ส่ิงแวดล้อม วชิาชพี

ในประเทศลุ่มแมน่้ าโขง

ภายใต้บริบทกลุ่มอาเซ่ียน

45 โครงการสัมมนาฝึกประสบการณ์วชิาชพี 1.1.4.1  สาขาวชิาภาษาองักฤษ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และ Farewell Party



พันธกิจที่ 1 ผลติบันทิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
การด าเนินงาน ความส าเร็จของตวัชี้วดั ผลการ หมาย
 ด าเนินการแลว้ ตามโครงการ/กิจกรรม ด าเนินงาน เหตุ

รหัสโครงการ  ยงัไม่ด าเนินการ   บรรลุ สอดคลอ้งกับโครงการหลกั

  อยู่ระหวา่งด าเนินการ   ไม่บรรลุ

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการที่ด าเนินการไดบ้รรลเุป้าหมาย  

ไตรมาสที่  1-4  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2555 - กันยายน  2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยันครพนม   

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

46 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษา 1.3.1.1  สาขาวชิาภาษาองักฤษ  ยงัไม่ด าเนินการ     NA    * เล่ือนระยะเวลา

สาขาภาษาองักฤษ เป็นปีงบ 2557

47 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ 1.3.1.1  สาขาวชิาภาษาองักฤษ  ยงัไม่ด าเนินการ     NA    * เล่ือนระยะเวลา

ของคณาจารย์ เป็นปีงบ 2557

48 เฟ้นหา DJ หน้าใหม ่(DJ Search) 1.1.3.1  สาขาวชิาภาษาองักฤษ  ยงัไม่ด าเนินการ     NA  * ยกเลิกโครงการ

49 โครงการนิทรรศการวฒันธรรม 1.4.2.3  สาขาวชิาภาษาองักฤษ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการส่งเสริมให้บัณฑิตมคีวาม

นานาชาติ รู้ความเขา้ใจวฒันธรรมท้องถิ่น

50 โครงการต้อนรับน้องใหม ่ 1.1.3.1  สาขาวชิาภาษาองักฤษ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

51 โครงการแขง่ขนัโต้วาทีภาษาองักฤษ 1.1.3.1  สาขาวชิาภาษาองักฤษ  ยงัไม่ด าเนินการ     NA  * ยกเลิกโครงการ

52 โครงการแขง่ขนัมคัคุเทศกท์้องถิ่น 1.1.3.1  สาขาวชิาภาษาองักฤษ  ยงัไม่ด าเนินการ     NA  * ยกเลิกโครงการ

ระดับมธัยมศึกษา
53 กจิกรรมพัฒนาทักษะทาง 1.1.2.1  สาขาวชิาภาษาองักฤษ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ  โครงการส่งเสริมความเปน็ครู

การส่ือสารภาษา

องักฤษส าหรับครู

54 กจิกรรมค่ายอาสาวชิาการพี่ชว่ยน้อง 1.1.3.2  สาขาวชิาภาษาองักฤษ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ  โครงการค่ายคุณธรรม
55 โครงการประกวดการผลิตส่ือ วดิีทัศน์ 1.5.2.1  สาขาวชิาภาษาองักฤษ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการประกวดการผลิตส่ือ วีดิทศัน์

ภาษาสู่อาเซ่ียน ภาษาสู่อาเซ่ียน
56

โครงการจดัซ้ือวสัดุส านักงานส าหรับการเรียน
การสอน 1.5.3.5  สาขาวชิาภาษาองักฤษ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ กจิกรรมจดัซ้ือวสัดุ ครุภัณฑ์เพื่อ

วสัดุส านักงาน ส่ือและอปุกรณ์การศึกษา

เดินทางไปราชการ
57 โครงการจดัซ้ือวสัดุส านักงาน 1.5.3.5 สาขาวชิา  ด าเนินการแลว้   บรรลุ กจิกรรมจดัซ้ือวสัดุ ครุภัณฑ์เพื่อ



พันธกิจที่ 1 ผลติบันทิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
การด าเนินงาน ความส าเร็จของตวัชี้วดั ผลการ หมาย
 ด าเนินการแลว้ ตามโครงการ/กิจกรรม ด าเนินงาน เหตุ

รหัสโครงการ  ยงัไม่ด าเนินการ   บรรลุ สอดคลอ้งกับโครงการหลกั

  อยู่ระหวา่งด าเนินการ   ไม่บรรลุ

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการที่ด าเนินการไดบ้รรลเุป้าหมาย  

ไตรมาสที่  1-4  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2555 - กันยายน  2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยันครพนม   

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ส าหรับการเรียนการสอน วทิยาศาสตร์ ส่ือและอปุกรณ์การศึกษา

58 โครงการจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ส าหรับ 1.5.3.5 สาขาวชิา  ด าเนินการแลว้   บรรลุ กจิกรรมจดัซ้ือวสัดุ ครุภัณฑ์เพื่อ

ส าหรับการเรียนการสอนในรายวชิา วทิยาศาสตร์ ส่ือและอปุกรณ์การศึกษา

ปฏิบัติการ

59 โครงการเพิ่มศักยภาพทางวชิาการของ 5.4.1.1 สาขาวชิา  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ

คณาจารยส์าชาวทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์

60 โครงการวทิยาศาสตร์และ 3.4.3.1 ดร.นันทวนั  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอด
คณิตศาสตร์สัญจร เอื้อวงศ์กลู เทคโนโลยีสู่ชุมชน

61 โครงการประกวดโครงงาน 1.4.2.1 อ.ชนาพร  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการเพิ่มสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ
วทิยาศาสตร์ รัตนมาลี

62 โครงการกจิกรรมค่ายอาสาวชิาการ 1.1.3.1 สาขาวชิา  ยงัไม่ด าเนินการ     NA

พี่ชว่ยน้อง วทิยาศาสตร์

63 โครงการรับน้องสาขาวชิา 1.1.3.1 สาขาวชิา  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์

64 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 1.3.1.1 สาขาวชิา  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา
วทิยาศาสตร์ ภายในประเทศ / นอกประเทศ

65 โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู 1.1.4.1 สาขาวชิา  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วทิยาศาสตร์

66 โครงการเสริมความเป็นครู 1.1.2.1  งานพัฒนานักศึกษา  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการเสริมความเป็นครู

 และ สาขาวชิา



พันธกิจที่ 1 ผลติบันทิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
การด าเนินงาน ความส าเร็จของตวัชี้วดั ผลการ หมาย
 ด าเนินการแลว้ ตามโครงการ/กิจกรรม ด าเนินงาน เหตุ

รหัสโครงการ  ยงัไม่ด าเนินการ   บรรลุ สอดคลอ้งกับโครงการหลกั

  อยู่ระหวา่งด าเนินการ   ไม่บรรลุ

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการที่ด าเนินการไดบ้รรลเุป้าหมาย  

ไตรมาสที่  1-4  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2555 - กันยายน  2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยันครพนม   

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

67 โครงการจดัซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใชใ้นการ 1.5.3.5 สาขาวชิาต่าง ๆ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ กจิกรรมจดัซ้ือวสัดุ ครุภัณฑ์เพื่อ

จดัการเรียนการสอน ส่ือและอปุกรณ์การศึกษา
68 โครงการประกนัคุณภาพนักศึกษา 1.1.3.1 งานพัฒนาฯ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

(QA)

69 โครงการไหวค้รู 4.2.2.1 งานพัฒนาฯ

70 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ 1.1.3.1 งานพัฒนาฯ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

สร้างเครือขา่ยการประกนัคุณภาพ สโมสรนักศึกษา
การศึกษาของนิสิต นักศึกษา ระดับ

อดุมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
71 โครงการไหวพ้ระ กราบปู่ สู่ขวญั 1.1.3.1 งานพัฒนาฯ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

น้อง
72 โครงการปฐมนิเทศ และพัฒนา 1.1.3.1 งานท านุบ ารุงฯ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

ศักยภาพนักศึกษาใหม่
กจิกรรมอบรมให้ความรู้การใชง้าน

ห้องสมดุและอบรมเครือขา่ย

คอมพิวเตอร์
73 โครงการจดัซ้ือวสัดุส านักงาน 1.5.3.5 งานกยศ.  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการจดัซ้ือวสัดุส านักงาน

ส าหรับงาน กยศ.
74 โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา 1.1.3.1 งานพัฒนาฯ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

ประจ าปี



พันธกิจที่ 1 ผลติบันทิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
การด าเนินงาน ความส าเร็จของตวัชี้วดั ผลการ หมาย
 ด าเนินการแลว้ ตามโครงการ/กิจกรรม ด าเนินงาน เหตุ

รหัสโครงการ  ยงัไม่ด าเนินการ   บรรลุ สอดคลอ้งกับโครงการหลกั

  อยู่ระหวา่งด าเนินการ   ไม่บรรลุ

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการที่ด าเนินการไดบ้รรลเุป้าหมาย  

ไตรมาสที่  1-4  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2555 - กันยายน  2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยันครพนม   

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

75 โครงการวนัส าคัญ 4.2.2.1 งานพัฒนาฯ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการวนัส าคัญ

กจิกรรมวนั พ่อ

กจิกรรม โครงการลอยกระทงสืบสาน โครงการวนัส าคัญ

ประเพณีวฒันธรรมไทย

76 โครงการจดัซ้ือเวชภัณฑ์ยาที่ใชใ้น 1.1.3.1 งานพัฒนาฯ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
77 โครงการจดัซ้ือวสัดุส านักงานงาน 1.5.3.5 งานพัฒนาฯ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ กจิกรรมจดัซ้ือวสัดุ ครุภัณฑ์เพื่อ

พัฒนานักศึกษา ส่ือและอปุกรณ์การศึกษา

78 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 1.1.3.1 งานพัฒนาฯ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

79 โครงการตรวจหอพักนักศึกษา 1.1.3.1 งานพัฒนาฯ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา
80 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 1.1.3.1 งานพัฒนาฯ  ยงัไม่ด าเนินการ     NA  * ยกเลิกโครงการ

81 โครงการจดัท างานวจิยัของฝ่าย 1.1.3.1 งานพัฒนาฯ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

พัฒนานักศึกษา

82 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเวบ็ 1.1.3.1 งานพัฒนาฯ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

ไซด์
83 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ 1.5.3.1 งานพัฒนาฯ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการปรับปรุงทาสีอาคาร

84 โครงพัฒนานักศึกษา การอบรม/ประชมุ 1.3.1.1 งานพัฒนาฯ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา

/สัมมนา ภายในประเทศ / นอกประเทศ

85 โครงการสานสัมพันธผู้์บริหารพบ 1.1.3.1 งานพัฒนาฯ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

นักศึกษา



พันธกิจที่ 1 ผลติบันทิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
การด าเนินงาน ความส าเร็จของตวัชี้วดั ผลการ หมาย
 ด าเนินการแลว้ ตามโครงการ/กิจกรรม ด าเนินงาน เหตุ

รหัสโครงการ  ยงัไม่ด าเนินการ   บรรลุ สอดคลอ้งกับโครงการหลกั

  อยู่ระหวา่งด าเนินการ   ไม่บรรลุ

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการที่ด าเนินการไดบ้รรลเุป้าหมาย  

ไตรมาสที่  1-4  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2555 - กันยายน  2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยันครพนม   

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

86 โครงการเปิดโลกกจิกรรม 1.1.3.1 งานพัฒนาฯ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

87 โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และ 1.1.3.1 งานพัฒนาฯ  ยงัไม่ด าเนินการ     NA  * ยกเลิกโครงการ

จติสาธารณะ

88 โครงการประชมุผู้ปกครอง 1.1.3.1 งานกยศ.  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

89 โครงการกฬีาสานสัมพันธน์้องใหม่ 1.1.3.1 งานกฬีา  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

และ Freshy night

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์
90 โครงการเขา้ร่วมกฬีาและนันทนา 1.1.3.1 งานกฬีา  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

การน้องใหม ่และ Freshy 

มหาวทิยาลัยนครพนม

91 โครงการกฬีาภายในนักศึกษา 1.1.3.1 งานกฬีา  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

92 โครงการเขา้ร่วมกฬีามหาวทิยาลัย 1.1.3.1 งานกฬีา  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

นครพนมเกมส์ คร้ังที่ 7

มหาวทิยาลัยนครพนม

93 โครงการสานสัมพันธศิ์ษยเ์กา่ 1.1.3.1 งานศิษยเ์กา่  ยงัไม่ด าเนินการ     NA  * ยกเลิกโครงการ

94 โครงการประชมุวชิาการ คร้ังที่ 5 2.4.1.1 คณะศิลปศาสตร์ฯ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ  โครงการประชมุวชิาการ คร้ังที่ 5

95 โครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ 5.4.1.1  งานวชิาการ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

และงานทะเบียน วชิาการ

และประมวลผล



พันธกิจที่ 1 ผลติบันทิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
การด าเนินงาน ความส าเร็จของตวัชี้วดั ผลการ หมาย
 ด าเนินการแลว้ ตามโครงการ/กิจกรรม ด าเนินงาน เหตุ

รหัสโครงการ  ยงัไม่ด าเนินการ   บรรลุ สอดคลอ้งกับโครงการหลกั

  อยู่ระหวา่งด าเนินการ   ไม่บรรลุ

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการที่ด าเนินการไดบ้รรลเุป้าหมาย  

ไตรมาสที่  1-4  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2555 - กันยายน  2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยันครพนม   

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

96 โครงการอบรมส่งผลการเรียนผ่านระบบ 5.4.1.1  งานวชิาการ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

บริการการศึกษาและระบบประเมนิผลการ และงานทะเบียน วชิาการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร และประมวลผล
97 กจิกรรมส ารวจภาวะการณ์มงีาน 1.1.4.1 งานทะเบียนและ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพี

ท าของบัณฑิตที่มงีานหรือ ประมวลผล

ประกอบอาชพีอสิระหลังส าเร็จ

การศึกษา 1 ปี

98 กจิกรรมส ารวจระดับความ 1.1.5.1 งานทะเบียนและ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ  กจิกรรมประเมนิความพึงพอใจ

พึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิต ประมวลผล ของผู้ใชบ้ัณฑิต

99 โครงการอบรมการใชร้ะบบบริการการศึกษา 1.1.3.1 งานทะเบียนและ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพัฒนานักศึกษา

และระบบสืบค้นสารสนเทศแกน่ักศึกษา ประมวลผล

100 โครงการอบรมการใชร้ะบบบริการการศึกษา 5.4.1.1 งานทะเบียน  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการพฒันาบคุลากรสาย
และระบบสืบค้นสารสนเทศแกอ่าจารย์ และประมวลผล วิชาการ
เจา้หน้าที่

101 โครงการรับสมคัรนักศึกษา 1.2.2.1 งานทะเบียน  ด าเนินการแลว้   บรรลุ กิจกรรมการรับนักศึกษาจากแหล่ง
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ และประมวลผล เปา้หมายที่หลากหลาย

102 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 1.1.1.1  สาขาวชิาต่าง ๆ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการปรับปรุงหลักสูตรและ

วพิากษ์หลักสูตร

103 โครงการศูนยฝึ์กประสบการณ์และพัฒนา 1.1.2.1 คณะศิลปศาสตร์ฯ  ด าเนินการแลว้   บรรลุ โครงการศูนยฝึ์กประสบการณ์

วชิาชพีครู คณะศิลปศาสตร์ฯ ม.นครพนม และพัฒนาวชิาชพีครู 

คณะศิลปศาสตร์ฯ ม.นครพนม



พันธกิจที่ 1 ผลติบันทิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
การด าเนินงาน ความส าเร็จของตวัชี้วดั ผลการ หมาย
 ด าเนินการแลว้ ตามโครงการ/กิจกรรม ด าเนินงาน เหตุ

รหัสโครงการ  ยงัไม่ด าเนินการ   บรรลุ สอดคลอ้งกับโครงการหลกั

  อยู่ระหวา่งด าเนินการ   ไม่บรรลุ

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการที่ด าเนินการไดบ้รรลเุป้าหมาย  

ไตรมาสที่  1-4  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2555 - กันยายน  2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยันครพนม   

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

* หมายเหต ุ 

  พันธกจิที่ 1 มจี านวนโครงการทั้งหมด  103  โครงการ

 ด าเนินการแล้ว            จ านวน 93  โครงการ

 ยงัไมด่ าเนินการ           จ านวน 10  โครงการ

 อยู่ระหวา่งด าเนินการ     จ านวน -                โครงการ

สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย  = 90  %



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ
1 โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ

ทางประสบการณ์ทางคอมพิวเตอร์
ภายใตโ้ครงการดงักลา่ว มีดงัน้ี
 1. โครงการทัศนศึกษา การจดัการ   - จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ 80 คน  ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ 85,000         85,000         13-16 พ.ย. 55  ปัญหาอปุสรรค
เรียนการสอนคอมพิวเตอร์  - ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วม ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ
ประจ าปีการศึกษา 2555 : ศึกษาดูงาน โครงการ  ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.51  1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 80คน
ด้านการเรียนการสอนที่โรงเรียนกรุงเทพ   ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 80  คน  (บรรลุ)  ขอ้เสนอแนะ
คริสเตียน กรุงเทพ  2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 100

 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายร้อยละ 100 (บรรลุ)
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00 
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.17 ( Pบรรลุ)
 ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากร อยู่ในระดับ มาก
2. ด้านกระบวนการ ขึ้นตอนการประชมุเชงิปฏบิัติการ
อยู่ในระดับ มาก
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับ มาก
4. ด้านผลจากการประชมุ อยู่ในระดับ มาก
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ มาก
    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่ 2

ผู้รายงาน         นางสาวสวุสิาข์  เหลา่เกิด
อาจารยส์าขาคอมพิวเตอร์

2.โครงการทัศนศึกษา  การจดัการเรียน อาจารยแ์ละนักศึกษา  ผลการด าเนินโครงการทัศนศึกษาการจดัการเรียนการสอน 15,000         15,000         1-ก.พ.-56  ปัญหาอปุสรรค
การสอนคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาตร์และวทิยาศาสตร์  คอมพิวเตอร์  - ระยะเวลาจดัโครงการน้อยเกนิไป

จ านวน  6 คนและนักศึกษา 76 คน  ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ  ขอ้เสนอแนะ
 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 82 คน  1. ควรจดัโครงการให้ต่อเนื่อง
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 82  คน   (บรรลุ)
 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 100
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายร้อยละ 100 (บรรลุ)
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00 
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.89  ( Pบรรลุ)
 ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากร อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านกระบวนการ ขึ้นตอนการประชมุเชงิปฏบิัติการ
อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับ ดีมาก
4. ด้านผลจากการประชมุ อยู่ในระดับ ดีมาก
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน         นางสาววชัรี  แซงบุญเรือง

อาจารยส์าขาคอมพิวเตอร์
2 โครงการพัฒนาสมรรถนะความเป็นครู  นักศึกษา คณะศิลปศาตร์และ  ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ 10,000         10,000         18 มคี. 56  ปัญหาอุปสรรค

ด้านการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ วทิยาศาสตร์  หลักสูตรวชิาชพีครู ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ
เพื่อการประมวลผล จ านวน  600  คน  1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 600 คน

 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 1,136  คน  (บรรลุ)  ข้อเสนอแนะ
 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 1,136  คน  (บรรลุ)
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00 
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.96  ( Pบรรลุ)
 ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านสถานที่/ระยะเวลา อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านความรู้ความเขา้ใจ อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านการน าความรู้ไปใช ้อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านกจิกรรม อยู่ในระดับ ดี
    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน         นางสาวสธุิดา  เลขะวฒันะ

อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาคอมพิวเตอร์
3  โครงการค่ายอาสาพัฒนาห้อง   - จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ  ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ 21,600         21,600         14-16 ธค. 55  ปัญหาอุปสรรค

คอมพิวเตอร์ และส่ือการเรียนการสอน  จ านวน 100 คน ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ (บก.ศ.)  - การเดินสายไฟเดิมในห้องนั้นไมถ่กูต้อง
คร้ังที่ 3  - ความพึงพอใจของผู้ร่วม  1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 100 คน ตามหลักการ ท าให้เสียเวลาร้ือใหม่

โครงการ ค่าคะแนน 3.51  ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 143 คน  (บรรลุ)  - ไมไ่ด้ส ารวจขนาดห้องกอ่น ท าให้การ
 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 100 ทาสี ไมเ่พียงพอ
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายร้อยละ 100 (บรรลุ)  -  การแบ่งหน้าที่การท างานของนักศึกษา
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ ล้มเหลว งานที่อออกมาไมม่ปีระสิทธภิาพ
 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ทั้งเวลาและผลที่ได้รับไมดี่เท่าที่ควร
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00  - การเดินทาง ของนักศึกษา ล่าชา้เนื่อง
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย จากเชค็จ านวน เชค็เวลา เชค็การเดินทาง
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.40  ( Pบรรลุ) ผิดท าให้รถบัส ขึ้นไมเ่ต็ม 
 ความพึงพอใจของโครงการ  ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากร อยู่ในระดับ มาก  -  ควรมงีบประมาณมากขึ้น
2. ด้านกระบวนการ ขึ้นตอนการประชมุเชงิปฏบิัติการ  - ควรมกีารประสานงานกบัโรงเรียน
อยู่ในระดับ มาก ที่จะเขา้จดัโครงการ โดยให้เกดิผลดี
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก กบัการซ่อมบ ารุงที่ดีขึ้น
4. ด้านผลจากการประชมุ อยู่ในระดับ มาก



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ มากที่สุด
    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน         นางสาวสวุสิาข์  เหลา่เกิด

อาจารยส์าขาคอมพิวเตอร์
4 โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาสาขาวชิารัฐระศาสนศาสตร์ 1.นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงด้านการบริหารงาน 36,560         36,560         9-11พย.55

ชั้นปีที่ 4 จ านวน 21 คน ภาครัฐจากหน่วยงานที่เดินทางไปศึกษาดูงาน อาทิเชน่
อาจารย ์ 5 คน เทศบาลต าบลเกาะชา้ง และสวนสวรรค์ตะวนัออก

2.นักศึกษาเขา้ใจโครงสร้างบทบาทหน้าที่ด้านต่าง ๆ 
ของการบริหารงานภาครัฐ
3.นักศึกษาสามรถน าความรู้ที่ได้ไปใชใ้นกจิกรรมการ
เรียนด้านการปกครองท้องถิ่นได้
    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน         นายมาโนช  สวุรรณสาร

หัวหน้าสาขารัฐประศาสนศาสตร์
5 โครงการรัฐประศาสนศาสตร์สัมพันธ์ นักศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 1.นักศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ทั้งภาคปกติ 20,000         20,000         16-ธ.ค.-55 ปัญหาอุปสรรค

ชั้นปีที่ 1 - ปีที่ 4 ภาคปกติและภาคพิเศษและภาคพิเศษได้มกีจิกรรมร่วมกนัอนัแสดงถงึความ ( บก.ศ. ) 1.การจดักจิกรรมส่วนมากได้รับ
จ านวน  340  คน มนี้ าใจต่อกนัระหวา่งพี่น้องโดยเป็นส่วนหนึ่งของ 10,000         10,000         งบประมาณไมเ่พียงพอ

กระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซ่ึงมกีารประเมนิผล (กศ.พิเศษ)
จากการตอบแบบสอบถามการจดักจิกรรมดังนี้ เงินบ ารุงการศึกษา.=20,000 บาท
1.ด้านผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจต่อกจิกรรม เงิน พิเศษ = 10,000 บาท
ในระดับมาก
2.อยากให้สาขาวชิาจดักจิกรรมลักษณะนี้อยา่งต่อเนื่อง
ในระดับมาก
3.ผู้เขา้ร่วมอยากให้เพิ่มประเภทกจิกรรมในระดับมาก
4.ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามพอใจในด้านภาพรวม
ในระดับมาก
    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
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รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
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ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน         นายมาโนช  สวุรรณสาร

หัวหน้าสาขารัฐประศาสนศาสตร์
6 โครงการนิเทศนักศึกษา สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 3 1.ท าให้ทราบถงึสภาพปัญหาและอปุสรรคในการ 30,000         30,000         11ธค.55- ปัญหาอุปสรรค

ภาคปกติ จ านวน  64  คน ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาจากสถานการณ์จริง 26กพ.56 1.ระยะเวลาในการนิเทศมจี ากดั
2.เห็นขอ้แตกต่างระหวา่งนักศึกษาที่มงีานท าประจ า 2.งบประมาณไมเ่พียงจงึท าให้
กบันักศึกษาที่ยงัไมม่งีานประจ า เป็นขอ้จ ากดัที่ท าให้นักศึกษาต้อง
3.หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าส่วนราชการให้ความ ฝึกประสบการณ์ในพื้นที่จงัหวดั
ร่วมมอืในการประเมนินักศึกษาอยา่งเต็มที่ นครพนมและจงัหวดัใกล้เคียง
4.ส่วนราชการบางแห่ง เชน่ อบต. อบจ. ต้องการให้
สาขาวชิาส่งนักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์อยา่ง
ต่อเนื่อง
    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน         นายมาโนช  สวุรรณสาร

หัวหน้าสาขารัฐประศาสนศาสตร์
7 การประชมุเครือขา่ยนักศึกษา ตัวแทนนักศึกษาสาขาวชิา รปศ. 1.ตัวแทนนักศึกษาได้ท าบันทึกขอ้ตกลง (MOU) ระหวา่ง

มหาวทิยาลัยภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ชั้นปีที่ 1 = 1 คน เครือขา่ยนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์
ชั้นปีที่ 2 = 2 คน จ านวนทั้งส้ิน 20 มหาวทิยาลัยภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
อาจารย ์1 คน 2.นักศึกษาสถาบันเครือขา่ยได้สร้างความสัมพันธอ์นัดี

ระหวา่งกนั กอ่ให้เกดิเครือขา่ยเขม้แขง็ระหวา่งนิสิต
นักศึกษาอนัเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม
3.นักศึกษามกีารประชมุเตรียมการจดัเสวนาการเตรียม
ความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนตามนโยบายรัฐ
    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน         นายมาโนช  สวุรรณสาร

หัวหน้าสาขารัฐประศาสนศาสตร์
8 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง นักศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 1.นักศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ได้รับความรู้ 20,000         20,000         7-8กพ.56 ปัญหาอุปสรรค
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ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

คุณธรรมจริยธรรม ชั้นปีที่ 1 จ านวน 130 คน ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ชั้นปีที่ 2 จ านวน 20 คน 2.นักศึกษาได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กจิกรรมกลุ่ม 
อาจารย ์ 5  คน พร้อมการอยู่ร่วมกนัเป็นหมู่คณะ

3.นักศึกษาได้ฝึกตนให้มจีติสาธารณะโดยถอืเป็นส่วนหนึ่ง
ของกจิกรรมการเรียนการสอนรายวชิาคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับผู้บริหาร
    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน         นายมาโนช  สวุรรณสาร

หัวหน้าสาขารัฐประศาสนศาสตร์

9 โครงการสิงห์อสีาน ตัวแทนนักศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสน1.นักศึกษาที่เป็นตัวแทนได้เขา้ร่วมกจิกรรมระหวา่ง 20,000         20,000         2-3กพ.56 ปัญหาอุปสรรค
ศาสนศาสตร์  ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 มหาวทิยาลัยเครือขา่ยภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 1.งบประมาณที่ได้รับมจี านวนจ ากดั
จ านวน 50 คน พร้อมอาจารยจ์ านวน จ านวนทั้งส้ิน 20 มหาวทิยาลัยภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 2.นักศึกษาต้องการเขา้ร่วมมจี านวน
3 คน 2.นักศึกษาสถาบันเครือขา่ยได้สร้างความสัมพันธอ์นัดี มากแต่ทางคณะสามารถให้นักศึกษา

ระหวา่งกนั กอ่ให้เกดิเครือขา่ยเขม้แขง็ระหวา่งนิสิต เขา้ร่วมได้เฉพาะตัวแทนบางส่วน
นักศึกษาอนัเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม
และเตรียมความพร้อมเขา้สู่อาเซียน
    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน         นายมาโนช  สวุรรณสาร

หัวหน้าสาขารัฐประศาสนศาสตร์
10 โครงการอบรมกฎหมายจราจรและ นักศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 1.นักศึกษาได้เรียนรู้กฏหมายจราจรและการป้องกนัภยั 15,800         15,800         23-24 กพ. ปัญหาอุปสรรค

การป้องกนัภยัอาชญากรรม ชั้นปีที่ 1 จ านวน 100  คน อาชญากรรมในชวีติประจ าวนั 56 1.รถเคล่ือนที่ส าหรับออกใบอนุญาต
2.นักศึกษาสามารถสอบผ่านและได้รับใบอนุญาตขบัขี่ ขบัขี่ ต้องมกีารจองล่วงหน้าและมี
รถจกัรยานยนต์ การดูแลพื้นที่หลายจงัหวดัท าให้
3.เป็นกจิกรรมชี้น าและป้องกนัภยัให้กบันักศึกษา การด าเนินงานล่าชา้
    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่ 2



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รายงาน         นายมาโนช  สวุรรณสาร
หัวหน้าสาขารัฐประศาสนศาสตร์

