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 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนรายไตรมาส  ประจ าปีงบประมาณ 2558                 
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558  โดยรายงานจากกรอบ  โครงการ/กิจกรรม  ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 
ที่เข้าร่วม   งบประมาณที่จัดสรรและจ่ายจริง ระยะเวลา  ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ  การรายงานแบ่งออกเป็น  4     ไตรมาส  คือ ไตรมาสที่ 1  
(ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557 ) ไตรมาสที่ 2 (ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2558) ไตรมาสที่ 3 (ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2558)  ไตรมาสที่ 4 
(ช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2558)  ซึ่งเล่มนี้จะรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ในไตรมาส ที่ 1 - 4   (ช่วงเดือน ตุลาคม 2557  – กันยายน 
2558) 
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บทสรุปผู้บริหำร 
  
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนม โดยด าเนินงานภายใต้กรอบนโยบาย ของมหาวิทยาลัยนครพนม โดย
สอดคล้องกับนโยบายกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)  /แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) /
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม / นโยบายสภามหาวิทยาลัยนครพนม  
 ในการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนรายไตรมาส  ประจ าปีงบประมาณ 2558  ได้มีการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ไตรรมาส โดยการรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนครั้งนี้ เป็นการรวมสรุปการรายงานผลการด าเนินงานตามแผน ไตรมาส ที่ 1-4 ( 1ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)   มีสรุปผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนครพนม มีท้ังหมด 31 ตัวบ่งชี้ สอดคล้องกับการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ฯ จ านวน 31 ตัวบ่งชี้  คณะศิลป
ศาสตร์ฯ ด าเนินงานบรรลุ เป้าหมาย จ านวน 21 ตัวบ่งชี้   ไม่บรรลุ 10 ตัวบ่งชี้  การบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ คิดเป็นร้อยละ 67.74   สรุปผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยนครพนม มีทั้งหมด 57 ตัวชี้วัด สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของคณะศิลปศาสตร์ฯ จ านวน 54 ตัวบ่งชี้ คณะ
ศิลปศาสตร์ฯ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 44 ตัวบ่งชี้  ไม่บรรลุ 6 ตัวบ่งชี้  การบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติราชการ คิดเป็น ร้อยละ 77.19  สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการตามพันธกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2558 มีจ านวนโครงการทั้งหมด 138 โครงการ   ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 134 
โครงการ   ยังไม่ด าเนินการ 4  โครงการ  ผลการด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
คิดเป็นร้อยละ 97 
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ประวัติ 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เดิมเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครพนม ตามราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฏีกา เล่มที่ 118 ตอนที่ 59 ก วันที่ 20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2544  ต่อมาได้มีการปรับสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พุทธศักราช 2547 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  
เล่ม 121    ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547  จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547  
 หลังจากการด าเนินงานในฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฎมาระยะหนึ่ง  รัฐบาลมีนโยบายในการตั้งมหาวิทยาลัยนครพนมโดยการหลอม
รวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครพนมให้มาอยู่ในสังกัดเดียวกัน  ดังนั้นจึงก าหนดนโยบายให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม วิทยาเขตนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า 
และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 75 ก ลงวันที่ 1 
กันยายน 2548   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงมีสถานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนมนับแต่นั้น 
 



ปรชัญา  
           พัฒนาองคค์วามรู ้  ควบคูค่ณุธรรม   สบืสานวัฒนธรรมทอ้งถิน่   สมัพันธอ์นุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขง  
   
วสิยัทศัน ์    
           คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์เป็นองคก์รชัน้น าทางวชิาการและวชิาชพีระดับชาต ิเป็นแหลง่เรยีนรูส้รา้งองคค์วามรู ้ 
บรกิารวชิาการ  ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม และเชือ่มโยงประชาคมอาเซยีน 
  