11 โครงการศึกษาดูงานทางรับประศาสน นักศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 1.นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงด้านการบริหารงาน 16,250         145,250       14-18 ม.ีค. 56 ปัญหาอุปสรรค
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จ านวน 43 คน ภาครัฐจากหน่วยงานที่เดินทางไปศึกษาดูงาน อาทิเชน่ 1.ระยะเวลาในการด าเนินกจิกรรมน้อย

อาจารย ์5 คน เทศบาลต าบลจอมบึง และโครงการตามพระราชด าริ 2.งบประมาณที่ได้รับการ
หุบกะพง สนับสนุนมไีมเ่พียงพอ
2.นักศึกษาเขา้ใจโครงสร้างบทบาทหน้าที่ด้านต่าง ๆ 3.งบประมาณมนี้อยนักศึกษาที่
ของการบริหารงานภาครัฐ เดินทางไปศึกษาดูงานต้องออก
3.นักศึกษาสามรถน าความรู้ที่ได้ไปใชใ้นกจิกรรมการ ค่าใชจ้า่ยในการศึกษาดูงานเอง
เรียนด้านการปกครองท้องถิ่นได้
    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน         นายมาโนช  สวุรรณสาร

หัวหน้าสาขารัฐประศาสนศาสตร์
12 โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่รายวชิาสัมมนาทาง 25,900         25,900         28-30 พ.ย. 55 ปัญหาอปุสรรค

รายวชิาสัมมนาทางการศึกษาปฐมวยั ชั้นปีที่ 4 จ านวน 48 คน การศึกษาปฐมวยั  ผลการด าเนินงานดังนี้     -
คณาจารย ์จ านวน 4 คน ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ

กจิกรรมหลัก ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ ขอ้เสนอแนะ
1. กจิกรรมสัมมนาทางการศึกษาปฐมวยั 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 48 คน 1. งบประมาณไมเ่พียงพอ
เกี่ยวกบัการวจิยัในชั้นเรียน ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 48 คน (บรรลุ)

2.ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 90
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 48 คน (บรรลุ)
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
80 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 85 (บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ดี



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

3. ด้านส่ิงอ านวยสะดวก  อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านผลจากการประชมุ อยู่ในระดับ ดีมาก
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน         อาจารยล์ลีาวด ี ชนะมาร

หัวหน้าสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั
13 โครงการปฐมวยัสัมพันธ์ นักศึกษาสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั ผลการด าเนินโครงการปฐมวยัสัมพันธ ์มผีลด าเนินงาน 36,892         36,892         17-19 ธ.ค. 55 ปัญหาอปุสรรค

ชั้นปีที่ 3 จ านวน 98 คน ดังนี้     -
ชั้นปีที่ 4 จ านวน 2 คน ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
คณาจารย ์6 คน ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลักประกอบด้วย 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 100 คน 1. งบประมาณไมเ่พียงพอ
1. กจิกรรมปฐมวยัสัมพันธเ์สริมสร้าง ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 100 คน (บรรลุ)
เครือขา่ยที่งดงาม แลกเปล่ียนความรู้ 2.ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 90
ทางวชิาการและท ากจิกรรมร่วมกบั ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 100 คน (บรรลุ)
นักศึกษาสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยัของ ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
มหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสีมา 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ

 90 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 95  (บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ดีมาก
3. ด้านส่ิงอ านวยสะดวก  อยู่ในระดับ ดีมาก
4. ด้านผลจากการประชมุ อยู่ในระดับ ดีมาก
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน         อาจารยล์ลีาวด ี ชนะมาร

หัวหน้าสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

14 โครงการสัมมนาสาขาวชิาการศึกษา นักศึกษาสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั ผลการด าเนินโครงการสัมมนาสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 35,280         35,280         17-19 ธ.ค. 55 ปัญหาอปุสรรค
ปฐมวยั ชั้นปีที่ 3 จ านวน 98 คน มผีลด าเนินงานดังนี้     -

คณาจารย ์5 คน ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลักประกอบด้วย 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 98 คน 1. งบประมาณไมเ่พียงพอ
1. กจิกรรมทัศนศึกษา ณ Jim ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 98 คน (บรรลุ)
Thompson Farm ศึกษาการอนุรักษ์ 2.ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 90
และถา่ยทอดทางประเพณี วฒันธรรม ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 98 คน (บรรลุ)
อนัเกา่แกแ่ละงดงาม ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
2. จดัโครงการสัมมนาสาขาวชิาการ 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
ศึกษาปฐมวยั อบรมเร่ือง บุคลิกภาพของ  80 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 90  (บรรลุ)
ครูปฐมวยัเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ความพึงพอใจของโครงการ

1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ดีมาก
3. ด้านส่ิงอ านวยสะดวก  อยู่ในระดับ ดีมาก
4. ด้านผลจากการประชมุ อยู่ในระดับ ดีมาก
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน         อาจารยล์ลีาวด ี ชนะมาร

หัวหน้าสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั
15 โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั ผลการด าเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างการเรียน 70,559         70,559         5-9 ก.พ. 56 ปัญหาอปุสรรค

รายวชิาการจดัการชั้นเรียนเด็กปฐมวยั ชั้นปีที่ 2 จ านวน 134 คน การเรียนรู้การศึกษาปฐมวยั มผีลด าเนินงานดังนี้     -
คณาจารย ์5 คน ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ

ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ ขอ้เสนอแนะ
กจิกรรมหลักประกอบด้วย 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 130 คน 1. งบประมาณไมเ่พียงพอ
1. ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลบ้าน ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 130 คน (บรรลุ)
รัก  โรงเรียนบ้านแห่งรักและศานติ 2.ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 90



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 130 คน (บรรลุ)
ศูนยส์าธติการศึกษาปฐมวยั มหาวทิยาลัย ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
นครปฐม จงัหวดันครปฐม 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ

 90 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 95  (บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ดีมาก
3. ด้านส่ิงอ านวยสะดวก  อยู่ในระดับ ดีมาก
4. ด้านผลจากการประชมุ อยู่ในระดับ ดีมาก
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน         อาจารยล์ลีาวด ี ชนะมาร

หัวหน้าสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั
16 โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมผ่าน นักศึกษาสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั ผลการด าเนินโครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมผ่านนิทาน 15,000         15,000         18 ก.พ. 2556 ปัญหาอปุสรรค

นิทานหุ่นในโรงเรียนระดับปฐมวยั ชั้นปีที่ 4 จ านวน 45 คน หุ่นในโรงเรียนระดับปฐมวยั มผีลด าเนินงานดังนี้     -
คณาจารย ์1 คน ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ

กจิกรรมหลักประกอบด้วย ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ ขอ้เสนอแนะ
การจดัโครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 150 คน     -
ผ่านนิทานหุ่นในโรงเรียนระดับปฐมวยั ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 150 คน (บรรลุ)
ท าให้นักศึกษาได้ฝึกปฏบิัติการเชดิหุ่น 2.ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
และการแสดงหุ่นประกอบนิทาน ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 150 คน (บรรลุ)
ณ โรงเรียนบ้านใหมส่ามคัคี ต.ท่าสะอาด ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
อ.เซกา จ. บึงกาฬ 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ

 80 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 85  (บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ อยู่ใน



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

ระดับ ดีมาก
3. ด้านส่ิงอ านวยสะดวก  อยู่ในระดับ ดีมาก
4. ด้านผลจากการประชมุ อยู่ในระดับ ดีมาก
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน         อาจารยล์ลีาวด ี ชนะมาร

หัวหน้าสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั

17 โครงการพัฒนานักศึกษา : เร่ืองฝึกอบรม นักศึกษาสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั ผลการด าเนินโครงการพัฒนานักศึกษา : เร่ืองฝึกอบรมเชงิ 8,610           8,610          21 ก.พ. 2556 ปัญหาอปุสรรค
เชงิปฏบิัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ชั้นปีที่ 2 จ านวน 132 คน ปฏบิัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวยั     -
ส าหรับเด็กปฐมวยั และนักศึกษาชั้ปีที่ 3 จ านวน 95 คน มผีลด าเนินงานดังนี้

ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ ขอ้เสนอแนะ
กจิกรรมหลักประกอบด้วย ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ     -
อบรมเชงิปฏบิัติการปฐมพยาบาลเบื้อง 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 227 คน
ส าหรับเด็กปฐมวยั ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 227 คน (บรรลุ)

2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 90
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 227 คน (บรรลุ)
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
 3.51 ขึ้นไปจากคะแนน 5.00  
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย  ได้คะแนนเฉล่ีย 4.50
 (บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการอบรมเชงิปฏบิัติการ
อยู่ในระดับ ดีมาก
3. ด้านส่ิงอ านวยสะดวก  อยู่ในระดับ ดีมาก
4. ด้านผลจากการประชมุ อยู่ในระดับ ดีมาก



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน         อาจารยล์ลีาวด ี ชนะมาร

หัวหน้าสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั
18 โครงการจดัต้ังโรงเรียนสาธติ : กจิกรรม คณะผู้บริหารและคณจารยป์ระจ า โครงการจดัต้ังโรงเรียนสาธติ : กจิกรรมการศึกษาดูงาน 74,692         74,692         17 - 22 ม.ีค. 56 ปัญหาอปุสรรค

การศึกษาดูงานเพื่อจดัต้ังโรงเรียนสาธติ หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั เพื่อจดัต้ังโรงเรียนสาธติแห่งมหาวทิยาลัยนครพนม     -
แห่งมหาวทิยาลัยนครพนม จ านวน ๘ คน มผีลด าเนินงานดังนี้

ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ ขอ้เสนอแนะ
กจิกรรมหลักประกอบด้วย ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ     -
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธติ 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 8 คน
มหาวทิยาลัยศิลปากร (ปฐมวยัและ ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 8 คน (บรรลุ)
ประถมศึกษา) จงัหวดันครปฐม 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ศูนยพ์ัฒนาเด็กทีปังกรรัศมโีชติและ ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 8 คน (บรรลุ)
โรงเรียนอนุบาลทีปังกรรัศมโีชติ 3. ร้อยละของการได้หลักสูตรและกฎระเบียบของ
โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก โรงเรียนต่าง ๆ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
โรงเรียนพีระยานาวนิ  จงัหวดักรุงเทพ ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 90 ( บรรลุ)
มหานคร โรงเรียนอนุบาลดวงตะวนั ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
จงัหวดัปทุมธานี 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย
โรงเรียนอนุบาลสาธติ มหาวทิยาลัย  ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากคะแนน 5.00  
ขอนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่ ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย  ได้คะแนนเฉล่ีย 4.90

 (บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโรงเรียนอยู่ในระดับ
ดีมาก
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
อยู่ในระดับ ดีมาก
3. ด้านส่ิงอ านวยสะดวก  อยู่ในระดับ ดีมาก
4. ด้านผลจากการประชมุ อยู่ในระดับ ดีมาก



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน         อาจารยล์ลีาวด ี ชนะมาร

หัวหน้าสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั
19 โครงการพบครูต้นแบบ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โครงการพบครูต้นแบบ   มผีลด าเนินงานดังนี้ 15,000         15,000         14 พ.ย. 55 ปัญหาอปุสรรค

ชั้นปีที่ 4 จ านวน 224 คน ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ     -
ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ
1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 224 คน ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลักประกอบด้วย ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 224 คน (บรรลุ)     -
นักศึกษาเขา้รับฟังบรรยายความส าคัญ 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 90
ของครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 224 คน (บรรลุ)
คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้างทัศนคติ ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
ต่อวชิาชพีครูและแนวทางการปฏบิัติตน 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
ในสถานศึกษาเมื่อต้องออกปฏบิัติการ  80 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 85  (บรรลุ)
สอนในสถานศึกษา ความพึงพอใจของโครงการ

1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ดีมาก
3. ด้านส่ิงอ านวยสะดวก  อยู่ในระดับ ดีมาก
4. ด้านผลจากการประชมุ อยู่ในระดับ ดีมาก
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน         อาจารยล์ลีาวด ี ชนะมาร

หัวหน้าสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั
20 โครงการศึกษาดูงาน อบรม ประชมุ

และสัมมนาวชิาการ อาจารยส์าขาวชิา
สังคมศึกษา



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

 กจิกรรมภายใต้โครงการ ดังนี้
 1. เขา้ร่วมงานประชมุวชิาการและ อาจารยแ์ละนักวชิาการที่สนใจเข้าร่วมได้เขา้ร่วมงานประชมุวชิาการและเสนอผลงานวจิยั 3,156.00      3,156.00     8-9 พ.ย. 2555
เสนอผลงานวจิยัที่มหาวทิยาลัย งานประชุมวชิาการ ที่มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (งบแผนดนิ) ปัญหาอุปสรรค
ขอนแกน่ ผลการด าเนินงาน  อาจารยไ์ด้เขา้ร่วมประชมุวชิาการและ  -

น าเสนอผลงานวจิยั

ผู้เขา้ร่วมโครงการ
อาจารยป์ุณณฑรีย ์เจยีวริิยะบุญญา ข้อเสนอแนะ

 2.ประชมุสัมนาวชิาการ อาจารยแ์ละนักวชิาการที่สนใจเข้าร่วมได้เขา้ร่วมงานประชมุวชิาการและเสนอผลงานวจิยั 3,566.00      3,566.00     27-30 พ.ย. 2555
งานประชุมวชิาการ ที่ศูนยม์านุษยวทิยาศิรินธร (งบแผนดนิ) ปัญหาอุปสรรค

ผลการด าเนินงาน  อาจารยไ์ด้เขา้ร่วมประชมุวชิาการและ  -
น าเสนอผลงานวจิยั

ผู้เขา้ร่วมโครงการ
อาจารยป์ุณณฑรีย ์เจยีวริิยะบุญญา ข้อเสนอแนะ

3. ประชมุสัมนาวชิาการ อาจารยแ์ละนักวชิาการที่สนใจเข้าร่วมได้เขา้ร่วมงานประชมุวชิาการและเสนอผลงานวจิยั 4,304.00      4,304.00     8-10 ก.พ. 2556
งานประชุมวชิาการ ที่มหาวทิยาลัยมหาสารคาม (งบแผนดนิ) ปัญหาอุปสรรค

ผลการด าเนินงาน  อาจารยไ์ด้เขา้ร่วมประชมุวชิาการและ  -
น าเสนอผลงานวจิยั

ผู้เขา้ร่วมโครงการ
อาจารยอ์นุชิต สงิห์สวุรรณ ข้อเสนอแนะ

 -
    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่ 2
ผู้รายงาน         นางสาวสวุมิล  ค าน้อย

อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาสงัคมศึกษา
21 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ อาจารย ์และนักศึกษาสาขาวชิาสังคมศึกษา ผลการด าเนินโครงการ อาจารยแ์ละนักศึกษาได้ศึกษาดูงานที่ 70,500         70,500         22-24 พ.ย. 55  ปัญหาอปุสรรค

นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา จ านวน 158  คน ประเทศกมัพูชาตามก าหนดการที่ระบุไวใ้นโครงการอยา่งครบถว้น (งบรายได)้  - 



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

กจิกรรม เพื่อให้เกดิการเรียนรู้นอกจากห้องเรียน
 - ศึกษาดูงานที่ประเทศกมัพูชา  ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ  ขอ้เสนอแนะ

ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ ควรมกีารน านักศึกษาศึกษาดูงานใน
 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 158 คน สถานที่จริงเพิ่มมากขึ้น
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 158 คน  (บรรลุ)

 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 100
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 158  คน  (บรรลุ)

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00 
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.64  ( บรรลุ)
 ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากร อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านกระบวนการ ขึ้นตอนการศึกษาดูงานอยู่ในระดับ ดี
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับ ดีมาก
4. ด้านผลจากการศึกษาดูงาน อยู่ในระดับ ดีมาก
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่
ผู้รายงาน         อาจารยส์วุมิล ค าน้อย

อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาสงัคมศึกษา
22 โครงการส่งเสริมการประกนัคุณภาพ อาจารย ์และนักศึกษาสาขาวชิาสังคมศึกษา ผลการด าเนินโครงการ อาจารยแ์ละนักศึกษาได้ศึกษาได้มี 32,200         32,200         14 ม.ีค. 56  ปัญหาอปุสรรค

ของสาขาวชิาสังคมศึกษา จ านวน 202 คน ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษา (งบแผนดนิ)  - ระยะเวลาในการจดังานน้อย
เพิ่มมากขึ้น
 ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ  ขอ้เสนอแนะ
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ  - ควรจดัให้มรีะยะเวลาในการ
 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 202 คน จดังานมากยิ่งขึ้น
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 202 คน  (บรรลุ)



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 90
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 202  คน  (บรรลุ)

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00 
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.67  ( บรรลุ)
 ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากร อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านกระบวนการ ขึ้นตอนการปฏบิัติอยู่ในระดับ ดี
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับ ดีมาก
4. ด้านผลจากการจดัโครงการ อยู่ในระดับ ดีมาก
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่
ผู้รายงาน         อาจารยส์วุมิล ค าน้อย

อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาสงัคมศึกษา
23 โครงการจดัซ้ือวสัดุส านกังาน สาขาวิชาสังคมศึกษา  ไดด้ าเนินการจดัซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใชใ้นการ 36,040.00       36,040.00       ต.ค. 55 - มี.ค.  56 ปัญหาอุปสรรค

 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปฏิบติังาน  ในไตรมาสท่ี 1-2 (งบรายได)้  -

ข้อเสนอแนะ

 -
    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่

ผู้รายงาน         อาจารยส์วุมิล ค าน้อย
อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาสงัคมศึกษา

24 โครงการนิทรรศการวฒันธรรม ๑. นักศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษ ผลการด าเนินโครงการนิทรรศการวฒันธรรมนานาชาติคร้ังที2่ 20,000         20,000         20-ก.พ.-56 ปัญหาอปุสรรค



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

นานาชาติคร้ังที่ 3 ชั้นปีที่ ๒ จ านวน ๑๒๐ คน มผีลการด าเนินงานดังนี้     -
๒. นักศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษ ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ

กจิกรรมหลัก ชั้นปีที่ ๑ จ านวน ๑๐๐ คน ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ ขอ้เสนอแนะ
๑. กจิกรรมจดันิทรรศการนานาชาติ ๓. อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาภาษา ๑. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย ๒๒๐ คน ผู้ร่วมโครงการต้องการให้มกีารจดัอยา่ง
นักศึกษาสาขาภาษาองักฤษชั้นปีที่ ๒ องักฤษ จ านวน ๕ คน ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย ๒๒๐ คน (บรรลุ) ต่อเนื่องทุกปี

๒.ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย ๒๐๐ คน (บรรลุ)
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
๑. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
80 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ (บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
๑. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดีมาก
๒. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ดีมาก
๓. ด้านส่ิงอ านวยสะดวก  อยู่ในระดับ ดีมาก
๔. ด้านผลจากการประชมุ อยู่ในระดับ ดีมาก
๕. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
              บรรลุเป้าหมาย   องค์ประกอบที่  2

ผู้รายงาน  อาจารยว์รรณธิภา  อุนารัตน์
                            ผู้รับผิดชอบโครงการ

25 โครงการศึกษาดูงานนอก นักศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ ผลการด าเนินงานโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 79,940.00     79,500.00     1 วัน ปัญหาอุปสรรค
สถานที่ของนักศึกษาสาขา จ านวน 190 คน ของนักศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ (แผ่นดิน) 11-ม.ีค.-56 ไมม่ี
วชิาวทิยาศาสตร์ มผีลการด าเนินงาน ดังนี้

ตัวชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ
1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 190 คน
ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย 190 คน (บรรลุ) ข้อเสนอแนะ
2. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 1 วนั 1. ควรจดักจิกรรมให้มะียะเวลานานมากขึ้น



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย 1 วนั (บรรลุ)
ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ
1.ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 (บรรลุ)
2. ผู้เขา้ร่วมโครงการที่น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100
(บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
2. ด้านสถานที่และบรรยากาศเอื้ออ านวยต่อการด าเนินโครงการ
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
3. ด้านวทิยากรถา่ยทอดความรู้ได้ชดัเจน เขา้ใจง่าย
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4. ด้านความเหมาะสมของส่ือโสตทัศนูปกรณ์
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
5. ด้านความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการใชก้ระบวนการทางเคมี
ในการผลิตผลิตภณัฑ์ทางอตุสาหกรรมในโรงงานอตุสาหกรรม
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
6. ด้านความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการใชก้ระบวนการทางเคมี
ในการผลิตผลิตภณัฑ์ทางอตุสาหกรรมในชมุชนที่พัฒนาจาก
ภมูปิัญญาและวฒันธรรมท้องถิ่น
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
7. ด้านเกดิการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
8. ด้านเกดิการเรียนรู้จากการปฏบิัติจริงนอกห้องเรียนจากผู้
เชี่ยวชาญที่มปีระสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชพี
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
9. ด้านเพิ่มพูนมมุมอง โลกทัศน์ เกดิเจตคติที่ดีต่อวชิาชพี



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
10. โดยภาพรวมทั้งหมดของโครงการ
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับjงชี้
           บรรลุเป้าหมาย   องคป์ระกอบท่ี .2 ....

(ด้านการเรียนการสอน)
ผู้รายงาน                ดร.นันทวนั เอ้ือวงศ์กูล
                            ผู้รับผิดชอบโครงการ

26 โครงการวนัส าคัญ
 ภายใต้โครงการวนัส าคัญ มดัีงนี้
 1. กจิกรรม วนัพ่อ 1 ตัวแทนนักศึกษาของ ผลการด าเนินโครงการ 5 ธนัวาคม 2555 น้อมร าลึก 3,000           3,000           3-ธ.ค.-55

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ในพระมหากรุณาธคุิณฯ  มผีลการด าเนินงานดังนี้
ชั้นปีที่ 1-4 ได้เขา้ร่วมด าเนินกจิกรรม  ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
จ านวน 200 คน ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ
2. คณจารย ์เจา้หน้าที่  1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 275 คน
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 260 คน  (บรรลุ)

จ านวน 60 คน  2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 275  คน  (บรรลุ)

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00 
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.28  ( บรรลุ)
 ความพึงพอใจของโครงการ
ด้านการประสานงานและการประชาสัมพันธใ์ห้เขา้ร่วม
กจิกรรม ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินกจิกรรม
ล าดับขั้นตอน รูปแบบการด าเนินกจิกรรม  นักศึกษามคีวาม
เขา้ใจถงึความส าคัญและวตัถปุระสงค์การจดักจิกรรม



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

สถานที่มคีวามเหมาะสม  โดยภาพรวมทั้งหมดมคีวามพึงพอใจ
อยู่ในระดับ ดี

 (งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)
ผู้รายงาน         นางสภาพร  คงเกษม

หัวหน้างานโครงการและกิจกรรม

 2.โครงการลอยกระทงสืบสานประเพณี นักศึกษาทุกชั้นปี โครงการลอยกระทงสืบสานประเพณี 40,000         40,000         27-พ.ย.-55 ปัญหาอปุสรรค
วฒันธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วฒันธรรม ประจ าปี 2555  ผลการด าเนินงานดังนี้  - มกีารตอบขอ้ซักถามเกี่ยวกบัการประกวด

ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ นางนพมาศ บางสาขาได้คะแนนน้อย
กิจกรรมหลกัประกอบดว้ย ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ ขอ้เสนอแนะ
1. กจิกรรมด้านการส่งเสริมศิลป 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 500 คน 1.ควรเพิ่มระยะเวลาในการจดัแสดงให้
วฒันธรรม ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 1,031 คน (บรรลุ) เพื่อให้การด าเนินกจิกรรมมคีวามสนุก
2. จดัให้มกีารประกวดนางนพมาศและ 2.ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 สนานแกน่ักศึกษา
กระทง ทั้งประเภทสวยงามและความคิด ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 1,031 คน (บรรลุ)
สร้างสรรค์ ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ

1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
 80 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 100  (บรรลุ)
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.50
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ดีมาก
3. ด้านส่ิงอ านวยสะดวก  อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านผลจากการประชมุ อยู่ในระดับ ดี
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก

    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
              บรรลุเป้าหมาย   องค์ประกอบที่  6
ผู้รายงาน   นางสาวอศิราภรณ์  ไวสู้ศึก



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

27 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์ 1. นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวชิา ผลการด าเนินโครงการ ปรับปรุงภมูทิัศน์ : big cleaning
 : big cleaning day จ านวนไมน่้อยกวา่ 800 คน day  มผีลการด าเนินงานดังนี้

2. คณาจารย ์เจา้หน้าที่ ของ  ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ
จ านวน 50 คน  1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 870 คน

 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 850 คน  (บรรลุ)

 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 850  คน  (บรรลุ)

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00 
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.26  ( บรรลุ)

 ความพึงพอใจของโครงการ
ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมรับทราบถงึก าหนดโครงการ วตัถปุระสงค์
สามารถน าประโยชน์ของการเขา้ร่วมโครงการ ไปใช้
ในการเรียน และการท างาน อปุกรณ์ในการด าเนินงาน
โครงการเพียงพอกบัผู้เขา้ร่วมโครงการ ผู้เขา้ร่วมโครงการ
มส่ีวนร่วมในกจิกรรม โดยภาพรวมมคีวามพึงพอใจต่อการ
เขา้ร่วมโครงการอยู่ในระดับ ดี

 (งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)
ผู้รายงาน         นางสภาพร  คงเกษม

หัวหน้างานโครงการและกิจกรรม

28 โครงการปัจฉมินิเทศ ปี 2555 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ผลการด าเนินโครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา ปี 2555
สาขาวชิาภาษาองักฤษธรุกจิ มผีลการด าเนินงานดังนี้
จ านวน 12 คน  ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

นักศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ
จ านวน 25 คน  1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 34 คน
นักศึกษาสาขาวชิาพัฒนาสังคม  ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 40  คน  (บรรลุ)

และส่ิงแวดล้อม จ านวน 3 คน  2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 85
รวมเป็นจ านวน 40  คน  ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 34  คน  (บรรลุ)

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00 
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.41  ( บรรลุ)

 ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการกจิกรรม  อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านกระบวนการ ขึ้นตอนการให้บริการ
อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับ ดี
4. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก

 (งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)
ผู้รายงาน         นางสภาพร  คงเกษม

หัวหน้างานโครงการและกิจกรรม
29 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้าง นักศึกษามหาวทิยาลัยเครือขา่ย โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้าง 70,000         70,000         26 - 28 ต.ค. 55 ปัญหาอปุสรรค

เครือขา่ยการประกนัคุณภาพการศึกษา จ านวนไมน่้อยกวา่ 170 คน เครือขา่ยการประกนัคุณภาพการศึกษา     - ความพร้อมในการด าเนินกจิกรรม
ของนิสิตนักศึกษา  ระดับอดุมศึกษา  ของนิสิตนักศึกษา  ระดับอดุมศึกษา  อยู่ในระดับดีเพราะเนื่องจากเป็นปีแรก
สู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปี 2555 สู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปี 2555 ในการเป็นเจา้ภาพจดัโครงการ

ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ ขอ้เสนอแนะ
1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 170 คน 1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการจดักจิกรรม

กิจกรรมหลกั ประกอบดว้ย ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 170 คน (บรรลุ) ให้มากขึ้น



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

1. กจิกรรมเชื่อมสัมพันธน์ักศึกษา 2.ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 2. ควรจดัให้มกีารอบรมอยา่งสม่ าเสมอ
2.ฟังบรรยาย เร่ืองนักศึกษากบัการท า ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 170 คน (บรรลุ)
กจิกรรมในมหาวทิยาลัย ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
3.ฟังบรรยาย เร่ือง การประกนัคุณภาพ 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
นักศึกษา 80 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 80 (บรรลุ)

มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.23
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ดี
3. ด้านส่ิงอ านวยสะดวก  อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านผลจากการประชมุ อยู่ในระดับ ดี
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดี

    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
              บรรลุเป้าหมาย   องค์ประกอบที่  3
ผู้รายงาน   นางสาวอิศราภรณ์  ไวสู้ศึก

 (งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)
30 โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา QA นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 840 คน ผลการด าเนินโครงการประกนัคุณภาพการศึกษา QA 30,000         30,000         11 - 13 มนีาคม 56 ปัญหาอปุสรรค

มผีลด าเนินงานดังนี้     - นักศึกษามจี านวนมากท าให้ต้องมกีาร
ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ จดักจิกรรมหลายวนั
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ ขอ้เสนอแนะ

กิจกรรมหลกัประกอบดว้ย 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 840 คน 1. งบประมาณที่มอียา่งจ ากดั ไมต่อบสนอง
1.มกีารอบรมการประกนัคุณภาพ ให้ ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 903 คน (บรรลุ) ของผู้เขา้ร่วมโครงการที่มเีป็นจ านวนมาก
ความรู้เกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการ 2.ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ศึกษา  รวมจดักจิกรรม (workshop) ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 903 คน (บรรลุ)
ให้ครอบคลุมแกน่ักศึกษาอยา่งทั่วถงึ ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
เพื่อให้นักศึกษาใหมทุ่กคนได้เรียนรู้การ 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
ท างานตามแผนวงจร Deming (PDCA)  80 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 100  (บรรลุ)



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

ลักษณะการท ากจิกรรมกลุ่มการวเิคราะห์ มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.94
การท างานโครงการตามหลักการ ความพึงพอใจของโครงการ
ประกนัคุณภาพ 1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดี

2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ดี
3. ด้านส่ิงอ านวยสะดวก  อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านผลจากการประชมุ อยู่ในระดับ ดี
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดี
    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
              บรรลุเป้าหมาย   องค์ประกอบที่  3
ผู้รายงาน   นางสาวอศิราภรณ์  ไวสู้ศึก

 (งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)
31 โครงการกฬีาภายในนักศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 840 คน ผลการด าเนินโครงการกฬีาภายในคณะศิลปศาสตร์ 10,000         10,000         16-พ.ย.-55 ปัญหาอปุสรรค

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ และวทิยาศาสตร์  มผีลด าเนินงานดังนี้     - สถานที่ในการจดังานไมเ่อื้ออ านวย
ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ ขอ้เสนอแนะ

กิจกรรมหลกัประกอบดว้ย 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 800 คน 1. ควรจะมกีารปรับสถานที่ให้พร้อมกอ่น
1. กจิกรรมวชิาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 800 คน (บรรลุ) การจดัการแขง่ขนั
บัณฑิตที่พึงประสงค์  และกจิกรรม 2.ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 2. ควรจะมกีารแขง่ขนัประเภทกฑีา
ส่งเสริมกฬีาและสุขภาพ ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 800 คน (บรรลุ)

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
 80 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 100  (บรรลุ)
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.12
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ดี
3. ด้านส่ิงอ านวยสะดวก  อยู่ในระดับ ดี



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

4. ด้านผลจากการประชมุ อยู่ในระดับ ดี
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดี
    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
              บรรลุเป้าหมาย   องค์ประกอบที่  3
ผู้รายงาน   นางสาวอศิราภรณ์  ไวสู้ศึก

 (งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)
32 โครงการเขา้ร่วมกฬีามหาวทิยาลัย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 840 คน ผลการด าเนินโครงการกฬีาภายในคณะศิลปศาสตร์ 10,000         10,000         28-พ.ย.-55 ปัญหาอปุสรรค

นครพนม และวทิยาศาสตร์  มผีลด าเนินงานดังนี้ 1-ธ.ค.-55  - สถานที่ในการจดังานไมเ่อื้ออ านวย
ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ เพราะไกล
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ ขอ้เสนอแนะ

กิจกรรมหลกัประกอบดว้ย 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 800 คน 1. ควรจะมกีารปรับสถานที่ให้พร้อมกอ่น
1. กจิกรรมวชิาการที่ส่งเสริมสุขภาพ ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 800 คน (บรรลุ) การจดัการแขง่ขนั
และกฬีา 2.ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80

ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 800 คน (บรรลุ)
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
 80 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 100  (บรรลุ)
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.04
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ดี
3. ด้านส่ิงอ านวยสะดวก  อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านผลจากการประชมุ อยู่ในระดับ ดี
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดี
    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
              บรรลุเป้าหมาย   องค์ประกอบที่  3
ผู้รายงาน   นางสาวอศิราภรณ์  ไวสู้ศึก

 (งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

33 โครงการพัฒนานักศึกษา การอบรม
ประชมุ / สัมมนา
 ภายใต้โครงการ มกีจิกรรมดังนี้
 1. ไปราชการวดัธรรมกาย น านักศึกษาเขา้ร่วมเป็นอาสา ผลการด าเนินงานไปราชการวดัธรรมกาย 5,040           5,040            6 - 9 ธนัวาคม 55  - การจดักจิกรรมน านักศึกษาเขา้ร่วม

สมคัรโครงการ "เยาวชนรุ่นใหมห่ัว มผีลด าเนินงานดังนี้ ควรได้รับงบประมาณมากกวา่นี้
ใจจติอาสา (V-Cheer) คร้ังที่ 7  ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
จ านวน 40 คน ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ

 1. จ านวนนักศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรม  40 คน
 ค่าเป้าหมาย นักศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 40 คน
   ( บรรลุ)
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เขา้ร่วมกจิกรรมได้ประกาศนีย
บัตร ร้อยละ  100
( บรรลุ)
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมได้ท าหน้าที่เป็นคณะกรรม
การจดังาน บรรลุเป้าหมายองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้
โดยนักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรทุกคน
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในกจิกรรมอยู่ในระดับดี
2. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดี

 2.ไปราชการเขา้ร่วมการสัมมนา น านักศึกษาเขา้ร่วมงานสมาพันธ์ 18,240         18,240          25 - 27  ม.ค. 2556  - การจดักจิกรรมน านักศึกษาเขา้ร่วม
สมาพันธน์ิสิตนักศึกษาวชิาชพีครู นิสิตนักศึกษาวชิาชพีครู ผลการด าเนินงานไปราชการเขา้ร่วมงานสัมมนาสมาพันธ์ ควรได้รับงบประมาณมากกวา่นี้
 ณ มหาวทิยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี จ านวน  10  คน นิสิตนักศึกษาวชิาชพีครู มผีลด าเนินงานดังนี้

 ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ
 1. จ านวนนักศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรม  10 คน
 ค่าเป้าหมาย นักศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 10 คน
   ( บรรลุ)
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เขา้ร่วมกจิกรรมร้อยละ 100



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

  ( บรรลุ)
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาเขา้ร่วมการสัมมนาสมาพันธน์ิสิตนักศึกษา
วชิาชพีครู  บรรลุเป้าหมายองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้
ความพึงพอใจของกิจกรรม
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในกจิกรรมอยู่ในระดับดี
2. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดี
    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
              บรรลุเป้าหมาย   องค์ประกอบที่  2

การบรรลเุป้าหมายองค์ประกอบ และตวับ่งชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่ 1
ผู้รายงาน         นางสภาพร  คงเกษม

หัวหน้างานโครงการและกิจกรรม
34 โครงการเสริมความเป็นครู

ภายใต้โครงการ มกีจิกรรมดังนี้
 1. โครงการจดัท าสมดุบันทึกกจกิรรม นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ผลการด าเนินโครงการจดัท าสมดุบันทึกกจิกรรมเสริม 25,000         25,000         3-ธ.ค.
เสริมความเป็นครู คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ความเป็นครู  มผีลด าเนินงานดังนี้

มหาวทิยาลัยนครพนม  ได้รับสมดุ  ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
บันทึกกจิกรรมเสริมความเป็นครู ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ
ทุกคน  1. จ านวนสมดุบันทึกกจิกรรมเสริมความเป็นครู 

 ค่าเป้าหมาย นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้รับสมดุ
กจิกรรมเสริมความเป็นครูทุกคน 
ผลการด าเนินงาน นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ทุกสาขาวชิา  ทุกชั้นปี  ได้รับสมดุบันทึกกจิกรรมเสริม
ความเป็นครูทุกคน   ( บรรลุ)
2. ร้อยละของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ได้รับ
สมดุบันทึกกจิกรรมเสริมความเป็นครู ต่อจ านวนสมดุ
บันทึกกจิกรรมเสริมความเป็นครูที่จดัท าขึ้น ร้อยละ 84
( บรรลุ)



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวชิา 
ทุกชั้นปี ได้รับสมดุบันทึกกจิกรรมเสริมความเป็นครูทุกคน
โดยจะมลีายมอืชื่อของนักศึกษาที่รับสมดุบันทึกไปทุกคน

 2.โครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ผลการด าเนินโครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามญั 377,350        377,350       30-ม.ค. ขอ้เสนอแนะ
สามญัขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) สาขาวชิาวทิยาศาสตร์  สาขาวชิา ขั้นความรู้เบื้องต้น  มผีลการด าเนินงานดังนี้ 2-ม.ีค. 1. ให้มเีวลาในการเขา้ฐานมากกวา่นี้

การศึกษาปฐมวยั  สาขาวชิา  ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ 2. อยากให้มภีาคปฏบิัติมากกวา่นี้
ภาษาองักฤษ  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ
ชั้นปีที่ 2  ถงึ ชั้นปีที่ 4 จ านวน 731  1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 731 คน
คน  ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 731  คน  (บรรลุ)

 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 731  คน  (บรรลุ)

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00 
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.42  ( บรรลุ)
 ความพึงพอใจของโครงการ
1. โดยภาพรวม ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ในกจิกรรม หลักสูตรการฝึกอบรม  วทิยากรที่ให้ความรู้
ส่ือ ทัศนูปกรณ์ อาหารและเคร่ืองด่ืม ที่พัก อยู่ในระดับ ดีมาก

3.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากอ่นฝึก นักศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ ผลการด าเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากอ่นฝึก 3,000           3,000           15-ธ.ค.-56
ประสบการณ์วชิาชพีครู 2 ชั้นปีที 4 ที่เขา้รับการฝึกประสบการณ์ ประสบการณ์วชิาชพีครู 2  มผีลการด าเนินงานดังนี้

วชิาชพีครู 2  จ านวน 32 คน  ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ
 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 32 คน
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 32  คน  (บรรลุ)



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย  32  คน  (บรรลุ)

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00 
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.84  ( บรรลุ)

 ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากร อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านกระบวนการ ขึ้นตอนการให้บริการ
อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านผลจากการให้บริการ อยู่ในระดับ ดี
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก

4.โครงการกจิกรรมฝึกอบรมและพัฒนา นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ผลการด าเนินโครงการกจิกรรมฝึกอบรมและพัฒนา
จติวญิญาณความเป็นครู ชั้นปีที่ 1-4  ทุกสาขาวชิา จ านวน จติวญิญาณความเป็นครู มผีลการด าเนินงานดังนี้

1,900  คน  ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ
 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 2,076 คน
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 1,900  คน  (บรรลุ)

 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย  2,076  คน  (บรรลุ)

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00 
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.00  ( บรรลุ)



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

 ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากร อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านกระบวนการ ขึ้นตอนการให้บริการ
อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านผลจากการให้บริการ อยู่ในระดับ ดี
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดี

5.โครงการอบรมการประกนัคุณภาพ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ผลการด าเนินโครงการอบรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 20,000         20,000         11-13 มนีาคม 56
การศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวชิา จ านวน มผีลการด าเนินงานดังนี้

799  คน  ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ
 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 741 คน
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 799  คน  (บรรลุ)

 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 93
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย  741  คน  (บรรลุ)

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00 
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.00  ( บรรลุ)
 ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากร อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านกระบวนการ ขึ้นตอนการให้บริการ
อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านผลจากการให้บริการ อยู่ในระดับ ดี
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดี

6.โครงการปฐมนิเทศอาจารยพ์ี่เล้ียง 1. อาจารยพ์ี่เล้ียงในสถานศึกษา ที่ ผลการด าเนินโครงการปฐมนิเทศอาจารยพ์ี่เล้ียง
นักศึกษาเขา้รับการฝึกประสบการณ์ มผีลการด าเนินงานดังนี้



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

วชิาชพีครู จ านวน 30  คน  ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
2. อาจารย ์เจา้หน้าที่ ที่รับผิดชอบ ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ
เกี่ยวกบัการฝึกประสบการณ์วชิาชพี  1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 40 คน
ครู จ านวน 10  คน  ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 40  คน  (บรรลุ)

 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย  40  คน  (บรรลุ)

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00 
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.87  ( บรรลุ)
 ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากร อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านกระบวนการ ขึ้นตอนการให้บริการ
อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านผลจากการให้บริการ อยู่ในระดับ ดี
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก

7.โครงการอบรมปฏบิัติธรรมน าชวีติที่ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ผลการด าเนินโครงการอบรมปฏบิัติธรรมน าชวีติที่งดงาม 10,375         10,375         8,15,22,29 ขอ้เสนอแนะ
งดงามเสริมความเป็นครู ชั้นปีที่ 1-4 ทุกสาขาวชิา จ านวน เสริมความเป็นครู มผีลการด าเนินงานดังนี้ สิงหาคม และ 5 1.ปฏบิัติการนั่งสมาธมิากกวา่นี้

1,963  คน  ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ ก.ย.-55 2. บรรยายน้อยกวา่นี้ 
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ
 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 2,041 คน
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 1,963  คน  (บรรลุ)

 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย  2,041  คน  (บรรลุ)

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00 



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.00  ( บรรลุ)
 ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการประสานงานให้เขา้ร่วมโครงการ อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านเนื้อหา และวทิยากร
อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ อยู่ในระดับ ดี
4. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดี

 8. โครงการอบรมการบริหารจดัการ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ผลการด าเนินโครงการอบรมการบริหารจดัการในห้องเรียน 37,950         37,950         16-17 ตุลาคม
ในห้องเรียน ชั้นปีที2่-4  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ มผีลการด าเนินงานดังนี้ 2556

และสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
จ านวน  579  คน ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ

 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 579 คน
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 579  คน  (บรรลุ)

 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 579  คน  (บรรลุ)

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00 
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.82  ( บรรลุ)
 ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากร อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านกระบวนการ ขึ้นตอนการให้บริการ
อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านผลจากการให้บริการ อยู่ในระดับ ดี
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก

9. โครงการอบรมการออกแบบและการ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ผลการด าเนินโครงการอบรมการออกแบบและการจดัการ 74,800         74,800         18-20 ตุลาคม



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

การจดัการเรียนรู้ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ สาขาวชิา เรียนรู้  มผีลการด าเนินงานดังนี้ 2555
การศึกษาปฐมวยั  สาขาวชิาภาษา  ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
องักฤษ  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ
ชั้นปีที่ 2-4  จ านวน 1,066 คน  1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 1,048 คน

 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 1,066 คน  (บรรลุ)

 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 98
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 1,048  คน  (บรรลุ)

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00 
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.35  ( บรรลุ)
 ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากร อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านกระบวนการ ขึ้นตอนการให้บริการ
อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านผลจากการให้บริการ อยู่ในระดับ ดี
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดี

 (งานกิจกรรมเสริมความเป็นครู)
ผู้รายงาน         นางสปุภาดา  เซียวสกุล

หัวหน้างานกิจกรรมเสริมความเป็นครู
35 โคงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ คณาจารย ์จ านวน  65 คน ผลการด าเนินโครงการพัฒนานาศักยภาพคณาจารยฯ์ มี 62,900         62,900          17 - 18 พฤศจกิายน ปัญหาอปุสรรค

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   ผลการด าเนินงานดังนี้ 2555     -
ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ ขอ้เสนอแนะ
1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 65 คน 1. งบประมาณไมเ่พียงพอ
ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 65  คน (บรรลุ)
2.ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 90



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 65 คน (บรรลุ)
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
80 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 100 (บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ดี
3. ด้านส่ิงอ านวยสะดวก  อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านผลจากการประชมุ อยู่ในระดับ ดีมาก
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
ผู้รายงาน         นางสภาพร  คงเกษม

หัวหน้างานกิจกรรมเสริมความเป็นครู
36 โครงการอบรมกาส่งผลการเรียนผ่าน คณาจารย ์จ านวน  65 คน ผลการด าเนินโครงการสัมมนาทางการศึกษาปฐมวยั มี 62,900         62,900          17 - 18 พฤศจกิายน ปัญหาอปุสรรค

ระบบบริการการศึกษาและระบบแบบ ผลการด าเนินงานดังนี้ 2555     -
ประเมนิผลการปฏบิัติงานของบุคลากร ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
กจิกรรมหลัก ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ ขอ้เสนอแนะ
1. บุคลากร คณาจารย ์จ านวน 90 คน 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 90 คน 1. งบประมาณไมเ่พียงพอ ควรได้รับ
เขา้อบรมกาส่งผลการเรียนผ่าน ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 905  คน (บรรลุ) งบประมาณมากวา่นี้
ระบบบริการการศึกษาและระบบแบบ 2.ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 90
ประเมนิผลการปฏบิัติงานของบุคลากร ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 100 คน (บรรลุ)

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
80 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 100 (บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ดี
3. ด้านส่ิงอ านวยสะดวก  อยู่ในระดับ ดี



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

4. ด้านผลจากการประชมุ อยู่ในระดับ ดีมาก
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
ผู้รายงาน         นางสภาพร  คงเกษม

หัวหน้างานกิจกรรม

37 โครงการส่งเสริมภาษาในอนภมูภิาค  บุคลากร  ผลการด าเนินโครงการส่งเสริมภาษาในอนุภมูภิาคลุ่มน้ า 44,000         44,000          มค. - เมย. 56  ปัญหาอปุสรรค
ลุ่มน้ าโขง : กจิกรรมอบรมภาษาเวยีด จ านวน 40 คน โขง : กจิกรรมอบรมภาษาเวยีดนามเบื้องต้นส าหรับอาจารย์ (บก.ศ.)  - 
นามเบื้องต้นส าหรับอาจารยแ์ละ และบุคลากรระดับปฏบิัติการ
บุคลากรระดับปฏบิัติการ  ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ  ขอ้เสนอแนะ

ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ  -  ระยะเวลาการจดัอบรมในโครงการ
 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 40 คน ภาษาเวยีดนามเบื้องต้นส าหรับบุคลากร
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 40  คน  (บรรลุ) ยงัไมเ่หมาะสม เท่าที่ควร
 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายร้อยละ100 (บรรลุ)

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00 
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.64  ( บรรลุ)
 ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากร อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านกระบวนการ ขึ้นตอนการประชมุเชงิปฏบิัติการ
อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับ ดีมาก
4. ด้านผลจากการประชมุ อยู่ในระดับ ดีมาก
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่  2.4

 (การพัฒนาบุคลากร)



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รายงาน         นางสาวนันทภคั  ตน้โพธิ์
งานวชิาการ

38 โครงการเยี่ยมหอพักนักศึกษาสาขาวชิา ชั้นปีที่ 1 จ านวน 85 คน การศึกษาปฐมวยั มผีลด าเนินงานดังนี้
การศึกษาปฐมวยั ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ

ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ
1.จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 85 คน
ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมายจ านวน 85 คน( / บรรลุ)
2.ระยะเวลาในการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 5 วนั
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 5 วนั( / บรรลุ)
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
1.นักศึกษาสาขาปฐมวยัได้แนวทางในการด าเนินชวีติ
ในร้ัวมหาลัย( / บรรลุ)
2.นักศึกษาและอาจารยม์ีความสมัพันธ์อันดตีอ่กัน( / บรรลุ)

    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
              บรรลุเป้าหมาย   องค์ประกอบที่  3
                     (ด้านการพัฒนานักศึกษา)

                 ผู้รายงาน นางสาวลีลาวดี ชนะมาร
                  หัวหน้าสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั

39 โครงการติดตาม นักศึกษาสาขาวชิาการพัฒนาสังคม ผลการด าเนินงานโครงการติดตามและประเมนิผล 15,000         7,000           4-ก.ย.-56 ปัญหาอุปสรรค

และประเมนิผลสหกจิศึกษา และส่ิงแวดล้อม  ภาคปกติ สหกิจศึกษา (นิเทศนักศึกษาภาคปกติ) 1. การนิเทศมีงบประมาณน้อย 

ประจ าภาคเรียนที่  1/2556  มผีลการด าเนินงาน ดังนี้ เนือ่งจากต้องถัวเฉล่ีใหก้ับโครงการอื่นๆ 

จ านวน  16  คน  ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ จงึมีงบประมาณไม่เพียงพอพอในการ จดัสัมมนา  

ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ ภายหลังทีน่ักศึกษาปฏบิัติสหกิจศึกษาสร็จ

 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 16 คน เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ในการปฏบิัติงาน

 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 16  คน  (บรรลุ) และใหข้้อเสนอแนะกับรุ่นน้องๆ ทีจ่ะต้อง ออกไป

 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 ปฏบิัติสหกิจศึกษาในปีต่อไป



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 100  คน  (บรรลุ) 2. จากการทีง่บประมาณไม่เพียงพอ  จงึต้องไปนิเทศ

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ นักศึกษษได้เพียง 1 คร้ัง ซ่ึงควรไปนิเทศ 2-3 คร้ัง

 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ เนือ่งจากการปฏบิัติงานจริงของนักศึกษา ควรได้รับ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00 การดูแลแนะน า ในการปฏบิัติสหกิจศึกษาอย่าง

2. ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย ต่อเนือ่งเพือ่ประสิทธภิาพในการท างาน  และ

ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.55  ( บรรลุ) สามารถช่วยใหค้ าปรึกษาข้อคับข้องใจของนักศึกษา 

 ความพึงพอใจของโครงการ และช่วยใหข้้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา

1. ด้านการไปนิเทศนักศึกษาครบทุกคน อยู่ในระดับ ดีมาก ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการปฏบิัติงานได้

2. ด้านการติดต่อประสานงาน ให้ค าปรึกษา และชว่ยให้  ข้อเสนอแนะ
ขอ้เสนอแนะในการแกป้ัญหา  อยู่ในระดับ ดี 1. ควรเพิม่งบประมาณของโครงการใหม้ากขึ้น

3. การจดัสัมนาเพื่อแลกเปล่ียนร่วมกนั และให้ขอ้คิดเห็น เป็น  20,000-30,000 บาท

เสนอแนะกบัรุ้นน้อง ในปีต่อไป อยู่ในระดับ ดี 2. ควรเพิม่งบประมาณใหส้าขาวชิาทีม่ีนักศึกษาน้อย

4. ด้านความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศโดยภาพรวม เนือ่งจากได้รับงบประมาณรายหวัน้อย จงึต้อง

อยู่ในระดับ ดี เฉล่ียงบประมาณไปใหโ้ครงการอื่นๆ ด้วย

    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
      บรรลเุป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2

 (การผลติบัณฑิต)
ผู้รายงาน        ดร.อภกินิษฐา  นาเลาห์

หัวหน้าโครงการฯ

40 โครงการกจิกรรมสาน 1. คนชรา จ านวน 80 คน ผลการด าเนินงานโครงการกจิกรรมสายสัมพันธน์ักพัฒนา 20,000         5,000           18-ส.ค.-56 ปัญหาอุปสรรค
สัมพันธน์ักพัฒนาสังคม 2, ศิษยเ์กา่จ านวน 100 คน  สังคมและส่ิงแวดล้อม(กจิกรรมชมรมศิษยเ์กา่ เนื่องใน  -
 (กจิกรรมชมรมศิษยเ์กา่)               รวม 180 คน วนัแมแ่ห่งชาติ 18 สิงหาคม 2556 ณ บ้านพักคนชรา ข้อเสนอแนะ

อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม 1.ความเปล่ียนสถานทีจ่ดักิจกรรมอื่นในคร้ังต่อไป

 - ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ 2.แสวงหาส้ิงอ านวยความสะดวกแก่คนชรามากขึ้น

ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ 3.ควรจดักิจกรรมต่อเนือ่งทุกปี

1.จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการเป็นคนชรา 80 คนและ ศิษยเ์กา่
จ านวน 100 คน  รวมเป็น 180 คน
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 180  คน  (บรรลุ)



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 90
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 100  คน  (บรรลุ)

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย
ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.51 ขึ้นไปจากคะแนน 5.00 
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย  
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.65  ( บรรลุ)
1.ด้านการให้บริการของศิษยเ์กา่อยู่ในระดับ ดี
2.ด้านกกระบวนกการ ขั้นตอนปฏบิัติแกค่นชรา
3.ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับ ดี
4.โดยในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ ดี
      บรรลเุป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2 และ 5

 (การผลติบัณฑิตและการบริการวชิาการแก่สงัคม)
ผู้รายงาน        ดร.กาญจน์  หงษ์มณีรัตน์

หัวหน้าโครงการฯ

41 โครงการเตรียมความ 1. นักศึกษาสาขาวชิาการพัฒนาสังคม ผลการด าเนินงานโครงการการเตรียมความพร้อมสู่ 40,000         20,000         17-18  ปัญหาอุปสรรค
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และส่ิงแวดล้อม  มหาวทิยาลัยนครพนมประชาคมอาเซียน  มผีลการด าเนินงาน ดังนี้ ส.ค.-56 1. สถานทีพ่ักไม่ค่อยสะดวก

2. นิสิตสาขาวชิาส่ิงแวดล้อมศึกษา  ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ 2. ยานพาหนะส าหรับรับ-ส่งนักศึกษามาช้าท าใหก้าร

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ เดินทางล้าช้า

3. นักศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์  1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 60 คน  ข้อเสนอแนะ
ส่ิงแวดล้อมมหาวทิยาลัยราชภฏักาฬสินธุ์ ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 167  คน  (บรรลุ) 1. ควรเพิม่เติมเนือ้หา/รายละเอียดทีเ่กี่ยวข้องกับ

 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 100  คน  (บรรลุ) เอกสารประกอบประเด็นในการสัมมนาฯ

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00 
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.50  ( บรรลุ)



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

 ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านการอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านความพึงพอใจต่อโครงการฯโดยภาพรวม
อยู่ในระดับ ดีมาก
    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
      บรรลเุป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2 และ 3

 (การผลติบัณฑิตและกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา)
ผู้รายงาน            ดร.ปิตณิัช ไศลบาท

หัวหน้าโครงการฯ

42 โครงการสัมมนาความหลากหลาย 1. เครือขา่ยลุ่มแมน่้ าโขงและลุ่มน้ าสาขาผลการด าเนินงานโครงการสัมมนาความหลากหลาย 32,400         15,130 15-ส.ค.-56  ปัญหาอุปสรรค
ทางชวีภาพอยา่งยั่งยนื 2. ภาคีนักวชิาการ นักวจิยั นักพัฒนา ทางชวีภาพอยา่งยั่งยนืในประเทศลุ่มแมน่้ าโขง 1. อปุกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ของสถานที่
ในประเทศลุ่มแมน่้ าโขง 3. นักศึกษาสาขาวชิาการพัฒนาสังคม ภายใต้บริบริบทกลุ่มอาเซียน มผีลการด าเนินงาน ดังนี้ ไมม่ปีระสิทธภิาพ/ช ารุด
ภายใต้บริบทกลุ่มอาเซียน และส่ิงแวดล้อม ชั้นปีที่ 1-3 ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ 2. ยานพาหนะส าหรับรับ-ส่งนักศึกษา

ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ ไมต่รงเวลาท าให้เขา้ร่วมงานชา้
1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 80 คน  ข้อเสนอแนะ
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 81  คน  (บรรลุ) 1. ควรเพิ่มเติมเอกสารเนื้อหา/รายละเอยีด
2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 ที่เกี่ยวขอ้งกบัประเด็นในเอกสารประกอบ
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 100  คน  (บรรลุ) การสัมมนาฯ
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ 2. ควรขยายเวลาในการจดัให้ครอบคลุม
1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ จ านวน 2 วนั เพื่อความครบถว้นของเนื้อหา
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00 
2. ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.21  ( บรรลุ)
 ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านกระบวนการสัมมนา/เนื้อหา อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านการอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านความพึงพอใจต่อกระบวนการสัมมนาโดยภาพรวม



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

อยู่ในระดับ ดี
    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
      บรรลเุป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2

 (การผลติบัณฑิต)
ผู้รายงาน        นายอนุวฒัน์ พลทิพย์

หัวหน้าโครงการฯ

43 โครงการศึกษาดูงาน 1. บุคลากรสาขาวชิาการพัฒนาสังคม ผลการด าเนินงานโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของ 31,000         20,250         24-26 ปัญหาอุปสรรค
เพื่อเพิ่มศักยภาพของ และส่ิงแวดล้อม  จ านวน 6 คน คณาจารย ์: กจิกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ม.ิย.-56 1.ที่พักกบัสถานที่สัมมนาค่อนขา้งไกล
คณาจารย ์: กจิกรรมสัมมนา 2. นักศึกษาเขา้ร่วมสังเกตการณ์ 9 คน สาขาวชิาการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม มผีลการด าเนิน ท าให้ต้องขยายเวลาการสัมมนาไปในชว่ง
เพื่อพัฒนาศักยภาพ งาน ดังนี้ ด้วย
บุคลากรสาขาวชิา ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
การพัฒนาสังคม ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ ข้อเสนอแนะ
และส่ิงแวดล้อม  1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 15 คน 1.ควรจดักจิกรรมบรรยายในหัวขอ้หลัก

 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 15  คน  (บรรลุ) การประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน
 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 100 เพื่อบุคลากรจะสามารถน าไปประโยชน์
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 15  คน  (บรรลุ)

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00 
2. ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.70  ( บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1.ด้านความเชี่ยวชาญของวทิยากร อยู่ในระดับดีมาก
2. ด้านกระบวนการสัมมนา/เนื้อหา อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านการอ านวยความสะดวก /อาหารอยู่ในระดับ ดี
4. ด้านความพึงพอใจต่อโครงการฯโดยภาพรวม
อยู่ในระดับ ดีมาก
      บรรลเุป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

 (การผลติบัณฑิต)
ผู้รายงาน        ดร.อภกินิษฐา  นาเลาห์

หัวหน้าโครงการฯ

45 โครงการนิเทศนักศึกษา
นักศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ ชั้น
ปีที่ 5

ผลการด าเนินงานโครงการนิเทศนักศึกษารายวชิา 5,920.00       5,920.00      
4 วนั

ปัญหาอุปสรรค

รายวชิาฝึกปฏบิัติการสอน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวชิา 30110503 ฝึกปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา (บก.ศ.) 14, 21 ส.ค., ไมม่ี
ในสถานศึกษา ปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 1 มผีลการด าเนินงาน ดังนี้  4, 18 ก.ย.