พนัธกจิ  
        1. ผลติบณัฑติใหม้คีวามรู ้มคีณุธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชพีเพือ่พัฒนาทอ้งถิน่  
        2. การวจัิยในชัน้เรยีนและการวจัิยเพือ่พัฒนาองคค์วามรู ้ 
        3. บรกิารวชิาการแกส่งัคม และบรกิารวชิาการแกอ่นุภมูภิาคลุม่น ้าโขง   
        4. สง่เสรมิท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม และภมูปัิญญาทอ้งถิน่   
        5. การบรหิารจัดการทีด่ดีว้ยหลกัธรรมาภบิาล 
  
วตัถปุระสงค ์ 
       1. เพือ่ผลติบณัฑติใหม้คีวามรู ้มคีณุธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถทางวชิาการ และทักษะใน 
วชิาชพีเพือ่พัฒนาทอ้งถิน่  
      2.  เพือ่การวจัิยในชัน้เรยีนและการวจัิยเพือ่พัฒนาองคค์วามรู ้ 
      3.  เพือ่ใหบ้รกิารวชิาการแกส่งัคม และบรกิารวชิาแกอ่นุภมูภิาคลุม่โขง   
      4.  เพือ่สง่เสรมิท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม และภมูปัิญญาทอ้งถิน่   
      5.  เพือ่การบรหิารจัดการองคก์รดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 
  



เป้าหมาย  
1.   ผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ  คณุธรรมแบบตรงตามความตอ้งการของสงัคม 
2.   พัฒนาอาจารยแ์ละบคุลากรใหม้คีณุภาพและคณุธรรม 
3.   ปฏริปูและปรับกระบวนการเรยีนการสอน  การวจิัย   การบรกิารวชิาการ  ท านุบ ารงุ 
ศลิปวัฒนธรรม อยา่งมปีระสทิธภิาพคณุภาพ 
4.  พัฒนาหลักสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ 
5.   พัฒนาคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรใ์หเ้ป็นศนูยแ์หง่การเรยีนรูท้ัง้ทางดา้นวชิาการ  การ 
พัฒนาเทคโนโลยแีละเป็นศนูยข์อ้มลูศลิปวัฒนธรรม เพือ่ทอ้งถิน่และประเทศเพือ่นบา้น 
6.   ปฏริปูระบบการบรหิารจัดการภายในคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ เพือ่น าไปสูก่ารบรหิารท ี
ดแีละตรวจสอบได ้
7.   พัฒนาระบบประกนัคณุภาพของคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรใ์หม้ปีระสทิธภิาพ  
 
  
  
เอกลกัษณ์มหาวทิยาลยันครพนม 
 “เสรมิสรา้งความรูสู้อ่นภุมูภิาคลุม่น า้โขง” 
  
  
อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยันครพนม 
ระดบัอดุมศกึษา 
- มสีมรรถนะตามสาขาวชิาชพี (Competency) 

- มคีวามสามารถในการสือ่สารภาษาในอนภุมูภิาคลุม่น า้โขง (Communication) 

- เป็นบณัฑติทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในวฒันธรรมทอ้งถิน่ สงัคมอนภุมูภิาคลุม่น า้โขง (Cultural Understanding) 
  

 







จัดสรร จ่ายจรงิ
1 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

ของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา
ผลการด าเนินโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ
นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา ได้ด าเนินงาน ทั้งหมดไตรมาส
ที่ 1 2 คร้ัง
คร้ังที่ 1 - มีผู้เข้าร่วมโครงการ 93 คน บรรลุตาม
เปา้หมายแผน 93 คน
 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 100 บรรลุตาม
เปา้หมายแผน ร้อยละ 90
 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.20 บรรลุ
เปา้หมายแผน 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

คร้ังที่ 2 - มีผู้เข้าร่วมโครงการ 93 คน บรรลุตาม
เปา้หมายแผน 93 คน
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 100 บรรลุตามเปา้หมาย
แผน ร้อยละ 90
 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.31 บรรลุ
เปา้หมายแผน 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ได้ด าเนินงานไตรมาสที่ 2 จ านวน 2 คร้ังในวนัที่ 13-15 
กพ. 58
 - มีผู้เข้าร่วมโครงการ 96 คน ผลการด าเนินงานบรรลุ 96
 คน