จ านวน 32 คน ตัวชี้วดัความส าเร็จของโครงการ  พ.ศ.2556
ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ
1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 32 คน
ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย 32 คน (บรรลุ) ข้อเสนอแนะ
2. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 4 วนั 1. ควรจดักลุ่มโรงเรียนในการ
ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย 4 วนั (บรรลุ) การออกนิเทศเกดิประสิทธภิาพ
ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ
1.นักศึกษาเขยีนแผนการสอนได้และ
ได้รับประสบการณ์ตรงในการจดัการเรียนการสอนจากการออก
ฝึกปฏบิัติการสอนในโรงเรียนเครือขา่ยฝึกประสบการณ์
วชิาชพีครู  (บรรลุ)

    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับjงชี้
           บรรลุเป้าหมาย   องคป์ระกอบท่ี .2 ....

(ด้านการเรียนการสอน)

ผู้รายงาน                ดร.นันทวนั เอ้ือวงศ์กูล
                            ผู้รับผิดชอบโครงการ

46 โครงการปฐมนิทเศเพื่อพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาใหม ่คณะศิลปศาสตร์และ  ผลการด าเนินโครงการปฐมนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพ 10,000         10,000         29-30 พค. 56  ปัญหาอปุสรรค



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

นักศึกษาใหม่ วทิยาศาสตร์  จ านวน 400 คน นักศึกษาใหม ่มผีลการด าเนินงานดังนี้  - 
 ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ  ขอ้เสนอแนะ
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ  -
 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 400 คน
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 684  คน  (บรรลุ)

 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 90
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย มากกวา่ร้อยละ100
(  บรรลุ)
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00 
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.11  ( บรรลุ)
 ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการจดัเตรียมสถานที่มคีวามเหมาะสม 
อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านการจดักจิกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่
อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านการเห็นความส าคัญของกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 
ใหม ่อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านการให้ความร่วมมอืและมส่ีวนร่วมในการจดั 
กจิกรรมพัมนาศักยภาพนักศึกษาใหม ่ อยู่ในระดับ ดี
5. ความพึงพอใจต่อกจิกรรมพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาใหม่
อยู่ในระดับ ดี
6. นักศึกษามคีวามเขา้ใจในการแสดงออกถงึความสามคัคี
และวฒันธรรมท้องถิ่นด้วยความเต็มใจ อยู่ในระดับ ดี
7. ระยะเวลาในการจดักจิกรรม อยู่ในระดับ ดี
8. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดี
    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่ 3
 (ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)

ผู้รายงาน         นางสปุภาดา    เซียวสกุล
 หัวหน้างานกิจกรรมเสริมความเป็นครู

47 โครงการไหวพ้ระ กราบปู่ สู่ขวญัน้อง นักศึกษาใหม ่คณะศิลปศาสตร์และ  ผลการด าเนินโครงการไหวพ้ระ กราบปู่ สู่ขวญัน้อง 10,000         10,000         31 พค. 56  ปัญหาอปุสรรค
วทิยาศาสตร์  จ านวนไมน่้อยกวา่  มผีลการด าเนินงานดังนี้  - 
400  คน

 ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ  ขอ้เสนอแนะ
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ 1. อยากให้ระยะเวลาในการจดัชา้กวา่นี้
 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 400 คน     ท าเร็วไปเชา้ไปมาไมท่ัน
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 684  คน  (บรรลุ) 2. อากาศร้อนมาก ตรงศาลน่าจะมทีี่ให้นั่ง
 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 80     และบังแดด
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย มากกวา่ร้อยละ100 3.  ควรมนี้ าด่ิมให้ด่ืม ตอนท าพิธเีพราะ
(  บรรลุ)     อากาศร้อน
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00 
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.30  ( บรรลุ)
 ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการจดัเตรียมสถานที่มคีวามเหมาะสม 
อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านการจดักจิกรรมไหวพ้ระ กราบปู่ สู่ขวญัน้อง 
มคีวามพร้อม อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านการเห็นความส าคัญของกจิกรรมไหวพ้ระ กราบปู่
สู่ขวญัน้อง อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านการให้ความร่วมมอืและมส่ีวนร่วมในการจดั 
กจิกรรมพัมนาศักยภาพนักศึกษาใหม ่ อยู่ในระดับ ดี



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

5. ความพึงพอใจต่อกจิกรรมไหวพ้ระ กราบปู่ สู่ขวญัน้อง
อยู่ในระดับ ดี
6. นักศึกษามคีวามเขา้ใจในการแสดงออกถงึความสามคัคี
และวฒันธรรมท้องถิ่นด้วยความเต็มใจ อยู่ในระดับ ดี
7. ระยะเวลาในการจดักจิกรรม อยู่ในระดับ ดี
8. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดี
    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่ 3

 (ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)
ผู้รายงาน         นางสปุภาดา    เซียวสกุล

 หัวหน้างานกิจกรรมเสริมความเป็นครู

48 โครงการไหวค้รู ประจ าปีการศึกษา นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และ  ผลการด าเนินโครงการไหวค้รู ประจ าปีการศึกษา 2556 6,000           6,000           20-ม.ิย.-56  ปัญหาอปุสรรค
2556 ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์และ  มผีลการด าเนินงานดังนี้  - 

วทิยาศาสตร์ จ านวน 500 คน  ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ  ขอ้เสนอแนะ
บุคลากร คณะศิลปศาสตร์และวทิยา ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ  -
ศาสตร์  จ านวน 40 คน  1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 500 คน

 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 640  คน  (บรรลุ)

 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย มากกวา่ร้อยละ100
(  บรรลุ)
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00 
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.55  ( บรรลุ)
 ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการด าเนินรายการของพิธกีร
อยู่ในระดับ ดี



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

2. ขั้นตอน พิธกีารในการด าเนินการจดัโครงการฯ
อยู่ในระดับ ดี
3. การประสานงานและการอ านวยความสะดวกแกผู้่เขา้
เขา้ร่วมโครงการ  อยู่ในระดับ ดี
4. รูปแบบการจดักจิกรรมมคีวามเหมาะสม
อยู่ในระดับ ดี
5. ระยะเวลาในการจดักจิกรรม มคีวามเหมาะสม
อยู่ในระดับ ดี
6. สถานที่ในการด าเนินกจิกรรมมคีวามหมาะสม
อยู่ในระดับ ดี
7. กจิกรรมนี้ชว่ยให้นักศึกษาได้แสดงถงึความเคารพ 
นับถอื และระลึกคุณความดีที่นักศึกษามต่ีออาจารย์
อยู่ในระดับ ดี
8. กจิกรรมนี้ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนได้แสดงความ 
กตัญญูกตเวทีต่อ ครูบาอาจารยแ์ละผู้ที่ประสิทธิ์
ประศาสตรวชิาความรู้ อยู่ในระดับ ดี
9. กจิกรรมนี้ชว่ยให้นักศึกษามมีนุษยสัมพันธ ์มคีวาม
รัก สามคัคีในหมู่คณะ  อยู่ในระดับ ดี
10.กจิกรรมนี้ชว่ยให้นักศึกษาได้อนุรักษ์ และสืบสาน
วฒันธรรมอนัดี และปฏบิัติให้สืบทอดให้คงอยู่
อยู่ในระดับ ดี
11.ความพึงพอใจโดยภาพรวมของกจิกรรมโครงการ
อยู่ในระดับ ดี
    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่ 3

 (ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)
ผู้รายงาน         นางสปุภาดา    เซียวสกุล

 หัวหน้างานกิจกรรมเสริมความเป็นครู
49 โครงการกฬีาสานสัมพันธน์้องใหมแ่ละ นักศึกษาใหม ่คณะศิลปศาสตร์และ  ผลการด าเนินโครงการกฬีาสานสัมพันธน์้องใหมแ่ละ 10,000         10,000         14 ม.ิย-5 ก.ค. 56  ปัญหาอปุสรรค



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

Freshy Night ประจ าปีการศึกษา 2556 วทิยาศาสตร์  จ านวน 400 คน Freshy Night ประจ าปีการศึกษา 2556  - 
มผีลการด าเนินงานดังนี้
 ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ  ขอ้เสนอแนะ
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ  -
 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 400 คน
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 947คน  (บรรลุ)

 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 90
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย มากกวา่ร้อยละ100
(  บรรลุ)
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00 
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.20  ( บรรลุ)
 ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการจดัเตรียมสถานที่มคีวามเหมาะสม 
อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านการจดักจิกรรมมคีวามพร้อม อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านการเห็นความส าคัญของกจิกรรม อยู่ในระดับ ดี 
4. ด้านความพึงพอใจในการแสดงออกถงึความสามคัคี
และวฒันธรรมท้องถิ่นด้วยความเต็มใจ  อยู่ในระดับ ดี
5. นักศึกษาให้ความร่วมมอื และมส่ีวนร่วมในการจดั
กจิกรรม  อยู่ในระดับ ดี
6. นักศึกษาเห็นวา่กจิกรรมนี้สามารถสร้างความสัมพันธ์
อนัดี ระหวา่งรุ่นพี่ และรุ่นน้อง  อยู่ในระดับ ดี
7. กจิกรรมนี้สามารถท าให้นักศึกษาใหม ่ปรับตัว  
ปฏบิัติตน ในการเรียนรู้ ทางวชิาการ การใชช้วีติ
ระหวา่งศึกษาอยู่ได้  อยู่ในระดับ ดี
8. ระยะเวลาในการเนินกจิกรรม อยู่ในระดับ ดี



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

9. ความพึงพอใจโดยภาพรวม  อยู่ในระดับ ดี
    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่ 3

 (ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)
ผู้รายงาน         นางสปุภาดา    เซียวสกุล

 หัวหน้างานกิจกรรมเสริมความเป็นครู
50 โครงการเปิดโลกกจิกรรม นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และ  ผลการด าเนินโครงการเปิดโลกกจิกรรม 13,000         13,000         10-ก.ค.-56  ปัญหาอปุสรรค

ประจ าปีการศึกษา 2556 วทิยาศาสตร์  จ านวน 520 คน ประจ าปีการศึกษา 2556 มผีลการด าเนินงานดังนี้  - 
 ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ  ขอ้เสนอแนะ
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ  1.สถานที่ไมส่ะดวกในการจดัแนะน าชมุนุม
 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 520 คน  และใชเ้สียงได้ไมส่ะดวก
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 740 คน  (บรรลุ) 2.เวทีการแสดง กบัซุ้มชมุนุมอยู่คนละที่ 
 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 ไมส่นุกเท่าไหร่ 
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย มากกวา่ร้อยละ100
(  บรรลุ)
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00 
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.19  ( บรรลุ)
 ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการจดัเตรียมสถานที่มคีวามเหมาะสม 
อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านการจดักจิกรรมมคีวามพร้อม อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านการเห็นความส าคัญของกจิกรรม อยู่ในระดับ ดี 
4. นักศึกษาให้ความร่วมมอื และมส่ีวนร่วมในการจดั
กจิกรรม  อยู่ในระดับ ดี
5. ชมุนุมที่ให้เลือกตรงความต้องการ ความสามารถ
ของนักศึกษา  อยู่ในระดับ ดี



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

6. นักศึกษามคีวามเห็นวา่ ชมุนุม ที่นักศึกษาสมคัรจะ  
สามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาได้ อยู่ในระดับ ดี
7. ระยะเวลาในการเนินกจิกรรม อยู่ในระดับ ดี
8. ความพึงพอใจโดยภาพรวม  อยู่ในระดับ ดี
    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่ 3

 (ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)
ผู้รายงาน         นางสปุภาดา    เซียวสกุล

 หัวหน้างานกิจกรรมเสริมความเป็นครู
51 โครงการประชมุผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักศึกษา จ านวน 300 คน  ผลการด าเนินโครงการประชมุผู้ปกครอง 15,000         15,000         6-ส.ค.-56  ปัญหาอปุสรรค

ประจ าปีการศึกษา 2556 นักศึกษา จ านวน 300 คน ประจ าปีการศึกษา 2556 มผีลการด าเนินงานดังนี้  - 
 ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ  ขอ้เสนอแนะ
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ 1. มกีารประชมุผู้ปกครอง มากขึ้น
 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 600 คน 2. มผีลการเรียนของนักศึกษาให้ผู้ปกครอง
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 880 คน  (บรรลุ) ที่มาประชมุดูด้วย
 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย มากกวา่ร้อยละ100
(  บรรลุ)
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00 
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.31  ( บรรลุ)
 ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการประสานงานและการประชาสัมพันธใ์ห้เขา้
ร่วมกจิกรรม  อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านระยะเวลาด าเนินการมคีวามเหมาะสม อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านการต้อนรับ และการให้ค าแนะน าของ 
คณาจารย ์เจา้หน้าที่ อยู่ในระดับ ดี



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

4. ด้านการประชมุท าให้ทราบขอ้มลูต่างๆ ของ
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  อยู่ในระดับ ดี
5. มคีวามเขา้ใจ และยนิดีให้ความร่วมมอืในกจิกรรมที่
ทางคณะฯจดัขึ้น  อยู่ในระดับ ดี
6. ในการประชมุคร้ังต่อไป คิดวา่จะมาร่วมกจิกรรม
อยู่ในระดับ ดี
7. ความพึงพอใจโดยภาพรวม  อยู่ในระดับ ดี
    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่ 3

 (ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)
ผู้รายงาน         นางสปุภาดา    เซียวสกุล

 หัวหน้างานกิจกรรมเสริมความเป็นครู

52 โครงการ 12 สิงหาคม น้อมร าลึกส านึก นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ และ  ผลการด าเนินโครงการ 12 สิงหาคม น้อมร าลึกส านึกใน 3,000           3,000           7-ส.ค.-56  ปัญหาอปุสรรค
ในพระมหากรุณาธคุิณ สมเด็จพระนางเจา้ วทิยาศาสตร์ จ านวน 400 คน พระมหากรุณาธคุิณ สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนิีนาถ  - 
พระบรมราชนิีนาถ มผีลการด าเนินงานดังนี้

 ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ  ขอ้เสนอแนะ
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ  -
 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 400 คน
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 648 คน  (บรรลุ)

 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย มากกวา่ร้อยละ100
(  บรรลุ)
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00 
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.31  ( บรรลุ)
 ความพึงพอใจของโครงการ



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

1. ด้านการประสานงานและการประชาสัมพันธใ์ห้เขา้
ร่วมกจิกรรม  อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านระยะเวลาด าเนินการมคีวามเหมาะสม อยู่ในระดับ ดี
3. นักศึกษามคีวามเขา้ใจถงึวตัถปุระสงค์ของกจิกรรม
12 สิงหาฯ  อยู่ในระดับ ดี
4. นักศึกษามคีวามเขา้ใจ และเห็นถงึความส าคัญของ
กจิกรรม 12 สิงหาฯ  อยู่ในระดับ ดี
5. ล าดับขั้นตอน และรูปแบบการด าเนินกจิกรรม 
12 สิงหาฯ มคีวามเหมาะสม  อยู่ในระดับ ดี
6. สถานที่ที่ใชใ้นการจดักจิกรรมมคีวามเหมาะสม
อยู่ในระดับ ดี
7. กจิกรรม 12 สิงหาฯ สามารถชว่ยปลุกจติส านึก
ให้นักศึกษาในการกตัญญูต่อมารดา อยู่ในระดับ ดี
8. ความพึงพอใจโดยภาพรวมของการจดัโครงการ
อยู่ในระดับ ดี
    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่ 3

 (ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)
ผู้รายงาน         นางสปุภาดา    เซียวสกุล

 หัวหน้างานกิจกรรมเสริมความเป็นครู
53 โครงการกฬีาสานสัมพันธน์้องใหม่ นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ และ  ผลการด าเนินโครงการกฬีาสานสัมพันธน์้องใหม ่และ 20,000         20,000         31-ส.ค.-56  ปัญหาอปุสรรค

และFreshsy Night วทิยาศาสตร์ จ านวน 500 คน Freshsy Nightประจ าปีการศึกษา 2556
มหาวทิยาลัยนครพนม มผีลการด าเนินงานดังนี้  - 

 ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ  ขอ้เสนอแนะ
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ 1. สถานที่คับแคบ ไมเ่พียงพอต่อจ านวน
 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 500 คน นักศึกษาทุกคณะ
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 572 คน  (บรรลุ) 2. ที่นั่งมเีพียงพอส าหรับนักศึกษาทุกคณะ
 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 3. ไมม่หีน่วยพยาบาลส่วนกลางมาดูแล
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย มากกวา่ร้อยละ100 นักศึกษาประสบอบุัติเหตุระหวา่งการ



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

(  บรรลุ) แขง่กฬีาเลย
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ 4. ควรจดัในที่ร่ม และมทีี่นั่งเพียงพอ
 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ สะดวกต่อกจิกรรมเชยีร์
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00 5. การแขง่กฬีา กบัประกวดเฟรสชี่ น่าจะ
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย แยกการจดักจิกรรม
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.60  ( บรรลุ)
 ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการประชาสัมพันธใ์ห้เขา้ร่วมกจิกรรม
อยู่ในระดับ ดี
2. การจดักจิกรรมสานสัมพันธน์้องใหม ่และFreshsy 
Night สามารถพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม ่อยู่ในระดับ ดี
3. กจิกรรมนี้สามารถเชื่อมสัมพันธร์ะหวา่งคณะ 
อยู่ในระดับ ดี
4.กจิกรรมนี้สามารถเชื่อมสัมพันธร์ะหวา่ง รุ่นพี่ รุ่นน้อง
อยู่ในระดับ ดี
5. กจิกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออก และมี
ส่วนร่วม  อยู่ในระดับ ดี
6. ขั้นตอนการจดักจิกรรม Freshsy Night มคีวามเหมาะสม
อยู่ในระดับ ดี
7. ระยะเวลาในการจดักจิกรรม  อยู่ในระดับ ดี
8. สถานที่ที่ใชจ้ดักจิกรรมมคีวามเหมาะสม อยู่ในระดับ ดี
9. แสง เสียง และโสตทัศนูปกรณ์ มคีวามพร้อม
อยู่ในระดับ ดี
10. ความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับ ดี
    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที่ 3

 (ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)
ผู้รายงาน         นางสปุภาดา    เซียวสกุล

 หัวหน้างานกิจกรรมเสริมความเป็นครู



พันธกิจที่ 1  ผลติบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

2  โครงการ Com Care  ผู้ใชบ้ริการ 100 คน ผลการด าเนินตามโครงการ ต่อไปนี้ 10,000         10,000         16สค.-26 กย.57 ปัญหาอปุสรรค
 1) โครงการ com  Care (รายได้)     -
ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ ขอ้เสนอแนะ
1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 100 คน  -
ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 100 คน (บรรลุ)
2.ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายร้อยละ 100 (บรรลุ)
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าคะแนน 3.51
ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย คะแนน 4.72  (บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านกระบวนการ ขึ้นตอนการจดักจิกรรมในโครงการ
อยู่ในระดับมากที่สุด
2. ด้านเจา้หน้าที่ / ผู้ให้บริการโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด
3. ด้านส่ิงอ านวยสะดวก  อยู่ในระดับ มากที่สุด
4. ด้านคุณภาพ อยู่ในระดับ มากที่สุด
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ มากที่สุด
    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
              บรรลุเป้าหมาย   องค์ประกอบที่  5

ด้านการบริการวชิาการแกสั่งคม
ผู้รายงาน   นางสาวศรีสุดา  ด้วงโต้ด

  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาคอมพิวเตอร์



ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จของตัวชีว้ัด การด าเนินงาน หมาย

56 57 58 59 ตามค่าเปา้หมาย ของแผนกลยทุธ์  ด าเนินการแล้ว เหตุ

  บรรลุ โครงการหลัก  ยงัไม่ด าเนินการ

  ไม่บรรลุ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   อยูร่ะหว่างด าเนินการ

NA ยงัไม่มีข้อมูล

1.พัฒนาระบบกลไกการพัฒนา
งานวจิยัและนวตักรรมที่มีคุณภาพ

17. มีการจดัสรรทุนวจิยั  จ านวนทุน 10 11 12 13 27   บรรลุ 1.โครงการสนับสนุนทุนวจิยั ฝ่ายวจิยัฯ  ด าเนินการแล้ว

และนวตักรรมที่มีคุณภาพ (2.1.2.1)

18. ทุนการผลิตต าราและ จ านวน 4 5 6 6 4   บรรลุ 2. โครงการสนับสนุนการ ฝ่ายวจิยัฯ  ด าเนินการแล้ว

ผลงานวชิาการ ทุน ผลิตต าราและเอกสาร

งานวจิยั
(2.4.1.1)

19. การพัฒนาฐานข้อมูล   ม=ี        บรรลุ 3.โครงการพัฒนาฐานข้อมูลงาน ฝ่ายวจิยัฯ  ด าเนินการแล้ว

งานวจิยั วจิยั
(2.4.4.1)

20.จ านวนทุนการวจิยั  จ านวนทุน 2 3 4 5 10   บรรลุ 4. การสนับสนุนการท าวจิยัใน ฝ่ายวจิยัฯ  ด าเนินการแล้ว

ในชั้นเรียน ชั้นเรียน
(2.1.5.1)

2.  สร้างและพัฒนาศักยภาพด้าน  21.จ านวนคร้ังในการ  จ านวนคร้ัง 1 2 2 2 1   บรรลุ 5.โครงการพัฒนาศักยภาพ ฝ่ายวจิยัฯ  ด าเนินการแล้ว

การวจิยัแก่อาจารย์และนักวจิยั พัฒนาศักยภาพนักวจิยั นักวจิยั

(2.2.1.1)

3. พัฒนาระบบและกลไกการตีพิมพ์ 22. การตีพิมพ์เผยแพร่   ม=ี        บรรลุ 6.โครงการประชุมวชิาการและ ฝ่ายวจิยัฯ  ด าเนินการแล้ว

เผยแพร่และการจดัการความรู้งานวจิยั งานวจิยั การน าเสนองผลงานวจิยัระดับชาติ

(2.4.1.1)

23.ความพึงพอใจของ คะแนนเฉล่ีย 3.51 3.61 3.71 3.71  NA  NA 7.โครงการจดัการความรู้ ฝ่ายวจิยัฯ  ด าเนินการแล้ว

โครงการประชุมวชิาการ การวจิยั

โครงการตามแผนกลยุทธท์ี่ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย  
ไตรมาสที่  1-4  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยนครพนม   

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบ

พันธกิจที ่2 :  การวจิยัในชัน้เรยีนและการวจิยัเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
ค่าเป้าหมาย



ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จของตัวชีว้ัด การด าเนินงาน หมาย

56 57 58 59 ตามค่าเปา้หมาย ของแผนกลยทุธ์  ด าเนินการแล้ว เหตุ

  บรรลุ โครงการหลัก  ยงัไม่ด าเนินการ

  ไม่บรรลุ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   อยูร่ะหว่างด าเนินการ

โครงการตามแผนกลยุทธท์ี่ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย  
ไตรมาสที่  1-4  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยนครพนม   

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบ

พันธกิจที ่2 :  การวจิยัในชัน้เรยีนและการวจิยัเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
ค่าเป้าหมาย

และน าเสนอผลงานวจิยัระดับชาติ (2.4.2.1)

24.จ านวนงานวจิยัที่ตีพิมพ์  เร่ือง 10 11 12 13  NA  NA 8. โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน ฝ่ายวจิยัฯ  ด าเนินการแล้ว

เผยแพร่ระดับชาติ วจิยัในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ หรือ

น าเสนอในที่ประชุมวชิาการ

ระดับชาติ หรือ นานาชาติ

(2.4.1.1)

* หมายเหตุ  

  พนัธกจิที ่2 มีจ านวนโครงการโครงการทัง้หมด  8  โครงการ

 ด าเนินการแล้ว            จ านวน 8  โครงการ

 ยังไม่ด าเนินการ           จ านวน 0  โครงการ

 อยู่ระหวา่งด าเนินการ     จ านวน 0  โครงการ

สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนกลยุทธท์ีด่ าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย  = 100  %



พันธกิจที่ 2  การวิจัยในชัน้เรียนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
การด าเนินงาน ความส าเร็จของตัวชีว้ัด ผลการ หมาย
 ด าเนินการแล้ว ตามโครงการ/กิจกรรม ด าเนินงาน เหตุ

รหสัโครงการ  ยังไม่ด าเนินการ   บรรลุ สอดคล้องกับโครงการหลัก
  อยูร่ะหว่างด าเนินการ   ไม่บรรลุ

 NA ยังไม่มีข้อมูล
1 โครงการสนับสนุนทนุวิจัย 2.1.2.1 ฝ่ายงานวิจัยฯ   บรรลุ   บรรลุ โครงการสนับสนุนทนุวิจัย  * ได้มีการจัดจัดทนุจ านวนวิจัย

ภายในคณะฯ จ านวน 27 ทนุ

2 โครงการสนับสนุนการผลิตต ารา 2.4.1.1 ฝ่ายงานวิจัยฯ   บรรลุ   บรรลุ โครงการสนับสนุนการผลิตต ารา   * ได้สนับสนุนทนุการผลิตต ารา
และเอกสารงานวิจัย และเอกสารงานวิจัย  จ านวนเงิน 100,000 บาท

3 โครงการพฒันาศักยภาพนักวิจัย 2.2.1.1 ฝ่ายงานวิจัยฯ  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ

4 โครงการจัดการความรู้การวิจัย 2.2.1.1 ฝ่ายงานวิจัยฯ  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ  โครงการพฒันาศักยภาพนักวิจัย

5 โครงการพฒันาข้อมูลงานวิจัย 2.4.4.1 ฝ่ายงานวิจัยฯ  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ โครงการพฒันาฐานข้อมูลงานวิจัย

6 โครงการประชุมวิชาการและ 2.4.1.1 ฝ่ายงานวิจัยฯ  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ
เสนอผลงานวิจัย คร้ังที่ 5

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการที่ด าเนินการไดบ้รรลเุป้าหมาย  

ไตรมาสที่  1-4  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2555 - กันยายน  2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยันครพนม   

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ



พันธกิจที่ 2  การวิจัยในชัน้เรียนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
การด าเนินงาน ความส าเร็จของตัวชีว้ัด ผลการ หมาย
 ด าเนินการแล้ว ตามโครงการ/กิจกรรม ด าเนินงาน เหตุ

รหสัโครงการ  ยังไม่ด าเนินการ   บรรลุ สอดคล้องกับโครงการหลัก
  อยูร่ะหว่างด าเนินการ   ไม่บรรลุ

 NA ยังไม่มีข้อมูล

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการที่ด าเนินการไดบ้รรลเุป้าหมาย  

ไตรมาสที่  1-4  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2555 - กันยายน  2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยันครพนม   

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

* หมายเหตุ  
  พนัธกิจที่ 2  มีจ านวนโครงการโครงการทั้งหมด  6  โครงการ
 ด าเนินการแล้ว            จ านวน 6  โครงการ
 ยังไม่ด าเนินการ           จ านวน -             โครงการ
 อยูร่ะหว่างด าเนินการ     จ านวน -             โครงการ
สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนปฏบิติัราชการที่ด าเนินการได้บรรลุเปา้หมาย  = 100  %



ปญัหาอุปสรรค
จัดสรร จ่ายจริง / ข้อเสนอแนะ

1 โครงการการอบรมเชิงปฏบิติัการ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และ ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 50,000      50,000    1-ก.พ.-56 ปญัหาอุปสรรค
การจัดการความรู้และพฒันาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ จ านวน 70 คน ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ  ระยะเวลาในการด าเนินการน้อยเกินไป
ด้านการวิจัย คณะศิลปศาสตร์และ  1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการค่าเปา้
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  หมาย 70 คน ข้อเสนอแนะ

ผลการด าเนินงานตามค่าเปา้หมาย 1. ควรเพิ่มเนื้อหาใหล้ะเอียด และใช้ภาษา
กิจกรรม 70 คน (  บรรลุ) ที่เข้าใจง่าย
อบรมเชิงปฏบิติัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม
ด้านการวิจัย ค่าเปา้หมาย ร้อยละ 90

ผลการด าเนินงานตามค่า
เปา้หมาย 100 คน (  บรรลุ)
ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ
1.ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเปา้หมายร้อยละ 3.51 ขึน้ไป
จากค่าคะแนน 5.00
ผลการด าเนินงานตามค่าเปา้หมาย
ได้คะแนนเฉล่ีย   3.96 (  บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
โดยภาพรวมทั้งหมด อยูใ่นระดับ ดี

    การบรรลุเปา้หมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
         บรรลุเปา้หมาย   องค์ประกอบที่ 4

 (การพัฒนางานวิจัย)
ผู้รายงาน   นางสาววรปภา  เทศประสิทธิ์

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัย
2 โครงการพฒันาข้อมูลงานวิจัย บคุลากรคณะศิลปศาสตร์และ ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 10,000      10,000     1 ต.ค.55 - ปญัหาอุปสรรค

วิทยาศาสตร์ ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ 30-ก.ย.-56 งานวิจัยมีน้อย ไม่เพยีงพอต่อความต้องการ
1.ผู้ใช้บริการค่าเปา้หมาย 80 คน
ผลการด าเนินงานตามค่าเปา้หมาย
100 คน ( บรรลุ) ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏิบัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจ าปงีบประมาณ 2556

พันธกิจที่  2  การวิจัยในชัน้เรียนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา



ปญัหาอุปสรรค
จัดสรร จ่ายจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏิบัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจ าปงีบประมาณ 2556

พันธกิจที่  2  การวิจัยในชัน้เรียนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

2.ร้อยละของผู้เข้าใช้บริการ 1.สนับสนุนใหอ้าจารย์ท างานวิจัย
ค่าเปา้หมาย ร้อยละ 90 2.หาแหล่งทนุภายนอกใหอ้าจารย์ท า
ผลการด าเนินงานตามค่า งานวิจัย
เปา้หมาย 100 คน (  บรรลุ)
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
โดยภาพรวมทั้งหมด อยูใ่นระดับ ดี

    การบรรลุเปา้หมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
         บรรลุเปา้หมาย   องค์ประกอบที่ 4

 (การพัฒนางานวิจัย)
ผู้รายงาน   นางสาววรปภา  เทศประสิทธิ์

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัย



ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จของตัวชีว้ัด การด าเนินงาน หมาย
56 57 58 59 ตามค่าเปา้หมาย ของแผนกลยทุธ์  ด าเนินการแล้ว เหตุ

  บรรลุ โครงการหลัก  ยงัไม่ด าเนินการ

  ไม่บรรลุ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   อยูร่ะหว่างด าเนินการ

NA ยงัไม่มีข้อมูล

1. พัฒนาระบบการบริหารจดัการงาน 25.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ ร้อยละ 70 75 80 85  NA  NA 1. โครงการบริหารจดัการงานบริการวชิาการ  งานบริการ  ด าเนินการแล้ว

บริการวชิาการ หน่วยงาน (3.1.1.1) วชิาการ
คณะศิลป

ศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์

3. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการให้ 26.มีระบบฐานข้อมูลของการบริการวชิาการ จ านวน 1 1 2 2  NA  NA 2.โครงการบริการวชิาการที่บูรณาการกับ  ด าเนินการแล้ว

บริการวชิาการและวชิาชีพในระดับ ช่องทาง การวจิยั
องค์กร ชุมชน สังคม  ประเทศและ  (3.3.3.1)
อนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง
4. บริการวชิาการและบูรณาการกับการ 27. จ านวนโครงการการบริการวชิาการ โครงการ 1 1 1 1  NA  NA 3.โครงการบริการวชิาการตามแนวพระราชด าริ  ด าเนินการแล้ว

เรียนการสอนหรือการวจิยั เสริมสร้าง ตามแนวพระราชด าริสมเด็จ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ
ความเข้มแข็งของชุมชน สังคม พระเทพรัตราชสุดาฯ (3.4.1.1)

28. จ านวนโครงการการบริการวชิาการ โครงการ 1 1 1 1  NA  NA 4.โครงการบริการวชิาการเพื่อขับเคล่ือน  ด าเนินการแล้ว

เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอย เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทฯ
พระยุคลบาทฯ (3.4.2.1)

29. จ านวนโครงการการบริการวชิาการ โครงการ 1 1 1 1 4   บรรลุ 5.โครงการบริการวชิาการและถ่ายทอด  ด าเนินการแล้ว

และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เทคโนโลยีสู่ชุมชน
(3.4.3.1)

30.จ านวนโครงการการบริการวชิาการ 1 1 1 1 1   บรรลุ 6.โครงการการบริการวชิาการในระดับ  ด าเนินการแล้ว

ในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง อนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง
(3.4.5.1)

โครงการตามแผนกลยุทธท์ี่ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย  
ไตรมาสที่  1-4  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยนครพนม   

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบ

พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ค่าเป้าหมาย



ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จของตัวชีว้ัด การด าเนินงาน หมาย
56 57 58 59 ตามค่าเปา้หมาย ของแผนกลยทุธ์  ด าเนินการแล้ว เหตุ

  บรรลุ โครงการหลัก  ยงัไม่ด าเนินการ

  ไม่บรรลุ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   อยูร่ะหว่างด าเนินการ

NA ยงัไม่มีข้อมูล

โครงการตามแผนกลยุทธท์ี่ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย  
ไตรมาสที่  1-4  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยนครพนม   

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบ

พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ค่าเป้าหมาย

 จ านวนโครงการที่เสริมสร้าง โครงการ 1 1 1 1 1   บรรลุ 7.โครงการบริการวชิาการที่เสริมสร้างความ  ด าเนินการแล้ว

ความเข้มแข็งและชี น าสังคม เข้มแข็งและชี น าสังคม
(3.4.6.1)

31. มีการสนับสนุนการให้บริการวชิาการ 1 1 2 2 1   บรรลุ 8. โครงการพฒันาต่อยอดภมูิปัญญา   ด าเนินการแล้ว

แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส กลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง (เด็กด้อยโอกาส)

(3.4.7.1)

* หมายเหตุ  

  พนัธกจิที ่2 มีจ านวนโครงการทั งหมด  8  โครงการ

 ด าเนินการแล้ว            จ านวน 8  โครงการ

 ยังไม่ด าเนินการ           จ านวน -            โครงการ

 อยู่ระหวา่งด าเนินการ     จ านวน -            โครงการ

สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนกลยุทธท์ีด่ าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย  = 100  %



การด าเนินงาน ความส าเร็จของตัวชีว้ัด ผลการ หมาย
 ด าเนินการแล้ว ตามโครงการ/กิจกรรม ด าเนินงาน เหตุ

รหสัโครงการ  ยังไม่ด าเนินการ   บรรลุ สอดคล้องกับโครงการหลัก
  อยูร่ะหว่างด าเนินการ   ไม่บรรลุ

 NA ยังไม่มีข้อมูล
1 โครงการ One Teacher One Product 3.4.3.1 สาขาบริหารการศึกษา  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่ชุมชน

2 โครงการภาษาอังกฤษส าหรับ 3.4.3.1 สาขาภาษาอังกฤษ  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอด
มัคคุเทศก์ทอ้งถิน่ เทคโนโลยีสู่ชุมชน

3 โครงการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3.4.3.1 สาขาวิทยาศาสตร์  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอด
สัญจร เทคโนโลยีสู่ชุมชน

4 โครงการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง 3.4.2.1 สาขาพฒันาสังคม  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ 4.โครงการบริการวิชาการเพื่อขับเคล่ือน
ตามรอยพอ่หลวงเชิงปฏบิติัการ และส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพยีงตามรอยพระยุคลบาทฯ

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 3.4.3.1  สาขาคอมพวิเตอร์  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ 5.โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอด
ด้านคอมพวิเตอร์ใหแ้ก่บคุคลทั้งภาครัฐ เทคโนโลยีสู่ชุมชน
และเอกชนในจังหวัดนครพนม

6 โครงการกฏหมายเบื้องต้น 3.4.3.1 สาขารัฐประศาสน  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอด
ในชีวิตประจ าวันส าหรับประชาชน ศาสตร์ เทคโนโลยีสู่ชุมชน

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการที่ด าเนินการไดบ้รรลเุป้าหมาย  

ไตรมาสที่  1-4  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2555 - กันยายน  2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยันครพนม   

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

 พันธกิจที่ 3  ใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง



การด าเนินงาน ความส าเร็จของตัวชีว้ัด ผลการ หมาย
 ด าเนินการแล้ว ตามโครงการ/กิจกรรม ด าเนินงาน เหตุ

รหสัโครงการ  ยังไม่ด าเนินการ   บรรลุ สอดคล้องกับโครงการหลัก
  อยูร่ะหว่างด าเนินการ   ไม่บรรลุ

 NA ยังไม่มีข้อมูล

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการที่ด าเนินการไดบ้รรลเุป้าหมาย  

ไตรมาสที่  1-4  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2555 - กันยายน  2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยันครพนม   

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

 พันธกิจที่ 3  ใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง

7 โครงการค่ายอาสาพฒันาทกัษะวิชาการ 3.4.6.1 สาขารัฐรประศาสน  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ 8. โครงการพัฒนาต่อยอดภูมปิัญญา  

เพื่อน้องโรงเรียน ตชด. ศาสตร์ กลุ่มอาชพีตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ

(เด็กด้อยโอกาส) พอเพียง (เด็กด้อยโอกาส)

8 โครงการสร้างเครือข่ายแม่สอนลูก 3.4.3.1 สาขาวิชาการศึกษา  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ 5.โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอด
เพื่อเตรียมพร้อมแบบบรูณาการ ปฐมวัย เทคโนโลยีสู่ชุมชน
เด็กปฐมวัย

9 โครงการความร่วมมือบริการ 3.4.5.1  คณะศิลปศาสตร์  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมใน
วิชาการแก่ประเทศอนุภมูิภาคลุ่ม และวิทยาศาสตร์ ระดับอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง
น้ าโขง ไทย-ลาว ระหว่าง
มหาวิทยาลัยนครพนมและ
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก

10 โครงการบริการวิชาการ เวทวีิชาการ 3.4.3.1 สาขาวิชาสังคม  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ 5.โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอด
 สาธารณะ เร่ือง ชุมชนหนองญาติ : ศึกษา เทคโนโลยีสู่ชุมชน
แลอดีต มองปจัจุบนั สร้างสรรค์อนาคต

11 โครงการการพฒันานวัตกรรม 3.4.3.1 สาขาวิชาหลักสูตร  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ 5.โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอด
การเรียนรู้ และการสอน เทคโนโลยีสู่ชุมชน



การด าเนินงาน ความส าเร็จของตัวชีว้ัด ผลการ หมาย
 ด าเนินการแล้ว ตามโครงการ/กิจกรรม ด าเนินงาน เหตุ

รหสัโครงการ  ยังไม่ด าเนินการ   บรรลุ สอดคล้องกับโครงการหลัก
  อยูร่ะหว่างด าเนินการ   ไม่บรรลุ

 NA ยังไม่มีข้อมูล

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการที่ด าเนินการไดบ้รรลเุป้าหมาย  

ไตรมาสที่  1-4  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2555 - กันยายน  2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยันครพนม   

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

 พันธกิจที่ 3  ใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง

12 โครงการลดอุบติัภยัทางถนน 3.4.6.1  งานบริการวิชาการ  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ โครงการบริการวิชาการที่เสริมสร้าง
ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกับงานพฒันา ความเข็มแข็งและชี้น าสังคม
(แก้ปญัหาภายในสถาบนั) นักศึกษา ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบนั)

13 โครงการบริการวิชาการที่บรูณาการ 3.3.3.1  งานบริการวิชาการ  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ 2.โครงการบริการวิชาการที่บรูณาการกับ
กับการวิจัย การวิจัย

14 โครงการบริหารจัดการงานบริการ 3.1.1.1  งานบริการวิชาการ  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ โครงการบริการจัดการงานบริการ
วิชาการแก่สังคม วิชาการ

15 โครงการจัดการความรู้ 3.3.3.1 งานบริการวิชาการ  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ 1. โครงการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการแก่สังคม
* หมายเหตุ  
  พนัธกิจที่ 3  มีจ านวนโครงการโครงการทั้งหมด  15   โครงการ
 ด าเนินการแล้ว            จ านวน 15  โครงการ
 ยังไม่ด าเนินการ           จ านวน -               โครงการ
 อยูร่ะหว่างด าเนินการ     จ านวน -               โครงการ
สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนปฏบิติัราชการที่ด าเนินการได้บรรลุเปา้หมาย  = 100  %



ปัญหาอุปสรรค
จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

1 โครงการความร่วมมอื 1. คณาจารยแ์ละบุคลากรมหาวทิยาลัย ผลการด าเนินโครงการความร่วมมอืบริการวชิาการแกป่ระเทศ 100,000     85,000        21 - 25 ม.ค. 56 ปัญหาอุปสรรค
บริการวชิาการแกป่ระเทศ จ าปาสัก จ านวน 20 คน อนุภมูภิาคลุ่มน  าโขงไทย-ลาว ระหวา่งมหาวทิยาลัยนครพนม (บก.ศ.) 1. ระยะเวลาในการด าเนินการน้อยเกนิไป
อนุภมูภิาคลุ่มน  าโขง 2. คณาจารย ์นักศึกษา ศิษยเ์กา่ และ และมหาวทิยาลัยจ าปาสัก มผีลการด าเนินงาน ดังนี 
ไทย-ลาว ระหวา่ง ผู้ประสานงาน มหาวทิยาลัยนครพนม ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
มหาวทิยาลัยนครพนม จ านวน 11 คน ตัวชี วดัเชงิปริมาณ
และมหาวทิยาลัยจ าปาสัก รวมจ านวนทั งสิ น 31 คน 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 20 คน

ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย 20 คน (บรรลุ)
2. จ านวนผู้ให้บริการเขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 9 คน 

กจิกรรมหลักม ี3 กจิกรรม ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย 9 คน (บรรลุ) ข้อเสนอแนะ
ประกอบด้วย 3. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 5 เดือน 1.ควรเพิ่มเนื อหาวจิยัให้ละเอยีดและใช้
1. อบรมเชงิปฏบิัติการ ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย 5 เดือน (บรรลุ) ภาษาที่เขา้ใจง่ายขึ น
ผลิตส่ือการเรียนการสอน ตัวชี วดัเชงิคุณภาพ 2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม
2. อบรมเชงิปฏบิัติการ 1.ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 70 3. ควรยกตัวอยา่งวจิยัของประเทศไทย
วจิยัในชั นเรียน ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 76 (บรรลุ) ในประเด็นการศึกษา
3. อบรมเชงิปฏบิัติการ 2. ผู้เขา้ร่วมโครงการที่น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ ค่าเป้าหมาย มา 2–3 เร่ือง และต้องการเรียนรู้การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 80 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 โปรแกรม spss ในการท าวจิยั
ส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ (บรรลุ)
ขอ้มลูเพื่อการวจิยั ความพึงพอใจของโครงการ

1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการ 
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
2. ด้านกระบวนการ ขั นตอนการให้บริการ
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4. ด้านผลจากการให้บริการ
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
5. โดยภาพรวมทั งหมดของโครงการ
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับ่งชี้

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจ าปีงบประมาณ 2556

พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา



ปัญหาอุปสรรค
จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจ าปีงบประมาณ 2556

พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

 บรรลเุป้าหมาย  องค์ประกอบที่ 5
(การบริการวชิาการแกช่มุชน)

ผู้รายงาน  ดร.สมุาล ี ศรีพุทธรินทร์
                            ผู้รับผิดชอบโครงการ

2 โครงการลดอบุัติภยัทาง 1. บุคลากร นักศึกษา ยามรักษา ผลการด าเนินโครงการลดอบุัติภยัทางถนนในคณะศิลปศาสตร์ 50,000       24,700        29 ต.ค. 55 ปัญหาอุปสรรค
ถนนในคณะศิลปศาสตร์ ความปลอดภยั คณะศิลปศาสตร์และ และวทิยาศาสตร์  มผีลการด าเนินงาน ดังนี (บก.ศ.) ถงึ 1. ระยะเวลาในการด าเนินการน้อยเกนิไป
และวทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และอาสาสมคัรป้องกนัภยั ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ 28 ก.พ. 56

ฝ่ายพลเรือน (อพปร.) ต าบลนาราชควาย ตัวชี วดัเชงิปริมาณ
อ าเภอเมอืง จงัหวดันครพนม 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 2,416 คน
รวมจ านวนทั งสิ น 2,416 คน ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย 2,416 คน (บรรลุ)

2. เกดิอบุัติเหตุทางถนนในคณะ ค่าเป้าหมาย ไมเ่กนิ 10% 

ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ไมม่อีบุัติเหตุเกดิขึ นในบริเวณ
กจิกรรมหลักม ี3 กจิกรรม คณะ (บรรลุ) ข้อเสนอแนะ
ประกอบด้วย ตัวชี วดัเชงิคุณภาพ 1. ควรเพิ่มจ านวนบุคลากรจากหน่วยงาน
1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั 1.ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายค่าเฉล่ีย 4  อื่นๆในชมุชน มากขึ น
กฎหมายจราจรและ ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ค่าเฉล่ีย 4.39 (บรรลุ) 2. ในวนัอบรมควรได้ลงพื นที่ทดลอง
การขบัขี่รถจกัรยานยนต์ ความพึงพอใจของโครงการ ปฏบิัติจริง
อยา่งปลอดภยั 1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการ 3. ควรมเีอกสารหรือแผ่นพับ เพื่อให้
2.  ติดตั งป้ายรณรงค์ มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ขอ้มลูเพิ่มเติม
สวมหมวกนิรภยัในบริเวณ 2. ด้านกระบวนการ ขั นตอนการให้บริการ
คณะ มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
3. อาสาสมคัรจดัระเบียบ 3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก
การจราจรของรถจกัรยาน- มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ยนต์ภายในคณะ 4. ด้านผลจากการให้บริการ

มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
5. โดยภาพรวมทั งหมดของโครงการ
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับ่งชี้



ปัญหาอุปสรรค
จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจ าปีงบประมาณ 2556

พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

 บรรลเุป้าหมาย  องค์ประกอบที่ 5
(การบริการวชิาการแกช่มุชน)

ผู้รายงาน  ดร.สมุาล ี ศรีพุทธรินทร์
                            ผู้รับผิดชอบโครงการ

3  โครงการ One Teacher 
One Product 
 ภายใต้โครงการ มดัีงนี 
 1. โครงการOne Teacher 1. คณาจารย ์ครู และบุคลากรทาง ผลการด าเนินโครงการ One Teacher One Product 25,000       25,000        24 ม.ีค. 56 ปัญหาอุปสรรค
One Product : การศึกษา ในจงัหวดันครพนม   (การพัฒนาทักษะการใชง้าน Google Apps For Education (บก.ศ.) 1. เวลาในการอบรมน้อยเกนิไปและ
(การพัฒนาทักษะการใช้ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา)มผีลการด าเนินงาน ดังนี ผู้ชว่ยวทิยากรดูแลไมท่ั่วถงึ
งาน Google Apps For สาขาวชิาการบริหารการศึกษา ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ 2. สถานที่อบรมควรปรับปรุง เนื่องจาก
Education ส าหรับครูและ จ านวน 100 คน ตัวชี วดัเชงิปริมาณ บรรยากาศในห้งอบรม มอีากาศร้อน
บุคลากรทางการศึกษา) 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 100 คน

ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย 100 คน (บรรลุ)
กจิกรรมหลักม ี5 กจิกรรม 2. จ านวนผู้รับบริการเขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 100 คน 
ประกอบด้วย ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย 100 คน (บรรลุ) ข้อเสนอแนะ
1.อบรมเชงิปฏบิัติการใช้ ตัวชี วดัเชงิคุณภาพ 1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม  
งาน Google Calendar 1.ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายเฉล่ีย 3.51 2. ควรมผู้ีชว่ยวทิยากรคอยให้ค าแนะน า
2.อบรมเชงิปฏบิัติ ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย เฉล่ีย 4.42 (บรรลุ) และชว่ยเหลือ
การสมคัรใชง้าน Gmail ความพึงพอใจของโครงการ มากกวา่นี   
3.อบรมเชงิปฏบิัติการ 1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการ 3. ควรปรับปรุงระบบอนิเทอร์เน็ตให้
สร้างแบบสอบถาม มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มคีวามรวดเร็ว     
ออนไลน์ด้วย 2. ด้านกระบวนการ ขั นตอนการให้บริการ 4. ควรมกีารจดัโครงการนี อกีในครั งต่อไป
Google Form มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  หรือหลายๆครั ง และควรมกีารจดัอบรม
4.อบรมเชงิปฏบิัติการใช้ 3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ให้กบับุคลากรในสถานศึกษาต่างๆ



ปัญหาอุปสรรค
จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจ าปีงบประมาณ 2556

พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

งาน Google Drive มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
5.อบรมเชงิปฏบิัติการ 4. ด้านผลจากการให้บริการ
บริการต่างๆ ของ มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
Google Apps 5. โดยภาพรวมทั งหมดของโครงการ

มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับ่งชี้

 บรรลเุป้าหมาย  องค์ประกอบที่ 5
(การบริการวชิาการแกช่มุชน)

ผู้รายงาน  ดร.สมุาล ี ศรีพุทธรินทร์
                            ผู้รับผิดชอบโครงการ

2. โครงการ One Teacher 1. คณาจารย ์ครู และบุคลากรทาง ผลการด าเนินโครงการ One Teacher One Product 25,000       25,000        24 ม.ีค. 56 ปัญหาอุปสรรค
One Product : การศึกษา ในจงัหวดันครพนม   (การวจิยัในชั นเรียน) มผีลการด าเนินงาน ดังนี (บก.ศ.) 1. ระยะเวลาในการด าเนินการน้อยเกนิไป
(การวจิยัในชั นเรียน)  จ านวน 60 คน ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ

ตัวชี วดัเชงิปริมาณ
1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 60 คน
ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย 60 คน (บรรลุ)
2. จ านวนผู้ให้บริการเขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 3 คน 
ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย 3 คน (บรรลุ)

กจิกรรมหลักม ี3 กจิกรรม ตัวชี วดัเชงิคุณภาพ ข้อเสนอแนะ
ประกอบด้วย 1.ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายเฉล่ีย 3.51 1.ควรเพิ่มเนื อหาวจิยัให้ละเอยีดและ
1. การผลิตส่ือการเรียน ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย เฉล่ีย 4.42 (บรรลุ) ใชภ้าษาที่เขา้ใจง่ายขึ น
การสอน ความพึงพอใจของโครงการ 2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม
2. การวจิยัในชั นเรียน 1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการ 3. ควรยกตัวอยา่งวจิยัของประเทศไทย
3. การใชโ้ปรแกรม มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในประเด็นการศึกษามา 2-3 เร่ือง
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 2. ด้านกระบวนการ ขั นตอนการให้บริการ และต้องการเรียนรู้การใชโ้ปรแกรม spss 
ในการวเิคราะห์ขอ้มลู มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในการท าวจิยั
เพื่อการวจิยั 3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก



ปัญหาอุปสรรค
จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจ าปีงบประมาณ 2556

พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4. ด้านผลจากการให้บริการ
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
5. โดยภาพรวมทั งหมดของโครงการ
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับ่งชี้
 บรรลเุป้าหมาย  องค์ประกอบที่ 5

(การบริการวชิาการแกช่มุชน)

ผู้รายงาน  ดร.สมุาล ี ศรีพุทธรินทร์
                            ผู้รับผิดชอบโครงการ

4 โครงการวทิยาศาสตร์และ นักเรียน นักศึกษา จ านวน 230 คน ผลการด าเนินงานโครงการวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สัญจร 30,000.00  30,000.00    1 วัน ปัญหาอุปสรรค
คณิตศาสตร์สัญจร มผีลการด าเนินงาน ดังนี (แผ่นดิน) 30-ม.ค.-56 ไมม่ี

ตัวชี วดัความส าเร็จของโครงการ
ตัวชี วดัเชงิปริมาณ
1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 230 คน
ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย 230 คน (บรรลุ)
2. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 1 วนั ข้อเสนอแนะ
ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย 1 วนั (บรรลุ) 1. ควรจดักจิกรรมบริการวชิาการเชน่นี 
ตัวชี วดัเชงิคุณภาพ บ่อยครั งมากขึ น
1.ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 (บรรลุ)
2. ผู้เขา้ร่วมโครงการที่น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100



ปัญหาอุปสรรค
จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจ าปีงบประมาณ 2556

พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

(บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการ 
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
2. ด้านกระบวนการ ขั นตอนการให้บริการ
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4. ด้านผลจากการให้บริการ
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
5. โดยภาพรวมทั งหมดของโครงการ
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับ่งชี้
 บรรลเุป้าหมาย  องค์ประกอบที่ 5

(การบริการวชิาการแกช่มุชน)
ผู้รายงาน  ดร.นันทวนั เอ้ือวงศ์กูล

                            ผู้รับผิดชอบโครงการ

5 โครงการอบรมกฏหมาย 1.ผู้เขา้ร่วมโครงการนักศึกษาสาขาวชิา ผลการด าเนินโครงการอบรมกฏหมายเบื องต้นในชวีติประจ า 30,000       30,000        24 มค. 56 ปัญหาอุปสรรค
เบื องต้นในชวีติประจ าวนั รปศ. ชั นปีที่ 2 จ านวน 70 คน วนัส าหรับประชาชน มดัีงนี (บก.ศ.) 1. ระยะเวลาในการด าเนินการน้อยเกนิไป
ส าหรับประชาชน 2.ผู้รับบริการผู้น าชมุชน ต.บ้านผึ ง ตัวชี วดัความส าเร็จของโครงการ

จ านวน 80 คน ตัวชี วดัเชงิปริมาณ ข้อเสนอแนะ
1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย  70 คน 1.ควรเพิ่มเนื อหาด้านกฏหมายเฉพาะทาง

กจิกรรมหลักม ี1 กจิกรรม ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย 70 คน (บรรลุ) เชน่ เร่ืองมรดก  เร่ืองที่ดิน
ประกอบด้วย 2. จ านวนผู้ให้บริการเขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 80 คน 2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม
1. อบรมเชงิปฏบิัติการ ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย 80 คน (บรรลุ)
บรรยายให้ความรู้เร่ือง 3. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 6 เดือน
กกหมายที่จ าเป็นในชวีติ ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย 6 เดือน (บรรลุ)



ปัญหาอุปสรรค
จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจ าปีงบประมาณ 2556

พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

ประจ าวนั เชน่ การไกล่เกล่ีย ตัวชี วดัเชงิคุณภาพ
เงินกู้ยมื กฏหมายประกนัภยั 1.ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลกระทบจากกฏหมายต่อ ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 86 (บรรลุ)
ประชาชนในการด ารงชวีติ 2. ผู้เขา้ร่วมโครงการที่น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ ค่าเป้าหมาย
โดยร่วมมอืกบัภาคีเครือขา่ย ร้อยละ 80 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100
เชน่ ส านักงานศาลจงัหวดั (บรรลุ)
ส านักงานอยัการจงัหวดั ความพึงพอใจของโครงการ
คปภ.จงัหวดัสกลนคร 1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการ 

มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ด้านกระบวนการ ขั นตอนการให้บริการ
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
4. ด้านผลจากการให้บริการ
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
5. โดยภาพรวมทั งหมดของโครงการ
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับ่งชี้
 บรรลเุป้าหมาย  องค์ประกอบที่ 5

(การบริการวชิาการแกช่มุชน)
ผู้รายงาน  นายมาโนช  สวุรรณสาร

                            ผู้รับผิดชอบโครงการ

6 โครงการบริการวชิาการ ๑. นักเรียนระดับชั นมธัยมศึกษาปีที่ ๓ ผลการด าเนินโครงการบริการวชิาการภาษาองักฤษส าหรับ 30,000       30,000        11 ม.ีค. 56 ปัญหาอุปสรรค
ภาษาองักฤษส าหรับ และ ๔ (โรงเรียนศรีบัวบานวทิยาคม) มคัคุเทศกท์้องถิ่น   มผีลการด าเนินงาน ดังนี (บก.ศ.) 1. ระยะเวลาในการด าเนินการน้อยเกนิไป
มคัคุเทศกท์้องถิ่น จ านวน ๑๒๐ คน

๒. อาจารยแ์ละคณาจารย ์ ตัวชี วดัความส าเร็จของโครงการ
จ านวน ๑๕ คน ตัวชี วดัเชงิปริมาณ



ปัญหาอุปสรรค
จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจ าปีงบประมาณ 2556

พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

๓. ผู้ชว่ยวทิยากร (นักศึกษาสาขาวชิา 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 100 คน
ภาษาองักฤษชั นปีที่ ๒) จ านวน ๕๐ คน ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย 100 คน (บรรลุ)

2. จ านวนผู้ให้บริการเขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 50 คน 
กจิกรรมประกอบด้วย ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย 50 คน (บรรลุ) ข้อเสนอแนะ

3. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 1 วนั
อบรมและฝึกปฏบิัติภาษาองักฤษส าหรับ ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย 1 วนั (บรรลุ)
มคัคุเทศกเ์ร่ือง สถานที่ท่องเที่ยว   อาหารประจ าท้องถิ่น ตัวชี วดัเชงิคุณภาพ
ศิลปะและวฒันธรรม 1.ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าคะแนน 3.51 จาก 5.00

ผลการด าเนินตามค่าคะแนน 3.51 (บรรลุ)
2. ผู้เขา้ร่วมโครงการที่น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90
(บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการ 
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
2. ด้านกระบวนการ ขั นตอนการให้บริการ
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4. ด้านผลจากการให้บริการ
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
5. โดยภาพรวมทั งหมดของโครงการ
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับ่งชี้
 บรรลเุป้าหมาย  องค์ประกอบที่ 5