201,500.00 219,180.00 04 ธ.ค. 57 - 15 ก.พ. 58  ควรมีกิจกรรมนี้จัดขึ้นทกุปี

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ



จัดสรร จ่ายจรงิ

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา 
(ต่อ)

 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมาย 3.51 
ผลการด าเนินงาน 4.61 จากคะแนนเต็ม 5

2 โครงการทศันศึกษาดูงานนอก
สถานที่ของนักศึกษาสาขาวชิา
การศึกษาปฐมวยั

ผลการด าเนินงาน
ได้จัดกิจกรรม คร้ังที่ 1 ในวนัที่ 13 ธนัวาคม 2557
 - มีผู้เข้าร่วมโครงการ 191 คน บรรลุเปา้หมายแผนต้ังไว้
 102 คน
 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.47 บรรลุ
เปา้หมายแผนต้ังไว ้3.51 จากคะแนนเต็ม 5
 ได้จัดกิจกรรม คร้ังที่ 2 ในวนัที่ 20 - 22 กุมภาพนัธ ์
2558 และ 5-8 กุมภาพนัธ ์2558 สอดคล้องกับรายวชิา
นวตักรรมศึกษาปฐมวยั ของนักศึกษาชั้นปทีี่ 4

150,000.00 87,628.00 13 ธ.ค. 57 - 00  43  ควรจัดกิจกรรมเช่นนี้ขึ้นทกุปี



จัดสรร จ่ายจรงิ

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

3 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ผลการด าเนินงาน ในไตรมาสที่ 1 จ านวน 1 กิจกรรม 
ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏบิติัการสอนใน
สถานศึกษา (ส าหรับนักศึกษาชั้นปทีี่ 5 จัดขึ้นเมื่อวนัที่ 17
 ตค. 57 ผลการด าเนินงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
400 คน บรรลุเปา้หมายแผน 400 คน มีผลความพงึ
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.08 บรรลุเปา้หมายแผน 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
- กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมปจัฉิมนิเทศน์นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพครูชั้นปทีี่ 5 เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์
 2558 เปา้หมายผู้เข้าร่วมโครงการ 600 คน

1,130,750.00 90,300.00 17 ต.ค. 57 - 00  43  ไม่มี



จัดสรร จ่ายจรงิ

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

4 โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวชิาการพฒันาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

ได้ด าเนินโครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาสาขาวชิาการ
พฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม ไปแล้วจ านวน 2 กิจกรรม 
 - ผลการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมอนุรักษว์ฒันธรรมของทอ้งถิ่นเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ผ่านทอ้งทุ่ง
การประเมินความส าเร็จของโครงการพจิารณาจาก
ตัวชี้วดัของโครงการฯ แบง่ออกเปน็ 2 ด้าน คือ ด้าน
ปริมาณและด้านคุณภาพ ในด้านปริมาณ พบวา่ 1. 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ (แบบลงทะเบยีน) ค่า
เปา้หมาย 80 คน ผลการด าเนินงาน 100 คน (บรรลุ) 2. 
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ (แบบสอบถาม) ค่า
เปา้หมายร้อยละ 100 ผลการด าเนินงานร้อยละ 100 
ส่วนด้านคุณภาพ ก าหนดระดับความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยค่าคะแนนเฉล่ียต้องมากกวา่ 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 ผลการด าเนินงาน พบวา่ ค่า
คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจ 4.71 (ดีมาก) (บรรลุ) โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพงึพอใจต่อ
กระบวนการจัดโครงการฯ โดยภาพรวม (ด้านเนื้อหา 
เทคนิค กระบวนการ การมีส่วนร่วมและการอ านวยความ
สะดวก)