(การบริการวชิาการแกช่มุชน)
ผู้รายงาน  อาจารยว์รรณธิภา  อุนารัตน์

                            ผู้รับผิดชอบโครงการ
7 โครงการสร้างเครือขา่ยแมส่อนลูก1.ผู้ปกครองจ านวน 30 คน ผลการด าเนินโครงการสร้างเครือขา่ยแมส่อนลูก 30,000       30,000        29-ก.ค.-56 ปัญหาอปุสรรค



ปัญหาอุปสรรค
จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจ าปีงบประมาณ 2556

พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

เพื่อเตรียมพร้อมแบบบูรณาการ 2.นักศึกษาสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั เพื่อเตรียมพร้อมแบบบูรณาการ
จ านวน 100 คน มผีลด าเนินงานดังนี ขอ้เสนอแนะ

เด็กปฐมวยั ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ 1. งบประมาณไมเ่พียงพอ
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ
1.จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 30 คน
ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมายจ านวน 30 คน( / บรรลุ)
2.นักศึกษาค่าเป้าหมาย 100 คน
ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมายจ านวน 100 คน ( / บรรลุ)
3.ระยะเวลาในการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 1 วนั
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 1 วนั ( / บรรลุ)
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
1.ผู้ปกครองมคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการพัฒนาเด็ก
ปฐมวยั( / บรรลุ)
2.ผู้ปกครองสามารถจดักิจกรรมที่พัฒนาการดา้นตา่งๆ 
ของเด็กปฐมวยั( / บรรลุ)
3.ผู้ปกครองสามารถผลิตส่ือ เลือกใชส่ื้อที่มอียู่ในบ้าน
ในชมุชนมาท ากจิกรรมกบัเด็กได้ ( / บรรลุ)
    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี 
              บรรลุเป้าหมาย   องค์ประกอบที่  5
                (ด้านการบริการวชิาการแกช่มุชน)

                   ผู้รายงาน  ดร.ศิริดา บุรชาติ
                        ผู้รับผิดชอบโครงการ

8 โครงการบริการวชิาการ
ที่บูรณาการกบังานวจิยั
 กจิกรรม 1. คณาจารย ์จ านวน 9 คน ผลการด าเนินโครงการบริการวชิาการที่บูรณาการกบังานวจิยั 200,000     200,000       ส.ค. - พ.ย. 56 ปัญหาอุปสรรค

2. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนใน ครั งที่ 1 ได้จดัประชมุเชงิปฏบิัติการระดมสมองเพื่อก าหนด (บก.ศ.)
พื นที่จงัหวดันครพนม จ านวน 6 แห่ง แนวทางวจิยัร่วมกนัระหวา่งคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์
ดังนี  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน   และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั ง 6 แห่ง เมื่อวนัที่



ปัญหาอุปสรรค
จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจ าปีงบประมาณ 2556

พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

บ้านหนองดู่ โรงเรียนต ารวจตระเวนชาย 15 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา
แดนคอนราดเฮงเค็ล โรงเรียนต ารวจ ได้รูปเล่ม วจิยัเชงิปฏบิัติการ เร่ือง บทบาทของ
ตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนครพนม ใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนชทูิศ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
วทิยา โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดันครพนม ข้อเสนอแนะ
ชา่งกลปทุมวนัอนุสรณ์ ๘ และโรงเรียน  
ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามคัคี

 ได้ด าเนิน งานวจิยัเร่ือง
30,000.00  30,000.00     เมย. - พ.ค. 56

การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับ่งชี้
บรรลเุป้าหมาย  องค์ประกอบที่ 5

(การบริการวชิาการแกช่มุชน)

ผู้รายงาน  ผศ.ดร.สมุาล ี ศรีพุทธรินทร์
                            ผู้รับผิดชอบโครงการ

9 โครงการความร่วมมอื 1. คณาจารยม์หาวทิยาลัยจ าปาสัก และ ผลการด าเนินโครงการความร่วมมอืบริการวชิาการแกป่ระเทศ 58,000       58,000        3 - 4 ก.ย. 56 ปัญหาอุปสรรค
บริการวชิาการแกป่ระเทศ วทิยาลัยเทคนิควชิาชพีแขวงค ามว่น อนุภมูภิาคลุ่มน  าโขงไทย-ลาว ระหวา่งมหาวทิยาลัยนครพนม (รายได้) 1. ระยะเวลาในการด าเนินการน้อยเกนิไป
อนุภมูภิาคลุ่มน  าโขง จ านวน 13 คน และมหาวทิยาลัยจ าปาสัก : อบรมเชงิปฏบิัติการโปรแกรม
ไทย-ลาว ระหวา่ง 2. คณาจารย ์นักศึกษา และศิษยเ์กา่ คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มลูเพื่อการวจิยั
มหาวทิยาลัยนครพนม มหาวทิยาลัยนครพนม มผีลการด าเนินงาน ดังนี 
และมหาวทิยาลัยจ าปาสัก จ านวน 27 คน ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
: อบรมเชงิปฏบิัติการ รวมจ านวนทั งสิ น 40 คน ตัวชี วดัเชงิปริมาณ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 40 คน
ส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย 40 คน (บรรลุ) ข้อเสนอแนะ
ขอ้มลูเพื่อการวจิยั 2. จ านวนผู้ให้บริการเขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 7 คน 1.ควรจดัอบรมลักษณะนี ในหน่วยงานที่ สปป.ลาว

ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย 7 คน (บรรลุ) 2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม



ปัญหาอุปสรรค
จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจ าปีงบประมาณ 2556

พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

ตัวชี วดัเชงิคุณภาพ
1.ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายค่าเฉล่ีย 4
ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ค่าเฉล่ีย 4.39 (บรรลุ)
2. ผู้เขา้ร่วมโครงการที่น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90
(บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการ 
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
2. ด้านกระบวนการ ขั นตอนการให้บริการ
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4. ด้านผลจากการให้บริการ
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
5. โดยภาพรวมทั งหมดของโครงการ
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับ่งชี้
 บรรลเุป้าหมาย  องค์ประกอบที่ 5

(การบริการวชิาการแกช่มุชน)

ผู้รายงาน  ผศ.ดร.สมุาล ี ศรีพุทธรินทร์
                            ผู้รับผิดชอบโครงการ

10 โครงการแนวคิดเศรษฐกจิ 1.นักศึกษาสาชาวชิาการพัฒนาสังคม ผลการด าเนินงานโครงการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 30,000       29,990        16-17 ปัญหาอุปสรรค
พอเพียงตามรอย และส่ิงแวดล้อม  จ านวน 50 คน ตามรอยพ่อหลวงเชงิปฏบิัติการ  มผีลการด าเนินงาน ดังนี ส.ค.-56 1.ผู้เข้าร่วมโครงการสับสนสถานทีจ่ดัโครงการฯเนือ่ง

พ่อหลวงเชงิปฏบิัติการ 2.ประชาชนทั่วไปที่สนใจ จ านวน 31  คน ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ จากเป็นโครงการในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ฯแต่ใช้



ปัญหาอุปสรรค
จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจ าปีงบประมาณ 2556

พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ หอ้งประชุมทีส่ านักงานอธกิารบดี ท าใหเ้ข้าร่วม

1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 80 คน โครงการไม่ทันเวลาทีก่ าหนดไว้

 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 81  คน  (บรรลุ) ข้อเสนอแนะ
2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 1.สถานทีจ่ดับรรยายควรจดัทีห่อ้งประชุม 

 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 81  คน  (บรรลุ) คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ มหาวทิยาลัยนครพนมเพราะท าให้

1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมเดินทางไปเข้าร่วมสะดวกมากขึ น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ นไปจากค่าคะแนน 5.00 2.ควรจดันิทรรศการเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงใหม้ากนี 

2. ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.53  ( บรรลุ)
ความพึงพอใจของโครงการ
1.ด้านความเชี่ยวชาญของวทิยากร อยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการบรรยาย/เนื อหา อยู่ในระดับ ดี
3. ด้านการอ านวยความสะดวก /อาหารอยู่ในระดับ ดีมาก
4. ด้านความพึงพอใจต่อโครงการฯโดยภาพรวม
อยู่ในระดับ ดี
      บรรลเุป้าหมาย องค์ประกอบที่ 5

 (การบริการวชิาการแก่สงัคม)
ผู้รายงาน        นางสาวพัชรวด ีเพ็งสระเกตุ

หัวหน้าโครงการฯ



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จของตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน หมาย

56 57 58 59 ตามค่าเปา้หมาย ของแผนกลยทุธ์  ด าเนินการแล้ว เหตุ

  บรรลุ โครงการหลัก  ยงัไม่ด าเนินการ

  ไม่บรรลุ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   อยูร่ะหว่างด าเนินการ

NA ยงัไม่มีข้อมูล

 1.พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร 32. จ านวนโครงการท านุบ ารุ โครงการ 2 3 4 5 2   บรรลุ  1. โครงการจดัต้ังเครือข่ายศิลปวฒันธรรม ฝ่ายท านุ  ยงัไม่ด าเนินการ

จดัการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ศิลปวฒันธรรม ปราญชน์ชาวบ้านในชนเผ่า 9 ชนเผ่า ในจงัหวดั บ ารุงศิลป

นครพนม วฒันธรรม

    (4.2.1.1)

 2.โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุง่  ด าเนินการแล้ว

    (4.2.1.1)

2. อนุรักษ์สืบทอด เผยแพร่  และส่งเสริม 33.ร้อยละของการบรรลุ  ร้อยละ 60 65 70 75 80   บรรลุ  3.โครงการเปิดโลกวฒันธรรมลุ่มน้ าโขง  ด าเนินการแล้ว

การด าเนินงานด้าน ศาสนา เป้าหมายการจดักิจกรรมอนุรักษ์ (4.2.1.1)

ศิลปะวฒันธรรมบนพื้นฐานความ  และสืบทอด ศาสนา ศิลปะ 4. โครงการสืบสานต านานพระธาตุพนม จงัหวดันครพนม
 ด าเนินการแล้ว

หลากหลายทางวฒันธรรมที่เน้นความ วฒันธรรมบนพื้นฐานความหลาก
เป็นสหวทิยาการแก่สังคมและ หลายทางวฒันธรรมลุ่มแม่น้ าโขง  (4.2.2.1)
เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ 5. โครงการอนุรักษผ้์าไทย  ด าเนินการแล้ว

พัฒนาคุณภาพชีวติ  (4.2.2.1)
6. โครงการปราชญท์้องถิ่นศิลปินพืน้บ้านและภมูิปัญญา  ด าเนินการแล้ว

ท้องถิ่น

 (4.2.2.1)
7. โครงการวนัส าคัญ  ด าเนินการแล้ว

 (4.2.2.1)
34. มีกิจกรรม/โครงการแลกเปล่ียน  มี=        บรรลุ 8. โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทย  ด าเนินการแล้ว

เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทย  (4.2.2.1)
3. สร้างอัตลักษณ์และปลูกฝังความรัก 35. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย  ร้อยละ 70 75 80 85 80   บรรลุ  9. โครงการสืบสานนาฎศิลป์ ศิลปวฒันธรรม  ด าเนินการแล้ว

 และความผูกผันและภาคภูมิใจของ ตามแผน รณรงค์ ส่งเสริมให้  (4.3.1.1)

นักศึกษาและบุคลากรในความเป็น ห้นักศึกษา บุคลากรมีความรู้ 10. โครงการแสงธรรมแหง่ภมูิปัญญา  ด าเนินการแล้ว

 มหาวทิยาลัยนครพนม ความเข้าใจในวฒันธรรมลุ่มน้ าโขง  (4.3.1.1)

36. จ านวนโครงการท านุบ ารุงฯ โครงการ 1 1 2 2 1   บรรลุ  11. โครงการอบรมงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  ด าเนินการแล้ว

โครงการตามแผนกลยุทธท์ี่ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย  

ไตรมาสที่  1-4  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยนครพนม   

พันธกิจที่ 4 : ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จของตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน หมาย

56 57 58 59 ตามค่าเปา้หมาย ของแผนกลยทุธ์  ด าเนินการแล้ว เหตุ

  บรรลุ โครงการหลัก  ยงัไม่ด าเนินการ

  ไม่บรรลุ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   อยูร่ะหว่างด าเนินการ

NA ยงัไม่มีข้อมูล

โครงการตามแผนกลยุทธท์ี่ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย  

ไตรมาสที่  1-4  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยนครพนม   

พันธกิจที่ 4 : ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ที่บูรณาการกิจกรรมการเรียน กบัการบูรณาการการเรียนการสอนและกจิกรรม

การสอน นักศึกษา

( 4.3.2.1)

* หมายเหตุ  

  พนัธกจิที ่2 มีจ านวนโครงการโครงการทัง้หมด  11  โครงการ

 ด าเนินการแล้ว            จ านวน 10  โครงการ

 ยังไม่ด าเนินการ           จ านวน 1  โครงการ

 อยู่ระหวา่งด าเนินการ     จ านวน 0  โครงการ

สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนกลยุทธท์ีด่ าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย  = 82  %



การด าเนินงาน ความส าเร็จของตัวชีว้ัด ผลการ หมาย
 ด าเนินการแล้ว ตามโครงการ/กิจกรรม ด าเนินงาน เหตุ

รหสัโครงการ  ยังไม่ด าเนินการ   บรรลุ สอดคล้องกับโครงการหลัก
  อยูร่ะหว่างด าเนินการ   ไม่บรรลุ

 NA ยังไม่มีข้อมูล
1 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 4.2.2.1  งานท านุบ ารุงฯ  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

2 โครงการเปดิโลกวัฒนธรรมลุ่มน  า 4.2.1.1  งานท านุบ ารุงฯ  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ
โขง

3 โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง 4.2.1.1  งานท านุบ ารุงฯ  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ

4 โครงการจัดตั งเครือข่ายศิลป 4.2.1.1  งานท านุบ ารุงฯ  ยังไม่ด าเนินการ NA ยกเลิกโครงการ
วัฒนธรรม ปราญชน์ชาวบา้น
ในชนเผ่า 9 ชนเผ่า ในจังหวัด
นครพนม

5 โครงการปฏบิติัธรรมเฉลิมพระ 1.1.3.1  งานท านุบ ารุงฯ  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ
เกียรติเพื่อพฒันาศักยภาพนักศึกษา

6 โครงการปราชญ์ทอ้งถิน่ 4.2.2.1  งานท านุบ ารุงฯ  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ
ศิลปนิพื นบา้น และภมูิปญัญา
ทอ้งถิน่

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการที่ด าเนินการไดบ้รรลเุป้าหมาย  

ไตรมาสที่  1-4  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2555 - กันยายน  2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยันครพนม   

พันธกิจที่ 4 : ท านุบ ารุง สง่เสริมและ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ



การด าเนินงาน ความส าเร็จของตัวชีว้ัด ผลการ หมาย
 ด าเนินการแล้ว ตามโครงการ/กิจกรรม ด าเนินงาน เหตุ

รหสัโครงการ  ยังไม่ด าเนินการ   บรรลุ สอดคล้องกับโครงการหลัก
  อยูร่ะหว่างด าเนินการ   ไม่บรรลุ

 NA ยังไม่มีข้อมูล

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการที่ด าเนินการไดบ้รรลเุป้าหมาย  

ไตรมาสที่  1-4  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2555 - กันยายน  2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยันครพนม   

พันธกิจที่ 4 : ท านุบ ารุง สง่เสริมและ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

7 โครงการสืบสานนาฎศิลป ์ศิลปะ 4.3.1.1  งานท านุบ ารุงฯ  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ
วัฒนธรรม

8 โครงการสืบสานต านานพระธาตุ 4.2.2.1  งานท านุบ ารุงฯ  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ
นม จังหวัดนครพนม

9 โครงการแสงธรรมแหง่ภมูิปญัญา 4.3.1.1  งานท านุบ ารุงฯ  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ

10 โครงการวันส าคัญ 4.2.2.1  งานท านุบ ารุงฯ  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ  โครงการวันส าคัญ
กิจกรรมวันออกพรรษา
กิจกรรมวันเข้าพรรษา

11 โครงการอนุรักษผ้์าไทย 4.2.2.1  งานท านุบ ารุงฯ  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ

12 โครงการอบรมงานท านุบ ารุงศิลป 4.3.2.1  งานท านุบ ารุงฯ  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ
วัฒนธรรมกับการบรูณาการการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา



การด าเนินงาน ความส าเร็จของตัวชีว้ัด ผลการ หมาย
 ด าเนินการแล้ว ตามโครงการ/กิจกรรม ด าเนินงาน เหตุ

รหสัโครงการ  ยังไม่ด าเนินการ   บรรลุ สอดคล้องกับโครงการหลัก
  อยูร่ะหว่างด าเนินการ   ไม่บรรลุ

 NA ยังไม่มีข้อมูล

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการที่ด าเนินการไดบ้รรลเุป้าหมาย  

ไตรมาสที่  1-4  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2555 - กันยายน  2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยันครพนม   

พันธกิจที่ 4 : ท านุบ ารุง สง่เสริมและ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

* หมายเหตุ  
  พนัธกิจที่ 4  มีจ านวนโครงการโครงการทั งหมด  12   โครงการ
 ด าเนินการแล้ว            จ านวน 11  โครงการ
 ยังไม่ด าเนินการ           จ านวน 1  โครงการ
 อยูร่ะหว่างด าเนินการ     จ านวน 0  โครงการ
สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนปฏบิติัราชการที่ด าเนินการได้บรรลุเปา้หมาย  = 92  %



ปัญหาอุปสรรค
จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

1 โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม อาจารย ์นักศึกษา โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 315,000        315,000       27-พ.ย.-55 ปัญหาอปุสรรค
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  - 

ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ ขอ้เสนอแนะ

กิจกรรมหลกัประกอบดว้ย 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 33 คน  - 
1. กจิกรรมด้านการส่งเสริมศิลป ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 33 คน (บรรลุ)
วฒันธรรม 2.ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80

ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 33 คน (บรรลุ)
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
 80 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 100  (บรรลุ)
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.50
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการของบุคลากรในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ดีมาก
3. ด้านส่ิงอ านวยสะดวก  อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านผลจากการประชมุ อยู่ในระดับ ดี
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดีมาก
    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
              บรรลุเป้าหมาย   องค์ประกอบที่  6
ผู้รายงาน   นางสาวอศิราภรณ์  ไวสู้ศึก

ฝ่ายงานท านุบ ารุงฯ

2 โครงการวนัส าคัญ ผลการด าเนินโครงการวนัส าคัญ  

 ภายใต้โครงการวนัส าคัญมี มผีลการด าเนินงานดังนี้

กจิกรรมดังนี้ กจิกรรมวนัออกพรรษาและประเพณี
1 ) กจิกรรมวนัออกพรรษาและประเพณี นักศึกษาที่สนใจกจิกรรมศิลป ไหลเรือไฟ  จงัหวดันครพนม 10,000         10,000         19-26 ปัญหาอปุสรรค
ไหลเรือไฟ  จงัหวดันครพนม วฒันธรรมพื้นบ้านอสีาน  นักศึกษา ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ ตุลาคม  - นักศึกษาขาดความสนใจ
กจิกรรมหลัก คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ
1. เขา้ร่วมประกวดวงดนตรีพื้นบ้านอสีาน จ านวน 30 คน 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 30 คน

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 4   ท านุบ ารุงสง่เสริมและ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา



ปัญหาอุปสรรค
จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 4   ท านุบ ารุงสง่เสริมและ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

งานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 30 คน (บรรลุ) 2555 ด้านศิลปวฒันธรรม
แลกาชาด จงัหวดันครพนม 2.ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 ขอ้เสนอแนะ
2. แสดงศิลปวฒันธรรมพื้นบ้านอสีาน ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 30 คน (บรรลุ) 1. ส่งเสริมให้นักศึกษาเห็น
ในงานประเพณีไหลเรือไฟ ร่วมกบั ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ ความส าคัญของศิลป
จงัหวดันครพนม 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ วฒันธรรมไทย

80 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 80  (บรรลุ) ใชเ้วลาวา่งให้เกดิประโยชน์
ความพึงพอใจของโครงการ
1. ด้านการให้บริการในโครงการอยู่ในระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ดี
3. ด้านส่ิงอ านวยสะดวก  อยู่ในระดับ ดี
4. ด้านผลจากการประชมุ อยู่ในระดับ ดี
5. โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ ดี
    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
              บรรลุเป้าหมาย   องค์ประกอบที่  6
ผู้รายงาน    นางสาวอศิราภรณ์   ไวสู้ศึก

ฝ่ายงานท านุบ ารุงฯ
2) โครงการวนัส าคัญ กจิกรรมประเพณี  บุคลากร 93 คน
สงกรานต์สืบสานวฒันธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ 5,150           5,150           

ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ  (แผ่นดิน)
 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 40 คน
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 40  คน  (บรรลุ)

 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมาย 85
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย100 (บรรลุ)

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึ้นไปจากค่าคะแนน 5.00 
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.26 ( บรรลุ)
    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้



ปัญหาอุปสรรค
จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 4   ท านุบ ารุงสง่เสริมและ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

              บรรลุเป้าหมาย   องค์ประกอบที่  6
ผู้รายงาน     นายปิยรัตน์  บุตรศรี

 เจา้หน้าที่งานบุคลากร

3 โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และ โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง 34,000         34,000         1-ก.ย.-56 ขอ้เสนอแนะ
วทิยาศาสตร์ ประชาชนทั่วไป  - สถานที่ร้อนมา พัดลมมไีมเ่พียงพอ
จ านวน 300 คน ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ  - อยากให้ประชาสัมพันธม์ากกวา่นี้

ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ ระยะเวลาการประชาสัมพันธน์านกวา่นี้
1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 300 คน  
ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 330 คน (บรรลุ)
2.ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายมากวา่ ร้อยละร้อย
 (บรรลุ)
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
 80 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 100  (บรรลุ)
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.27
ความพึงพอใจของโครงการ
1. การประชาสัมพันธใ์ห้เขา้ร่วมกจิกรรม อยู่ในระดับ มาก
2. การต้อนร้บ การลงทะเบียน อยู่ในระดับ มาก
3. เจา้หน้าที่มคีวามยิ้มแยม้ แจม่ใส พูดจาไพเราะ ชดัเจน
อยู่ในระดับ มาก
4. การประสานงานและการอ านวยการในการด าเนินงาน 
อยู่ในระดับ มาก
5. ระยะเวลาในการจดักจิกรรมมคีวามเหมาะสม  อยู่ในระดับ
มาก
6. ล าดับขั้นตอนของกจิกรรมจดัล าดับกอ่น-หลัง อยา่งเหมาะ
สม อยู่ในระดับ มาก
7. สถานที่จดักจิกรรมมบีรรยากาศที่เหมาะสม โปร่ง โล่ง 
สะอาด อยู่ในระดับ มาก



ปัญหาอุปสรรค
จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 4   ท านุบ ารุงสง่เสริมและ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

8. เกณฑ์ กติกา ในการประกวดมคีวามชดัเจน อยู่ในระดับ
มาก
9. เมื่อร่วมกจิกรรมท าให้มคีวามภมูใิจในดนตรีลูกทุ่ง
อยู่ในระดับ มาก
10. ความสามารถของวงดนตรีที่เขา้ประกวด อยู่ในระดับ
มาก
11. โดยภาพรวมท่านเห็นวา่การจดังาน อยู่ในระดับ มาก
    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
              บรรลุเป้าหมาย   องค์ประกอบที่  6
ผู้รายงาน   นางสุปภาดา   เซียวสกลุ

ฝ่ายงานท านุบ ารุงฯ

4 โครงการเปิดโลกวฒันธรรมลุ่มน้ าโขง นักศึกษา ประชาชนทั่วไป จ านวน โครงการเปิดโลกวฒันธรรมลุ่มน้ าโขง 20,000         20,000         23-ม.ีค.-55 ขอ้เสนอแนะ
200 คน  - ระยะเวลาการอบรมความมากกวา่นี้

ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ
1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 200 คน
ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 200 คน (บรรลุ)
2.ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย ร้อยละร้อย
 (บรรลุ)
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
 80 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 100  (บรรลุ)
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.63
ความพึงพอใจของโครงการ
1. การให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมติร อยู่ในระดับ มาก
2. ชี้แจง และให้ค าแนะน า เกี่ยวกบัการให้บริการ ที่ชดัเจน
อยู่ในระดับ มากที่สุด



ปัญหาอุปสรรค
จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 4   ท านุบ ารุงสง่เสริมและ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

3. ความสามารถของวทิยากรในการถา่ยทอดความรู้
อยู่ในระดับ มาก
4. วทิยากรมกีระบวนการ ขั้นตอนเป็นระบบชดัเจน 
อยู่ในระดับ มาก
5. ระยะเวลาในการด าเนินการมคีวามเหมาะสม  อยู่ในระดับ
มาก
6. เนื้อหาวชิาที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชพี
 อยู่ในระดับ มาก
7. สถานที่/พื้นที่และบรรยากาศเอื้ออ านวยต่อการประกอบ
อาชพี อยู่ในระดับ มาก
8. การประสานงาน และการประชาสัมพันธ ์อยู่ในระดับ
มาก
9. มเีอกสาร/แผ่นพับ/ขอ้มลูต่างๆให้บริการ
อยู่ในระดับ มาก
10. เนื้อหาวชิาทีไดรับสามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้
อยู่ในระดับ มาก
11. โดยภาพรวมท่านเห็นวา่การจดังาน อยู่ในระดับ มากที่สุด
    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
              บรรลุเป้าหมาย   องค์ประกอบที่  6
ผู้รายงาน   นางสุปภาดา   เซียวสกลุ

ฝ่ายงานท านุบ ารุงฯ

5 โครงการปฏบิัติธรรมเฉลิมพระเกยีรติเพื่อ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวชิา โครงการปฏบิัติธรรมเฉลิมพระเกยีรติเพื่อพัฒนาศักยภาพ 30,000         30,000         4-ส.ค.-56 ขอ้เสนอแนะ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ นักศึกษา  - กจิกรรมมเีวลาน้อย  ค้างคืนมากกวา่นี้

จ านวน 600 คน  - อาหารน้อยไป กนิไมอ่ิ่ม
ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ  - สถานที่นอนคับแคบไป
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ
1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 600 คน
ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 648 คน (บรรลุ)
2.ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80



ปัญหาอุปสรรค
จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 4   ท านุบ ารุงสง่เสริมและ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย มากกวา่ร้อยละร้อย
 (บรรลุ)
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
 80 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 100  (บรรลุ)
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.28
ความพึงพอใจของโครงการ
1. การประสานงานให้เขา้ร่วมโครงการ อยู่ในระดับ มาก
2. ระยะเวลาในการด าเนินการมคีวามเหมาะสม
อยู่ในระดับ มาก
3. เนื้อหาที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชวีติประจ าวนั
อยู่ในระดับ มาก
4. เนื้อหาที่ได้รับสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุัน และ 
สามารถน าไปปฏบิัติได้ อยู่ในระดับ มาก
5. ความสามารถ วธิกีารน าเสนอของวทิยากรในการ  
ถา่ยทอดความรู้  อยู่ในระดับ มาก
6. สถานที่/พื้นที่ และบรรยากาศเออือ านวยต่อการด าเนิน
 กจิกรรม อยู่ในระดับ มาก
7. แสงและเสียงมคีวามเหมาะสมต่อการด าเนินกจิกรรม
อยู่ในระดับ มาก
8.  ความพึงพอใจโดยภาพรวมของการจดัโครงการ 
อยู่ในระดับ มาก
    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
              บรรลุเป้าหมาย   องค์ประกอบที่  6
ผู้รายงาน   นางสุปภาดา   เซียวสกลุ

ฝ่ายงานท านุบ ารุงฯ

6 โครงการปราชญ์ท้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน นักศึกษา อาจารย ์เจา้หน้าที่ โครงการปราชญ์ท้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้านและภมูปิัญญาท้องถิ่น
และภมูปิัญญาท้องถิ่น ประชาชนที่สนใจ เขา้ร่วมไมน่้อยกวา่



ปัญหาอุปสรรค
จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 4   ท านุบ ารุงสง่เสริมและ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

400  คน ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ 50,000         50,000         4-ส.ค.-56
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ
1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 400 คน
ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 400 คน (บรรลุ)
2.ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย ร้อยละร้อย
 (บรรลุ)
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
 80 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 100  (บรรลุ)
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.40
ความพึงพอใจของโครงการ
1. การประสานงานและการประชาสัมพันธใ์ห้เขา้ร่วมโครงการ
อยู่ในระดับ มาก
2. ระยะเวลาในการด าเนินการมคีวามเหมาะสม
อยู่ในระดับ มาก
3. สถานที่ ที่ใชใ้นการจดักจิกรรม มคีวามเหมาะสม
อยู่ในระดับ มาก
4. วทิยากรสามารถถา่ยทอดความรู้ได้ เขา้ใจง่าย 
อยู่ในระดับ มาก
5. ผู้เขา้อบรมได้รับความรู้ และความเขา้ใจในองค์ความรุ้ด้าน 
ประวติัศาสตร์ ภมูปิัญญาท้องถิ่นในแอง่สกลนครและลุ่มน้ าโขง  
อยู่ในระดับ มาก
6. ผู้เขา้อบรมได้ตระหนักถงึความส าคัญในองค์ความรุ้ด้าน
ประวติัศาสตร์ ภมูปิัญญาท้องถิ่นในแอง่สกลนครและลุ่มน้ าโขง  
อยู่ในระดับ มาก
7. โครงการนี้สามารถเผยแพร่ และฟื้นฟู ศิลปวฒันธรรมได้
อยู่ในระดับ มาก
8.  โครงการนี้สามารถส่งเสริมภมูปิัญญาท้องถิ่นในเป็น 
รากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดี อยู่ในระดับ มาก



ปัญหาอุปสรรค
จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 4   ท านุบ ารุงสง่เสริมและ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

9. ความพึงพอใจโดยภาพรวมของการจดัโครงการ
อยู่ในระดับ มาก
    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
              บรรลุเป้าหมาย   องค์ประกอบที่  6
ผู้รายงาน   นางสุปภาดา   เซียวสกลุ

ฝ่ายงานท านุบ ารุงฯ

7 โครกงารสืบสานนาฏศิลป์ศิลปวฒันธรรม นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และ โครกงารสืบสานนาฏศิลป์ศิลปวฒันธรรม 58,000         58,000         10-ส.ค.-55
(ปรับชดุการแสดง) วทิยาศาสตร์ จ านวน 30 คน (ปรับชดุการแสดง)

ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ
1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 30 คน
ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 30 คน (บรรลุ)
2.ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย ร้อยละร้อย
 (บรรลุ)
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
 80 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 100  (บรรลุ)
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.27
ความพึงพอใจของโครงการ
1. การจดัเตรียมสถานที่มคีวามเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก
2. การจดัโครงการสืบสานงานนาฏศิลป์ มคีวามพร้อม
อยู่ในระดับ มาก
3. นักศึกษาเห็นความส าคัญของโครงการสืบสานงานนาฏศิลป์
อยู่ในระดับ มาก
4. นักศึกษาให้ความร่วมมอืและมส่ีวนร่วมในการจดัโครงการ
สืบสานงานนาฏศิลป์ อยู่ในระดับ มาก
5. ความพึงพอใจต่อโครงการสืบสานงานนาฏศิลป์ 



ปัญหาอุปสรรค
จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 4   ท านุบ ารุงสง่เสริมและ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

อยู่ในระดับ มาก
6. นักศึกษามคีวามรู้ ความเขา้ใจในวฒันธรรมท้องถิ่น และ
การเขา้ร่วมอาเซียนด้วยความเต็มใจ อยู่ในระดับ มาก
7.ระยะเวลาในการจดักจิกรรมมคีวามเหมาะสม
อยู่ในระดับ มาก
8.  กระบวนการจดักจิกรรมตรงกบัวตัถปุระสงค์การจดังาน
 อยู่ในระดับ มาก
9. ขั้นตอนการจดักจิกรรมหรือการให้บริการมคีวามยดืหยุ่น
สามารถปรับให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ อยู่ในระดับ มาก
10. โดยภาพรวมมคีวามพึงพอใจในการจดักจิกรรม
อยู่ในระดับ มาก
    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
              บรรลุเป้าหมาย   องค์ประกอบที่  6
ผู้รายงาน   นางสุปภาดา   เซียวสกลุ

ฝ่ายงานท านุบ ารุงฯ

8 โครงการสืบสานต านานพระธาตุพนม นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จ านวนไมน่้อยกวา่ โครงการสืบสานต านานพระธาตุพนม จงัหวดันครพนม 5,000           5,000          3-ส.ค.-56
จงัหวดันครพนม 200 คน

ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ
1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 200 คน
ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 210 คน (บรรลุ)
2.ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย ร้อยละร้อย
 (บรรลุ)
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
 80 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 100  (บรรลุ)
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.32
ความพึงพอใจของโครงการ



ปัญหาอุปสรรค
จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 4   ท านุบ ารุงสง่เสริมและ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

1. การประสานงานและการประชาสัมพันธใ์ห้เขา้ร่วมกจิกรรม
อยู่ในระดับ มาก
2. ระยะเวลาด าเนินการมคีวามเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก
3. สถานที่ที่ใชใ้นการจดักจิกรรม มคีวามเหมาะสม
อยู่ในระดับ มาก
4. นักศึกษามคีวามรู้ มคีวามเขา้ในหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา และสามารถน าหลักธรรมไปประยกุต์ใชใ้นการเรียน
และการด าเนินชวีติ อยู่ในระดับ มาก
5. วทิยากรที่ให้ความรู้ต านานพระธาตุพนม อธบิายเขา้ใจง่าย 
อยู่ในระดับ มาก
6. นักศึกษามคีวามรู้ ความเขา้ใจถงึต านานพระธาตุพนม
หลังจากเขา้ร่วมโครงการ อยู่ในระดับ มาก
7.หลังได้รับความรู้ ท าให้นักศึกษาเกดิความภาคภมูใิจต่อ
ศาสนสถานที่อาศัยอยู่ อยู่ในระดับ มาก
8. โดยภาพรวมมคีวามพึงพอใจในการจดักจิกรรม
อยู่ในระดับ มาก
    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
              บรรลุเป้าหมาย   องค์ประกอบที่  6
ผู้รายงาน   นางสุปภาดา   เซียวสกลุ

ฝ่ายงานท านุบ ารุงฯ

9 โครงการแสงธรรมแห่งภมูปิัญญา นักศึกษา อาจารย ์เจา้หน้าที่ โครงการแสงธรรมแห่งภมูปิัญญา 15,000         15,000         1-ก.ย.-56 ขอ้เสนอแนะ
ประชาชนทั่วไป  - อยากให้มกีารประชาสัมพันธม์ากกวา่นี้
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ  - อยากให้นิมนต์พระมหาสมปองมา
จ านวนไมน่้อยกวา่ 200 คน ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ  - ปีหน้าอยากให้มโีครงการนี้อกี

1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 200 คน
ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 319 คน (บรรลุ)
2.ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายมากกวา่ ร้อยละร้อย
 (บรรลุ)



ปัญหาอุปสรรค
จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 4   ท านุบ ารุงสง่เสริมและ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
 80 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 100  (บรรลุ)
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.29
ความพึงพอใจของโครงการ
1. การประชาสัมพันธโ์ครงการ อยู่ในระดับ มาก
2. การให้บริการของบุคลากรมคีวามสุภาพ เป็นมติร
อยู่ในระดับ มาก
3. ความพร้อมของวทิยากร  อยู่ในระดับ มาก
4. เนื้อหาสาระที่บรรยายมคีวามเหมาะสม กบัสถานการณ์
ปัจจบุัน อยู่ในระดับ มาก
5. วธิกีาร และความสามารถถา่ยทอดความรุ้ของวทิยากร
อยู่ในระดับ มาก
6. สามารถน าไปประยกุต์ใชใ้นชวีติประจ าวนัได้
อยู่ในระดับ มาก
7.ความเหมาะสมของระยะเวลาในการบรรยาย
อยู่ในระดับ มาก
8. ความเหมาะสมของสถานที่  อยู่ในระดับ มาก
9. ความพร้อมของแสง เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
อยู่ในระดับ มาก
10. โดยภาพรวมมคีวามพึงพอใจในการจดักจิกรรม
อยู่ในระดับ มาก
    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
              บรรลุเป้าหมาย   องค์ประกอบที่  6
ผู้รายงาน   นางสุปภาดา   เซียวสกลุ

ฝ่ายงานท านุบ ารุงฯ

10 โครงการวนัส าคัญ ผลการด าเนินโครงการวนัส าคัญ  ๓๐,๐๐๐ 30,000         17  กรกฏาคม 2556

 ภายใต้โครงการวนัส าคัญมี มผีลการด าเนินงานดังนี้

กจิกรรมดังนี้ กจิกรรมวนัเขา้พรรรษา  จงัหวดันครพนม
1 ) กจิกรรมวนัเขา้พรรษา นักศึกษา อาจารย ์เจา้หน้าที่



ปัญหาอุปสรรค
จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 4   ท านุบ ารุงสง่เสริมและ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

  จงัหวดันครพนม เขา้ร่วมกจิกรรม จ านวนไมน่้อยกวา่ ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
กจิกรรมหลัก 200 คน ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ
1. ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ าฝน 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายไมน่้อยกวา่ 200 คน
2. การสวดมนต์ไหวพ้ระ ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 602 คน (บรรลุ)
3. การพัฒนาบริเวณวดั 2.ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
4. การท าบุญ ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย มากกวา่ร้อย ละร้อย

(บรรลุ)
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
80 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 80  (บรรลุ)
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.19
ความพึงพอใจของโครงการ
1. การประชาสัมพันธโ์ครงการ อยู่ในระดับ มาก
2. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจดัพิธถีวายเทียนพรรษา
อยู่ในระดับ มาก
3. ระยะเวลาในการจดัพิธถีวายเทียนพรรษา  อยู่ในระดับมาก
4. ความพร้อมในการจดัพิธถีวายเทียนพรรษา อยู่ในระดับมาก
5. ความเหมาะสมของขั้นตอน พิธถีวายเทียนพรรษา
อยู่ในระดับ มาก
6. นักศึกษามส่ีวนร่วมในพิธถีวายเทียนพรรษา
อยู่ในระดับ มาก
7. นักศึกษาเห็นวความส าคัญของวฒันธรรม ประเพณี
การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับ มาก
8. ความพึงพอใจโดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ มาก
    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
              บรรลุเป้าหมาย   องค์ประกอบที่  6
ผู้รายงาน            นางสุปภาดา  เซียวสกลุ

ฝ่ายงานท านุบ ารุงฯ

11 โครงการอนุรักษ์ผ้าไทย อาจารย ์เจา้หน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ ผลการด าเนินงาน โครกงารอนุรักษ์ผ้าไทย ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ทุกวนัองัคาร 

และวทิยาศาสตร์ จ านวน ไมน่้อย ประมาณ ประมาณ ของสัปดาห์



ปัญหาอุปสรรค
จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 4   ท านุบ ารุงสง่เสริมและ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

กวา่ 60 คน
ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ
1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายไมน่้อยกวา่ 60 คน
ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 80 คน (บรรลุ)
2.ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย มากกวา่ร้อย ละร้อย
(บรรลุ)
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
บุคลากร เจา้หน้าที่ อาจารย ์คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์
แต่งชดุผ้าไทย ในวนัองัคารของทุกสัปดาห์
              บรรลุเป้าหมาย   องค์ประกอบที่  6
ผู้รายงาน            นางสุปภาดา  เซียวสกลุ

ฝ่ายงานท านุบ ารุงฯ
12 โครงการอบรมงานท านุบ ารุงศิลปวฒัน อาจารย ์เจา้หน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ ผลการด าเนินงานโครงการอบรมงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 3,000           3,000          ม.ค.-56

ธรรม กบัการบูรณาการการเรียนการสอน และวทิยาศาสตร์ จ านวน ไมน่้อย กบัการบูรณาการการเรียนการสอนและกจิกรรมนักศึกษา
และกจิกรรมนักศึกษา 30 คน

ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ
1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย ไมน่้อยกวา่ 30 คน
ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 50 คน (บรรลุ)
2.ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายมากกวา่ ร้อยละร้อย
 (บรรลุ)
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ
 80 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 100  (บรรลุ)
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.23
ความพึงพอใจของโครงการ
1. การประสานงานและการประชาสัมพันธใ์ห้เขา้ร่วมกจิกรรม



ปัญหาอุปสรรค
จดัสรร จา่ยจริง / ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที่ 1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปีงบประมาณ 2556
พันธกิจที่ 4   ท านุบ ารุงสง่เสริมและ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา

อยู่ในระดับ มาก
2. ระยะเวลาด าเนินการมคีวามเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก
3. สถานที่ที่ใชใ้นการจดักจิกรรม มคีวามเหมาะสม
อยู่ในระดับ มาก
4. วทิยากรถา่ยทอดความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการบูรณา
การการเรียนการสอน กจิกรรมนักศึกษา กบัศิลปวฒันธรรม
 เขา้ใจ ปฏบิัติได้ อยู่ในระดับ มาก
5. อาจารย ์เจา้หน้าที่ มคีวามรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการบูรณา
การการเรียนการสอน กจิกรรมนักศึกษา กบัศิลปวฒันธรรม
 อยู่ในระดับ มาก
6. โสตทัศนูปกรณ์ มคีวามพร้อมต่อการด าเนินกจิกรรม
อยู่ในระดับ มาก
8. โดยภาพรวมมคีวามพึงพอใจในการจดักจิกรรม
อยู่ในระดับ มาก
    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้
              บรรลุเป้าหมาย   องค์ประกอบที่  6
ผู้รายงาน   นางสุปภาดา   เซียวสกลุ

ฝ่ายงานท านุบ ารุงฯ



NPU_P4

ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จของตัวชีว้ัด การด าเนินงาน หมาย

56 57 58 59 ตามค่าเปา้หมาย ของแผนกลยทุธ์  ด าเนินการแล้ว เหตุ
  บรรลุ โครงการหลัก  ยงัไม่ด าเนินการ

  ไม่บรรลุ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   อยูร่ะหว่างด าเนินการ

NA ยงัไม่มีข้อมูล

 1. พฒันาระบบการบริหารทรัพยากรใหม้ี 37. ร้อยละของโครงการ ร้อยละ 70 75 80 80  NA  NA 1.โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการจดัท าแผน ฝ่ายแผน  ด าเนินการแล้ว

ประสิทธภิาพ ตามแผนกลยุทธท์ีด่ าเนินการได้ กลยุทธ ์  4 ปี

บรรลุเป้าหมาย  ( 5.1.1.1)

37. ร้อยละของโครงการตาม ร้อยละ 70 75 80 80  NA  NA 2. โครงการประชุมเชิงปฏบิิติการจดัท าแผน คณะศิลปศาสตร์ฯ  ด าเนินการแล้ว

แผนปฏบิัติราชการทีด่ าเนินการได้ ปฎบิัติราชการ ประจ าปี

บรรลุเป้าหมาย  ( 5.1.1.1)

3.พฒันาระบบการประกนัคุณภาพ 39.ผลการประเมินการประกนั คะแนนเฉล่ีย 3.51 3.81 4.01 4.21 4.56   บรรลุ 3. โครงการทบทวนและพฒันาระบบประกนั ฝ่ายประกันฯ  ด าเนินการแล้ว

การศึกษา คุณภาพการศึกษา คุณภาพ

 (5.3.1.1)

40.จ านวนเครือข่ายด้านการ เครือข่าย 1 1 1 1 1   บรรลุ 4.โครงการสร้างเครือข่ายด้านการประกนัคุณ ฝ่ายประกันฯ  ด าเนินการแล้ว

ประกนัคุณภาพการศึกษา /คณะ ภาพการศึกษา

 (5.3.2.1)

4. พฒันาทรัพยากรมนุษย์เพือ่มุง่ผลสัมฤทธิ์ 41.ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ ร้อยละ 70 75 80 85 80   บรรลุ 5.โครงการพฒันาบุคลากรสายวชิาการ ฝ่ายบริหาร /  ด าเนินการแล้ว

พฒันาแบบมีส่วนร่วม  (5.4.1.1) ฝ่ายงานบุคลากร
6.โครงการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน  ด าเนินการแล้ว

 (5.4.1.1)

7.โครงการส่งเสริมภาษาในอนุภมูิภาคลุ่ม  ด าเนินการแล้ว

น  าโขง

 (5.4.1.1)

8.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตต ารา  ด าเนินการแล้ว

เขียนบทความทางวชิาการ 
 (5.4.1.1)

โครงการตามแผนกลยุทธท์ี่ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย  
ไตรมาสที่  1-4  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยนครพนม   

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

พันธกิจที่ 5 :  การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล



NPU_P4

ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จของตัวชีว้ัด การด าเนินงาน หมาย

56 57 58 59 ตามค่าเปา้หมาย ของแผนกลยทุธ์  ด าเนินการแล้ว เหตุ
  บรรลุ โครงการหลัก  ยงัไม่ด าเนินการ

  ไม่บรรลุ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   อยูร่ะหว่างด าเนินการ

NA ยงัไม่มีข้อมูล

โครงการตามแผนกลยุทธท์ี่ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย  
ไตรมาสที่  1-4  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยนครพนม   

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

พันธกิจที่ 5 :  การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

6. พฒันาระบบบริหารความเส่ียง  43.ความส าเร็จของค่า คะแนน 5 5 5 5 5   บรรลุ 9.โครงการบริหารความเส่ียง ฝ่ายความเส่ียง  ด าเนินการแล้ว

เป้าหมายการบริหาร (5.6.1.1)

ความเส่ียงตามตัวชี วดั

สกอ.

7. พฒันาระบบการบริหารการเงินและ 44. การงานผลการ  ครั ง 2 2 2 2  NA  NA 10.โครงการรายงานผลการด าเนิน ฝ่ายแผน  ด าเนินการแล้ว

งบประมาณอย่างมีประสิทธภิาพ ด าเนินงานต่อผู้บริหารและ งานตามแผนปฏบิัติราชการรายไตรมาส

คณะกรรมการประจ าคณะฯ (5.7.1.1)

45.ร้อยละอตัราการเบิกจา่ยงบ  ร้อยละ 80 85 90 90  NA  NA 11.โครงการจดัท ารายงานประจ าปี ฝ่ายแผน  ด าเนินการแล้ว

ประมาณรายจา่ยในภาพรวม (5.7.1.1)

46..ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 70 71 72 73  NA  NA 12.โครงการจดัท าแผนกลยุทธท์างการเงิน ฝ่ายการเงิน  ด าเนินการแล้ว

งบประมาณรายจา่ยลงทุน (5.7.1.1)

 13.กจิกรรมรายงานการเงิน ฝ่ายการเงิน  ด าเนินการแล้ว

ใหค้ณะกรรมการประจ าคณะฯ

(5.7.1.1)

* หมายเหตุ  

  พนัธกจิที ่5  มีจ านวนโครงการโครงการทั งหมด  13  โครงการ

 ด าเนินการแล้ว            จ านวน 13  โครงการ

 ยังไม่ด าเนินการ           จ านวน -             โครงการ

 อยู่ระหวา่งด าเนินการ     จ านวน -             โครงการ

สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนกลยุทธท์ีด่ าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย  = 100  %

สรุปภาพรวม  ร้อยละของโครงการตามแผนกลยุทธท์ีด่ าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย  = 93                     %
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 พันธกิจที่  5  การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภบิาล
การด าเนินงาน ความส าเร็จของตัวชีว้ัด ผลการ หมาย
 ด าเนินการแล้ว ตามโครงการ/กิจกรรม ด าเนินงาน เหตุ

รหสัโครงการ  ยังไม่ด าเนินการ   บรรลุ สอดคล้องกับโครงการหลัก
  อยูร่ะหว่างด าเนินการ   ไม่บรรลุ

 NA ยังไม่มีข้อมูล
1 โครงการทบทวนกลยุทธ์และ 5.1.1.1 งานวิเคราะห์  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ โครงการทบทวนกลยุทธ์และ

จัดท าแผนปฎบิติัราชการ นโยบายและแผน จัดท าแผนปฎบิติัราชการ

2 โครงการจัดท ารายงานผลการ 5.7.1.1 งานวิเคราะห์  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ โครงการจัดท ารายงานผลการ
ปฏบิติังานตามแผน รายไตรมาส นโยบายและแผน ปฏบิติังานตามแผน รายไตรมาส

3 โครงการจัดท ารายงานประจ าปี 5.7.1.1 งานวิเคราะห์  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ โครงการจัดท ารายงานประจ าปี
นโยบายและแผน

4 โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูล 5.3.1.1 งานประกันฯ  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ โครงการทบทวนและพฒันา
การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบประกันคุณภาพ
ระดับคณะ

5 โครงการส่งเสริมใหบ้คุลากร 5.3.1.1 งานประกันฯ  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ โครงการทบทวนและพฒันา
เปน็ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระบบประกันคุณภาพ
ระดับอุดมศึกษา

7 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ 5.3.1.1 งานประกันฯ  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ โครงการทบทวนและพฒันา
การเขียนรายงานประเมินตนเอง งานประกันฯ ระบบประกันคุณภาพ
(sar)

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการที่ด าเนินการไดบ้รรลเุป้าหมาย  

ไตรมาสที่  1-4  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2555 - กันยายน  2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยันครพนม   

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ



 พันธกิจที่  5  การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภบิาล
การด าเนินงาน ความส าเร็จของตัวชีว้ัด ผลการ หมาย
 ด าเนินการแล้ว ตามโครงการ/กิจกรรม ด าเนินงาน เหตุ

รหสัโครงการ  ยังไม่ด าเนินการ   บรรลุ สอดคล้องกับโครงการหลัก
  อยูร่ะหว่างด าเนินการ   ไม่บรรลุ

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการที่ด าเนินการไดบ้รรลเุป้าหมาย  

ไตรมาสที่  1-4  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2555 - กันยายน  2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยันครพนม   

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

8 โครงการประเมินคุณภาพภายใน 5.3.1.1 งานประกันฯ  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปี
การศึกษา 2555

9 โครงการจัดท าแนวปฏบิติัที่ดี 5.3.1.1 ทกุฝ่ายงาน  ยังไม่ด าเนินการ   NA  ด าเนินการแล้ว
(good practice) / การวิจัยด้าน  1 กิจกรรม คือ
กรประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัยด้านการ

ประกันคุณภาพ

10 โครงการจัดซ้ือวัสดุเพื่อเพิ่ม 5.4.1.1 ฝ่ายบริหาร  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ โครงการพฒันาระบบและกลไก
ประสิทธิภาพในการท างาน การปฏบิติังาน ที่คลองตัว รวดเร็ว

คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิภาพ

11 โครงการพฒันาบคุลากรสาย 5.4.1.1 ฝ่ายบริหาร  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ โครงการพฒันาบคุลากรสาย
สนับสนุน สนับสนุน

12 โครงการพฒันาบคุลากรสาย 5.4.1.1 ฝ่ายบริหาร  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ โครงการพฒันาบคุลากรสาย
วิชาการ วิชาการ



 พันธกิจที่  5  การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภบิาล
การด าเนินงาน ความส าเร็จของตัวชีว้ัด ผลการ หมาย
 ด าเนินการแล้ว ตามโครงการ/กิจกรรม ด าเนินงาน เหตุ

รหสัโครงการ  ยังไม่ด าเนินการ   บรรลุ สอดคล้องกับโครงการหลัก
  อยูร่ะหว่างด าเนินการ   ไม่บรรลุ

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการที่ด าเนินการไดบ้รรลเุป้าหมาย  

ไตรมาสที่  1-4  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2555 - กันยายน  2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยันครพนม   

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

13 โครงการพฒันาบคุลิกภาพบคุลากรสาย
สนับสนุน

5.4.1.1 ฝ่ายบริหาร  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ โครงการพฒันาบคุลากรสาย
สายสบนับสนุน สนับสนุน

14 โครงการส่งเสริมสุขภาพและใหค้วามรู้ 5.4.1.1 ฝ่ายบริหาร  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ
ด้านการดูแลสุขภาพตัวเอง 
คณะศิลปศาสตร์ละวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม

15 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 5.4.1.1 ฝ่ายบริหาร  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ โครงการพฒันาบคุลากรสาย
จริยธรรมและจรรยาบรรณ สนับสนุน
ในการปฏบิติังาน โครงการพฒันาบคุลากรสาย

วิชาการ

16 โครงการพฒันาทกัษะภาษาอังกฤษ 5.4.1.1  ฝ่ายบริหาร  ยังไม่ด าเนินการ   NA   ยกเลิก
ส าหรับบคุลากรคณะศิลปศาสตร์และ โครงการ
วิทยาศาสตร์

17 โครงการกิจกรรมซ่อมบ ารุง 5.4.1.1 งานโสตฯ/ซ่อมบ ารุง  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ โครงการพฒันาระบบและกลไก
การปฏบิติังาน ที่คลองตัว รวดเร็ว
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิภาพ



 พันธกิจที่  5  การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภบิาล
การด าเนินงาน ความส าเร็จของตัวชีว้ัด ผลการ หมาย
 ด าเนินการแล้ว ตามโครงการ/กิจกรรม ด าเนินงาน เหตุ

รหสัโครงการ  ยังไม่ด าเนินการ   บรรลุ สอดคล้องกับโครงการหลัก
  อยูร่ะหว่างด าเนินการ   ไม่บรรลุ

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการที่ด าเนินการไดบ้รรลเุป้าหมาย  

ไตรมาสที่  1-4  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2555 - กันยายน  2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยันครพนม   

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

18  โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ 5.4.1.1 ฝ่ายบริหาร  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ โครงการพฒันาบคุลากรสาย
เร่ือง การพฒันาประสิทธิภาพ สนับสนุน
ในการท างานของบคุลากรสาย
สนับสนุน

19  โครงการส่งเสริมภาษาในอนุภมูิ 5.4.1.1 ฝ่ายวิชาการ  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ  โครงการส่งเสริมภาษาในอนุภมูิ
ภาคลุ่มน้ าโขง ภาคลุ่มน้ าโขง

20 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ 5.3.2.1 ฝ่ายวิชาการ  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ  โครงการสร้างเครือข่าย
สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษาของนิสิตนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน
ประจ าป ี2555

21 โครงการบริหารความเส่ียง 5.6.1.1 เจ้าหน้าที่  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ โครงการบริหารความเส่ียง
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บริหาร
มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปี ความเส่ียง
งบประมาณ 2556



 พันธกิจที่  5  การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภบิาล
การด าเนินงาน ความส าเร็จของตัวชีว้ัด ผลการ หมาย
 ด าเนินการแล้ว ตามโครงการ/กิจกรรม ด าเนินงาน เหตุ

รหสัโครงการ  ยังไม่ด าเนินการ   บรรลุ สอดคล้องกับโครงการหลัก
  อยูร่ะหว่างด าเนินการ   ไม่บรรลุ

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการที่ด าเนินการไดบ้รรลเุป้าหมาย  

ไตรมาสที่  1-4  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2555 - กันยายน  2556)    ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยันครพนม   

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

22 โครงการบริหารจัดการงานบริหาร 5.6.1.1 เจ้าหน้าที่  ด าเนินการแล้ว   บรรลุ โครงการบริหารความเส่ียง
ความเส่ียง บริหาร

ความเส่ียง

* หมายเหตุ  
  พนัธกิจที่ 4  มีจ านวนโครงการโครงการทั้งหมด  20  โครงการ
 ด าเนินการแล้ว            จ านวน 20  โครงการ
 ยังไม่ด าเนินการ           จ านวน 2  โครงการ
 อยูร่ะหว่างด าเนินการ     จ านวน -                  โครงการ
สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนปฏบิติัราชการที่ด าเนินการได้บรรลุเปา้หมาย  = 91  %
สรุปภาพรวม ร้อยละของโครงการตามแผนปฏบิติัราชการที่ด าเนินการได้บรรลุเปา้หมาย  = 95                                %
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ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ขอ้เสนอแนะ
1 ไปราชการ "โครงการเพิม่ศักยภาพ อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่จ านวน 2 คน ได้เดินทางไปเขา้ร่วม 13,760.00     13,760.00   11-13 ธ.ค. 55 ปัญหาอุปสรรค

ผู้ปฏบิัติงานประกนัคุณภาพของหน่วย จ านวน 2 คน โครงการเพิม่ศักยภาพผู้ปฏบิัติงานประกนัคุณภาพของ  (บก.ศ.)  -

งานระดับต่างๆ ในสถาบันอดุมศึกษา" หน่วยงานระดับต่างๆ ในสถาบันอดุมศึกษา" 

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก โดยม ีรศ.ดร.วัฒนา

พัดเกตุ และรศ.ดร.เทียมจนัทร์ พานิชยผ์ลินไชย เป็น

วิทยากรในการใหค้วามรู้ในโครงการ ผลการเขา้รวม ขอ้เสนอแนะ

โครงการมดัีงต่อไปนี้  -

  1. อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีท่ีเ่ขา้ร่วมมคีวามเขา้ใจใน

บทบาทหน้าทีข่องผู้ปฏบิัติงานด้านประกนัคุณภาพระดับ

อดุมศึกษา

  2. ได้รับความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้

และเกณฑ์การประเมนิคุณภาพภายในของ สกอ. สมศ.

และ กพร.

  3. อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีส่ามารถแนะน า/ใหแ้นวทาง

ในการเขยีนรายงานผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้แก่

บุคลากรทีม่หีน้าทีรั่บผิดชอบในรายตัวบ่งชี้ได้

    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้

 บรรลเุป้าหมาย องค์ประกอบที ่9 (สกอ.) 15 (สมศ.)
 (ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ)

ผู้รายงาน      นางสาวพิมพ์ธิดา อารีรักษ์

                   เจา้หน้าทีป่ระกันคุณภาพ

2 โครงการวิพากษ์รายงานการประเมนิ คณะกรรมการงาน จากการจดัโครงการวิพากษ์รายงานการประเมนิตนเอง 4,500.00       4,500.00     3-ม.ค.-56 ปัญหาอุปสรรค

ตนเอง (SAR) คณะศิลปศาสตร์และ ประกนัคุณภาพของ (SAR) เพือ่รองรับการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม  (บก.ศ.)   เอกสารทีน่ ามาวิพากษ์บางส่วน

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม คณะศิลปศาสตร์และ พ.ศ. 2556 โดยมผู้ีบริหารและบุคลากรในคณะเขา้ร่วม ยงัไมม่คีวามสมบูรณ์ ท าใหต้้องน า

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที ่1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)

ระยะเวลา

 พันธกิจที ่ 5 การบริหารจดัการองค์กรดว้ยหลกัธรรมมาภบิาล

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้ร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ



ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที ่1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)

ระยะเวลา

 พันธกิจที ่ 5 การบริหารจดัการองค์กรดว้ยหลกัธรรมมาภบิาล

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้ร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

เพือ่รองรับการประเมนิคุณภาพภายนอก วิทยาศาสตร์ โครงการอยา่งพร้อมเพรียง ซ่ึงในการวิพากษ์ SAR คร้ังนี้ ไปปรับแกเ้พือ่รองรับการประเมนิ

รอบสาม พ.ศ. 2556 จ านวน 50 คน ได้รับเกยีรติจาก ผศ.ดร.จนิดา  งามสุทธิ เป็นผู้มาใหค้ า ภายนอกรอบสามต่อไป

แนะน าในการเตรียมความพร้อมรับการประเมนิคุณภาพ ขอ้เสนอแนะ

ภายนอกรอบสาม ผลการด าเนินงานมดัีงต่อไปนี้  -

ตวัชีว้ดัความส าเร็จของโครงการ

ตวัชีว้ดัเชงิปริมาณ

  จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 50 คน

ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 50 คน ( บรรลุ)

ตวัชีว้ดัเชงิคุณภาพ

  คณะฯ ได้มกีารตรวจสอบรายงานการประเมนิตนเอง

(SAR) เพือ่รองรับการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม

ของ สมศ. ประจ าปี 2552-2554 และได้น าเอาขอ้เสนอ

แนะจากคณะกรรมการมาปรับปรุง แกไ้ขใหม้คีวาม

ถกูต้องสมบูรณ์มากยิง่ขึน้ (บรรลุ)

สิง่ทีไ่ดจ้ากการจดัโครงการ

  1. คณะได้มกีารตรวจสอบรายงานการประเมนิตนเอง   -

เพือ่รองรับการประเมนิคุณภาพภายนอกใหค้วามถกูต้อง

  2. ได้มกีารตรวจสอบหลักฐานประกอบ ทีน่ ามาใช้ในการ

อา้งองิรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) เพือ่ใหห้ลักฐาน

ทีใ่ช้อา้งองิมคีวามถกูต้องตามเกณฑ์การประเมนิของ สมศ.

  3. ได้มกีารน าขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการทีท่ าการ

วิพากษ์ มาปรับปรุงรายงานการประเมนิตนเองและ

เอกสารอา้งองิเพิม่เติม

    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้

 บรรลเุป้าหมาย องค์ประกอบที ่9 (สกอ.) 15 (สมศ.)
 (ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ)



ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที ่1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)

ระยะเวลา

 พันธกิจที ่ 5 การบริหารจดัการองค์กรดว้ยหลกัธรรมมาภบิาล

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้ร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ผู้รายงาน       นางสาวพิมพ์ธิดา อารีรักษ์

                    เจา้หน้าทีป่ระกันคุณภาพ

3 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ การเขยีน อาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ ผลการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ การเขยีน 10,000.00     10,000.00   15-ก.พ.-56 ปัญหาอุปสรรค

รายงานประเมนิตนเอง (SAR) คณะ คณะศิลปศาสตร์และ รายงานการประเมนิตนเอง (SAR) คณะศิลปศาสตร์และ (บก.ศ.)      -

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 

ลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2555 จ านวน 50 คน 2555 โดยม ีดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์ เป็นวิทยากร ขอ้เสนอแนะ

มผีลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ ควรมกีารประชาสัมพันธ์โครงการ

ตวัชีว้ดัความส าเร็จของโครงการ ล่วงหน้ามากกว่านี้

ตวัชีว้ดัเชงิปริมาณ

   จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 50 คน

 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย  50 คน ( บรรลุ)

ตวัชีว้ดัเชงิคุณภาพ

  ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายอยูใ่น
ระดับมาก คือค่าเฉล่ีย 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00

ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายได้ค่าเฉล่ีย 4.38 
ค่าความพึงพอใจอยูใ่นระดับมาก  (บรรลุ)

ความพึงพอใจของโครงการ

  1. ด้านการใหบ้ริการของบุคลากร มคีวามพึงใจอยูใ่น

ระดับมากทีสุ่ด

  2. ด้านกระบวนการ ขัน้ตอนการใหบ้ริการ มคีวามพึงพอ

ใจอยูใ่นระดับมาก

  3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก มคีวามพึงพอใจอยูใ่น

ระดับมาก

  4. ด้านผลจากการใหบ้ริการ มคีวามพึงพอใจอยูใ่นระดับ

มาก



ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที ่1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)

ระยะเวลา

 พันธกิจที ่ 5 การบริหารจดัการองค์กรดว้ยหลกัธรรมมาภบิาล

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้ร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

  5. โดยภาพรวมทัง้หมด มคีวามพึงพอใจอยูใ่นระดับมาก

    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้

 บรรลเุป้าหมาย องค์ประกอบที ่9 (สกอ.) 15 (สมศ.)

 (ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ)

ผู้รายงาน       นางสาวพิมพ์ธิดา อารีรักษ์

                    เจา้หน้าทีป่ระกันคุณภาพ

4 โครงการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ  บุคลากร คณะศิลปศาตร์ฯ  ผลการด าเนินโครงการมผีลการด าเนินงานดังนี้ 411,300        411,300      27-28 ก.พ.-1ม.ีค. 56 ปัญหาอปุสรรค

เร่ือง การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ จ านวน 93  คน  ตวัชีว้ดัความส าเร็จของโครงการ บก.ศ.  - 

และการจดักจิกรรมการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียน ตวัชีว้ดัเชงิปริมาณ

เป็นส าคัญและโครงการพัฒนาบุคลากร  1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 93 คน  ขอ้เสนอแนะ

สายสนับสนุน เร่ือง การพัฒนา  ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 93  คน  (บรรลุ)  1. ควรมกีารเพิม่วันในการศึกษา

บุคลิกภาพและประสิทธิภาพการปฏบิัติ  2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 85 ดูงานประมาณ 4 วันเป็นอยา่งน้อย

งานของบุคลากรสายสนับสนุน  ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายร้อยละ 100  (บรรลุ) 2.อยากใหม้กีารจดัประชุมในแถบ

ตวัชีว้ดัเชงิคุณภาพ ภาคเหนือหรือในจงัหวัดทางภาค

 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ตะวันออก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึน้ไปจากค่าคะแนน 5.00 

ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.17  ( บรรลุ)

 ความพึงพอใจของโครงการ

1. โดยภาพรวมทัง้หมด อยูใ่นระดับ ดี

    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที ่2.4

 (การพัฒนาบุคลากร)



ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที ่1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)

ระยะเวลา

 พันธกิจที ่ 5 การบริหารจดัการองค์กรดว้ยหลกัธรรมมาภบิาล

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้ร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ผู้รายงาน         นางภคัณัท  หตะเสน

รก.หัวหน้าส านักงานคณบดี
5 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการ  บุคลากรสายสับสนุน  ผลการด าเนินโครงการมผีลการด าเนินงานดังนี้ 32,970         32,970       17-พ.ย.-55  ปัญหาอปุสรรค

เร่ือง การพัฒนาประสิทธิภาพในการ  จ านวน 27  คน  ตวัชีว้ดัความส าเร็จของโครงการ บก.ศ.  - 

ท างานของบุคลากรสายสนับสนุน ตวัชีว้ดัเชงิปริมาณ  ขอ้เสนอแนะ

 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 25 คน  1. ควรมกีารเพิม่วันในการจดั
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 27  คน  (บรรลุ) อบรมมากขึน้ ประมาณ 2 วัน

 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 85 2.อยากใหม้กีารจดัประชุมนอก
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100  (บรรลุ) สถานที่

ตวัชีว้ดัเชงิคุณภาพ

 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึน้ไปจากค่าคะแนน 5.00 

ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.00  ( บรรลุ)

 ความพึงพอใจของโครงการ

1. โดยภาพรวมทัง้หมด อยูใ่นระดับ ดี

    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที ่2.4

 (การพัฒนาบุคลากร)

ผู้รายงาน         นางภคัณัท  หตะเสน

รก.หัวหน้าส านักงานคณบดี

6 โครงการบริหารความเส่ียง บุคลากร ผลการด าเนินโครงการบริหารความเส่ีย 9,990           9,990         19 ก.พ. 56 ปัญหาอุปสรรค

คณะศิลปศาสตร์และ จ านวน 45 คน ประจ าปีงบประมาณ  2556 บก.ศ. 1. ระยะเวลาในการด าเนินกา

วิทยาศาสตร์  มผีลการด าเนินงาน ดังนี้ น้อยเกนิไป

มหาวิทยาลัยนครพนม ตวัชีว้ดัความส าเร็จของโครงการ

ประจ าปีงบประมาณ2556 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ



ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที ่1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)

ระยะเวลา

 พันธกิจที ่ 5 การบริหารจดัการองค์กรดว้ยหลกัธรรมมาภบิาล

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้ร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

:อบรมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 45 คน

“การด าเนินงานบริหาร ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย 45 คน (บรรลุ)

ความเส่ียง” 2. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 1 วัน

ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย 1 วัน (บรรลุ) ขอ้เสนอแนะ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1. ควรจดัอบรมนอกสถานที่

1.ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายค่าเฉล่ีย

ไมน่้อยกว่า 3.51 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมายค่าเฉล่ีย 4.51 

(บรรลุ)

ความพึงพอใจของโครงการ

1. ด้านการใหบ้ริการของบุคลากรในโครงการ 

มคีวามพึงพอใจอยูใ่นระดับมากทีสุ่ด

2. ด้านกระบวนการ ขัน้ตอนการใหบ้ริการ

มคีวามพึงพอใจอยูใ่นระดับมาก

3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก

มคีวามพึงพอใจอยูใ่นระดับมากทีสุ่ด

4. ด้านผลจากการใหบ้ริการ

มคีวามพึงพอใจอยูใ่นระดับมาก

5. โดยภาพรวมทัง้หมดของโครงการ

มคีวามพึงพอใจอยูใ่นระดับมาก

การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับ่งชี้
 บรรลเุป้าหมาย  องค์ประกอบที ่7.4

(การบริหารความเส่ียง)

ผู้รายงาน  น.ส.มีนา  บุญระมี

                            ผู้รับผิดชอบโครงการ



ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที ่1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)

ระยะเวลา

 พันธกิจที ่ 5 การบริหารจดัการองค์กรดว้ยหลกัธรรมมาภบิาล

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้ร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

7 โครงการจดัท ารายงานประจ าปี คณะศิลปศาสตร์ฯ ผลการด าเนินโครงการจดัท ารายงานประจ าปี 18,000         18,000       มค. - มคี. 56 ปัญหาอุปสรรค

 ประจ าปีงบประมาณ 2555  (บก.ศ.)  -

ตวัชีว้ดัความส าเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1. คณะฯได้จดัท ารายงานประจ าปี ค่าเป้าหมาย 150 เล่ม

 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 150 เล่ม (บรรลุ)

2. คณะฯ ได้เผยแพร่รายงานประจ าปีไปยงัหน่วยงาน

ต่าง ๆ ค่าเป้าหมาย จ านวน 100 เล่ม

ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 100 เล่ม (บรรลุ)

3. คณะได้เผยแพร่รายงานประจ าปี ใหค้ณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ และสาขา/ฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในคณะฯ

จ านวน 50 เล่ม

ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 50 เล่ม (บรรลุ)

การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับ่งชี้ ขอ้เสนอแนะ
 บรรลเุป้าหมาย  องค์ประกอบที ่1.1  -

(การพัฒนางานแผน)

ผู้รายงาน  นางกัญจนพร  ยนืนาน

                            ผู้รับผิดชอบโครงการ

8 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  บุคลากร  ผลการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 54,000         54,000        ม.ค. 56  ปัญหาอปุสรรค

และจรรยาบรรณในการปฏบิัติงาน จ านวน 100  คน และจรรยาบรรณในการปฏบิัติงาน (แผ่นดิน)  - 

ประจ าปีงบประมาณ 2556 มผีลการด าเนินงานดังนี้



ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที ่1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)

ระยะเวลา

 พันธกิจที ่ 5 การบริหารจดัการองค์กรดว้ยหลกัธรรมมาภบิาล

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้ร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

 ตวัชีว้ดัความส าเร็จของโครงการ  ขอ้เสนอแนะ

ตวัชีว้ดัเชงิปริมาณ  -

 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 100 คน
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 109  คน  (บรรลุ)

 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 90
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายร้อยละ100 (บรรลุ)

ตวัชีว้ดัเชงิคุณภาพ

 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึน้ไปจากค่าคะแนน 5.00 

ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.64  ( บรรลุ)

 ความพึงพอใจของโครงการ

1. ด้านการใหบ้ริการของบุคลากร อยูใ่นระดับ ดี

2. ด้านกระบวนการ ขึน้ตอนการประชุมเชิงปฏบิัติการ

อยูใ่นระดับ ดี

3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยูใ่นระดับ ดีมาก

4. ด้านผลจากการประชุม อยูใ่นระดับ ดีมาก

5. โดยภาพรวมทัง้หมด อยูใ่นระดับ ดีมาก

    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที ่ 2.4

 (การพัฒนาบุคลากร)

ผู้รายงาน         นายปิยรัตน์  บุตรศรี

 งานบุคลากร

9 โครงการส่งเสริมภาษาในอนภมูภิาค  บุคลากร  ผลการด าเนินโครงการส่งเสริมภาษาในอนุภมูภิาคลุ่มน้ า 44,000         44,000        มค. - เมย. 56  ปัญหาอปุสรรค

ลุ่มน้ าโขง : กจิกรรมอบรมภาษาเวียด จ านวน 40 คน โขง : กจิกรรมอบรมภาษาเวียดนามเบือ้งต้นส าหรับอาจารย์ (บก.ศ.)  - 

นามเบือ้งต้นส าหรับอาจารยแ์ละ และบุคลากรระดับปฏบิัติการ



ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที ่1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)

ระยะเวลา

 พันธกิจที ่ 5 การบริหารจดัการองค์กรดว้ยหลกัธรรมมาภบิาล

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้ร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

บุคลากรระดับปฏบิัติการ  ตวัชีว้ดัความส าเร็จของโครงการ  ขอ้เสนอแนะ

ตวัชีว้ดัเชงิปริมาณ  -  ระยะเวลาการจดัอบรมในโครงการ

 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 40 คน ภาษาเวียดนามเบือ้งต้นส าหรับบุคลากร
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 40  คน  (บรรลุ) ยงัไมเ่หมาะสม เท่าทีค่วร

 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายร้อยละ100 (บรรลุ)

ตวัชีว้ดัเชงิคุณภาพ

 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึน้ไปจากค่าคะแนน 5.00 

ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.64  ( บรรลุ)

 ความพึงพอใจของโครงการ

1. ด้านการใหบ้ริการของบุคลากร อยูใ่นระดับ ดี

2. ด้านกระบวนการ ขึน้ตอนการประชุมเชิงปฏบิัติการ

อยูใ่นระดับ ดี

3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยูใ่นระดับ ดีมาก

4. ด้านผลจากการประชุม อยูใ่นระดับ ดีมาก

5. โดยภาพรวมทัง้หมด อยูใ่นระดับ ดีมาก

    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที ่ 2.4

 (การพัฒนาบุคลากร)

ผู้รายงาน         นางสาวนันทภคั  ตน้โพธิ์

งานวชิาการ

10 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้าง นักศึกษามหาวิทยาลัยเครือขา่ยโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้าง 70,000         70,000       26 - 28 ต.ค. 55 ปัญหาอปุสรรค

เครือขา่ยการประกนัคุณภาพการศึกษา จ านวนไมน่้อยกว่า 170 คน เครือขา่ยการประกนัคุณภาพการศึกษา     - ความพร้อมในการด าเนินกจิกรรม

ของนิสิตนักศึกษา  ระดับอดุมศึกษา  ของนิสิตนักศึกษา  ระดับอดุมศึกษา  อยูใ่นระดับดีเพราะเนือ่งจากเป็นปีแรก



ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที ่1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)

ระยะเวลา

 พันธกิจที ่ 5 การบริหารจดัการองค์กรดว้ยหลกัธรรมมาภบิาล

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้ร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

สู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปี 2555 สู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปี 2555 ในการเป็นเจา้ภาพจดัโครงการ

ตวัชีว้ดัความส าเร็จของโครงการ

ตวัชีว้ดัเชงิปริมาณ ขอ้เสนอแนะ

1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 170 คน 1. ควรเพิม่ระยะเวลาในการจดักจิกรรม

กิจกรรมหลกั ประกอบดว้ย ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 170 คน (บรรลุ) ใหม้ากขึน้

1. กจิกรรมเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษา 2.ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 2. ควรจดัใหม้กีารอบรมอยา่งสม่ าเสมอ

2.ฟังบรรยาย เร่ืองนักศึกษากบัการท า ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 170 คน (บรรลุ)

กจิกรรมในมหาวิทยาลัย ตวัชีว้ดัเชงิคุณภาพ

3.ฟังบรรยาย เร่ือง การประกนัคุณภาพ 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ

นักศึกษา 80 ผลการด าเนินตามค่าเป้าหมาย ร้อย 80 (บรรลุ)

มคีวามพึงพอใจอยูใ่นระดับ 4.23

ความพึงพอใจของโครงการ

1. ด้านการใหบ้ริการของบุคลากรในโครงการอยูใ่นระดับดี

2. ด้านกระบวนการ ขัน้ตอนการด าเนินโครงการ อยูใ่น

ระดับ ดี

3. ด้านส่ิงอ านวยสะดวก  อยูใ่นระดับ ดี

4. ด้านผลจากการประชุม อยูใ่นระดับ ดี

5. โดยภาพรวมทัง้หมด อยูใ่นระดับ ดี

    การบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบงชี้

              บรรลุเป้าหมาย   องค์ประกอบที ่ 3

ผู้รายงาน   นางสาวอิศราภรณ์  ไวสูศึ้ก

 (งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา)

11  โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการจดัท า  บุคลากรคณะศิลปศาตร์และ  ผลการด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏบิัติการจดัท าแผน 18,300         18,300       10 กค. 56  ปัญหาอปุสรรค

แผนกลยทุธ์ 4 ปี (2556 - 2559) วิทยาศาสตร์ จ านวน 60 คน กลยทุธ์ 4 ปี (2556 -2559) และจดัท าแผนปฏบิัติราชการ  - 

และจดัท าแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2557 มผีลการด าเนินงานดังนี้



ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที ่1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)

ระยะเวลา

 พันธกิจที ่ 5 การบริหารจดัการองค์กรดว้ยหลกัธรรมมาภบิาล

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้ร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

งบประมาณ 2557  - ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  ขอ้เสนอแนะ

ตวัชีว้ดัเชงิปริมาณ  -

 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 60คน
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 60  คน  (บรรลุ)

 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 90
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 100  คน  (บรรลุ)

ตวัชีว้ดัเชงิคุณภาพ

 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 

ค่าเป้าหมาย ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.51 ขึน้ไปจากคะแนน 5.00 

ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.64 
 ( บรรลุ)

 - ความพึงพอใจของโครงการ

1. ด้านการใหบ้ริการของบุคลากร อยูใ่นระดับ ดี

2. ด้านกระบวนการ ขึน้ตอนการประชุมเชิงปฏบิัติการ

อยูใ่นระดับ ดี

3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยูใ่นระดับ ดีมาก

4. ด้านผลจากการประชุม อยูใ่นระดับ ดีมาก

5. โดยภาพรวมทัง้หมด อยูใ่นระดับ ดีมาก

    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที ่1

 (การพัฒนางานแผน)

ผู้รายงาน         นางกัญจนพร   ยนืนาน

 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน

12 โครงการจดัท ารายงานผลการปฏบิัติงาน  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผลการด าเนินโครงการรายงานผลการปฏบิัติงานตามแผน 8,000.00       8,000.00      ตค. 55- กย.56 ปัญหาอุปสรรค

ตามแผนงานรายไตรมาส งานรายไตรมาส (บก.ศ.) (บก.ศ.)      -

 -ได้ติดตามรายงานผลการปฏบิัติงานตามแผนรายไตรมาส



ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที ่1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)

ระยะเวลา

 พันธกิจที ่ 5 การบริหารจดัการองค์กรดว้ยหลกัธรรมมาภบิาล

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้ร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

 ไตรมาสที ่1-4 และได้รายงานต่อผู้บริหาร รวมไปถงึ ขอ้เสนอแนะ

รายงานแกค่ณะกรรมการบริหารคณะ 2 คร้ัง / ปี  -

    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที ่1

 (การพัฒนางานแผน)

ผู้รายงาน         นางกัญจนพร   ยนืนาน

                 เจา้หน้าทีง่านแผนและงบประมาณ

13 โครงการส่งเสริมสุขภาพและให้  ตวัชีว้ดัความส าเร็จของโครงการ 11,500.00        11,500.00     31-พ.ค.-56

ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตัวเอง ตวัชีว้ดัเชงิปริมาณ

คณะศิลปศาสตร์ละวิทยาศาสตร์  1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 85 คน

มหาวิทยาลัยนครพนม  ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 85 คน  (บรรลุ)

 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายร้อยละ100 (บรรลุ)

ตวัชีว้ดัเชงิคุณภาพ

 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึน้ไปจากค่าคะแนน 5.00 

ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.33 ( บรรลุ)

    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที ่2.4

 (การพัฒนางานแผน)

ผู้รายงาน         นายปิยรัตน์  บุตรศรี

เจา้หน้าทีง่านบุคลากร

14 โครงการส่งเสริมคุณธรรม   บุคลากร คณะศิลปศาสตร์ฯ  ตวัชีว้ดัความส าเร็จของโครงการ 54,930.00        54,930.00      18 ม.ค. 56

จริยธรรมและจรรยาบรรณ  93 คน ตวัชีว้ดัเชงิปริมาณ (แผน่ดิน)



ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที ่1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)

ระยะเวลา

 พันธกิจที ่ 5 การบริหารจดัการองค์กรดว้ยหลกัธรรมมาภบิาล

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้ร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ในการปฏบิัติงาน  1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 93คน
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 93 คน  (บรรลุ)

 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 85
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายร้อยละ100 (บรรลุ)

ตวัชีว้ดัเชงิคุณภาพ

 1. ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 ขึน้ไปจากค่าคะแนน 5.00 

ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย

ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 

    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที ่2.4

 (การพัฒนางานแผน)

ผู้รายงาน         นายปิยรัตน์  บุตรศรี

เจา้หน้าทีง่านบุคลากร

15 โครงการประเมนิคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรเขา้ร่วม   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการจดั 74,650.00     74,650.00   22-23 เม.ย.56 ปัญหาอุปสรรค

ภายในระดับสาขาวิชา คณะศิลปศาสตร์ การประเมนิคุณภาพภายใน โครงการประเมนิคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประจ าปี  (บก.ศ.56)  -

และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับสาขาวิชา จ านวน 60 คนการศึกษา 2555 โดยมสีาขาวิชาทีรั่บการประเมนิ จ านวน

ประจ าปีการศึกษา 2555 11 สาขาวิชา มผู้ีเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 60 คน 

ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร อาจารย ์เจา้หน้าที ่ในคณะฯ

และกรรมการผู้ตรวจประเมนิสาขา ขอ้เสนอแนะ

ผลการด าเนินโครงการ  -

ตวัชีว้ดัเชงิปริมาณ

  จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 60 คน

ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 60 คน ( บรรลุ)

ตวัชีว้ดัเชงิคุณภาพ

  ทุกสาขาวิชาได้รับการประเมนิคุณภาพภายใน ประจ าปี



ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที ่1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)

ระยะเวลา

 พันธกิจที ่ 5 การบริหารจดัการองค์กรดว้ยหลกัธรรมมาภบิาล

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้ร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

การศึกษา 2555  (บรรลุ)

สิง่ทีไ่ดจ้ากการจดัโครงการ

  1. คณะมรีายงานผลการประเมนิคุณภาพภายในของ

สาขาวิชาหรือความกา้วหน้าการประกนัคุณภาพการศึกษา

ตามองค์ประกอบคุณภาพหรือปัจจยั ควบคุมคุณภาพ

ทีห่น่วยงานก าหนด ทีพ่ร้อมรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกดั

  2. ทุกสาขาวิชามขีอ้มลูการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน

รวมทัง้เสนอจดุแขง็ จดุออ่น และขอ้คิดเหน็เกีย่วกบั

แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบ คุณภาพใหเ้ขม้แขง็ขึน้

และแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขในโอกาสต่อไปเป็นเอกสาร

ประกอบการตรวจสอบคุณภาพหรือการประเมนิคุณภาพ

การศึกษาในระดับคณะต่อไป

    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้

 บรรลเุป้าหมาย องค์ประกอบที ่9 (สกอ.) 15 (สมศ.)
 (ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ)

ผู้รายงาน      นางสาวพิมพ์ธิดา อารีรักษ์

                   เจา้หน้าทีป่ระกันคุณภาพ

16 โครงการประเมนิคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรเขา้ร่วม   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการจดั 75,100.00     75,100.00   ปัญหาอุปสรรค

ภายใน ระดับคณะ คณะศิลปศาสตร์ การประเมนิคุณภาพภายใน โครงการประเมนิคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประจ าปี  (แผ่นดิน)  -

และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับสาขาวิชา จ านวน 60 คนการศึกษา 2555 โดยมผู้ีเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 60 คน 

ประจ าปีการศึกษา 2555 ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร อาจารย ์เจา้หน้าที ่ในคณะฯ

ผู้ใช้บัณฑิต ศิษยเ์กา่ และกรรมการผู้ตรวจประเมนิคณะฯ

ผลการด าเนินโครงการ ขอ้เสนอแนะ

ตวัชีว้ดัเชงิปริมาณ  -

  จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 60 คน



ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที ่1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)

ระยะเวลา

 พันธกิจที ่ 5 การบริหารจดัการองค์กรดว้ยหลกัธรรมมาภบิาล

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้ร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 60 คน ( บรรลุ)

ตวัชีว้ดัเชงิคุณภาพ

 คณะได้รับการประเมนิคุณภาพภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2555 ผลการประเมนิอยูใ่น ระดับดี (บรรลุ)

สิง่ทีไ่ดจ้ากการจดัโครงการ

  1. คณะมรีายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน

ของคณะหรือความกา้วหน้าการประกนัคุณภาพการศึกษา

ตามองค์ประกอบคุณภาพหรือปัจจยั ควบคุมคุณภาพ

ทีห่น่วยงานก าหนด ทีพ่ร้อมรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกดั

2. คณะมผีลการประเมนิคุณภาพ อยูใ่นระดับดี 

และมขีอ้มลูการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน รวมทัง้เสนอ   -

จดุแขง็ จดุออ่น และขอ้คิดเหน็เกีย่วกบัแนวทางการพัฒนา

องค์ประกอบ คุณภาพใหเ้ขม้แขง็ขึน้ และแนวทางการ

ปรับปรุงแกไ้ขในโอกาสต่อไปเป็นเอกสารประกอบการ

ตรวจสอบคุณภาพหรือการประเมนิคุณภาพการศึกษา

ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้

 บรรลเุป้าหมาย องค์ประกอบที ่9 (สกอ.) 15 (สมศ.)

 (ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ)

ผู้รายงาน       นางสาวพิมพ์ธิดา อารีรักษ์

                    เจา้หน้าทีป่ระกันคุณภาพ

17 โครงการประชุมคณะกรรมการ  บุคลากร  ผลการด าเนินโครงการมผีลการด าเนินงานดังนี้ 8,100           8,100          ต.ค. - ก.ย.  ปัญหาอปุสรรค

ประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยา  จ านวน 27  คน  ตวัชีว้ดัความส าเร็จของโครงการ บก.ศ.  - 

ศาสตร์ ตวัชีว้ดัเชงิปริมาณ  ขอ้เสนอแนะ



ปัญหาอุปสรรค

จดัสรร จา่ยจริง / ขอ้เสนอแนะ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไตรมาสที ่1-4   ( 1 ตลุาคม 2555  -  30 กันยายน 2556)

ระยะเวลา

 พันธกิจที ่ 5 การบริหารจดัการองค์กรดว้ยหลกัธรรมมาภบิาล

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ 2556

ล าดบั  โครงการ / กิจกรรม กลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้ร่วม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 27 คน  -
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 27  คน  (บรรลุ)

 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 85
 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100  (บรรลุ)

    การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบและตวับงชี้
         บรรลเุป้าหมาย   องค์ประกอบที ่2.4

 (การพัฒนาบุคลากร)

ผู้รายงาน         นางภคัณัท  หตะเสน

รก.หัวหน้าส านักงานคณบดี




