146,856.00 90,000.00 15 พ.ย. 57 - 21 พ.ย. 57 กิจกรรมที่ 1  
- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมน้อย
เกินไป ท าใหก้ารเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่สนใจและการฝึกปฏบิติักิจกรรม
เกี่ยวข้าวได้รับผลกระทบตามไปด้วย 
- ควรจะมีการจัดโครงการฯ ใน
ลักษณะการฝึกปฏบิติัจริงในพื้นที่
ต่อไป เพื่อสร้างการเรียนรู้ใหก้ับ
นักศึกษาจากการปฏบิติัจริง
กิจกรรมที่ 2
- สภาพร่างกายที่อ่อนล้าจากการ
เดินทางไกลของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 และข้อเสนอแนะ คือ หน่วยงานต้น
สังกัดควรใหก้ารสนับสนุน
งบประมาณเพื่อจัดการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่เพิ่มเติม เนื่องจากเปน็
การเปดิโลกทศัน์ใหก้ับนักศึกษาได้
สัมผัสของจริงและได้ลงมือปฏบิติั
อย่างแทจ้ริง



จัดสรร จ่ายจรงิ

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวชิาการพฒันาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม (ต่อ)

 และเหน็วา่ควรจะมีการจัดโครงการฯ ในลักษณะการฝึก
ปฏบิติัจริงในพื้นที่ต่อไป
 - ผลการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพฒันาองค์ความรู้ใน
การพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม
การประเมินความส าเร็จของโครงการพจิารณาจาก
ตัวชี้วดัของโครงการฯ แบง่ออกเปน็ 2 ด้าน คือ ด้าน
ปริมาณและด้านคุณภาพ ในด้านปริมาณ พบวา่ 1. 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ (แบบลงทะเบยีน) ค่า
เปา้หมาย 100 คน ผลการด าเนินงาน 100 คน (บรรลุ) 2.
 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ (แบบสอบถาม) ค่า
เปา้หมายร้อยละ 100 ผลการด าเนินงานร้อยละ 100 
ส่วนด้านคุณภาพ ก าหนดระดับความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยค่าคะแนนเฉล่ียต้องมากกวา่ 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 ผลการด าเนินงาน พบวา่ ค่า
คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจ 4.50 (ดี) (บรรลุ) การบรรลุ
เปา้หมายตามองค์ประกอบและตัวบง่ชี้บรรลุ
องค์ประกอบที่ 2 (การเรียนการสอน)



จัดสรร จ่ายจรงิ

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

5 สิงหอ์ีสาน โครงการสิงหอ์ีสาน ผลการด าเนินงานต่อเนื่องใน
ปงีบประมาณ 2558 เปน็การจัดกิจกรรมสิงหอ์ีสาน คร้ังที่
 5 ในวนัที่ 28 มกราคม 2558 
- มีผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมาย 48 คน ผลการ
ด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 48 คน
- ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 3.51
จากคะแนนเต็ม 5 ผลการด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 4.20

35,000.00 50,180.00 28 ม.ค. 58 - 28 ม.ค. 58  ไม่มี

6 โครงการการแข่งขันประกวด
ทกัษะทางคอมพวิเตอร์

ผลการด าเนินโครงการแข่งขันประกวดทกัษะทาง
คอมพวิเตอร์ มีผลการด าเนินงานดังนี้ -จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ค่าเปา้หมาย 165 คน ผลการด าเนินงานบรรลุ
เปา้หมายตามแผน 165 คน
 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเปา้หมายร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงานบรรลุเปา้หมายตามแผนร้อยละ 100
 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเปา้หมาย 3.51
 ผลการด าเนินงานบรรลุเปา้หมายตามแผน 4.33 จาก
คะแนนเต็ม 5

30,000.00 29,700.00 20 ก.พ. 58 - 21 ก.พ. 58  ไม่มี



จัดสรร จ่ายจรงิ

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

7 โครงการพฒันาศักยภาพกัศึกษา 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

ผลการด าเนินโครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
มีผลการด าเนินงานดังนี้
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมายจ านวน 96 คน ผล
การด าเนินโครงการบรรลุเปา้หมาย 96 คน
 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 3.51 
ผลการด าเนินงาน 4.05 จากคะแนนเต็ม 5

250,000.00 200,000.00 29 ม.ค. 58 - 01 ก.พ. 58  ควรจัดโครงการเช่นนี้ขึ้นเปน็
ประจ าทกุปี

8 โครงการพฒันานักศึกษา
สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

FALSE 209,160.00 29,450.00 25 ม.ค. 58 - 25 ม.ค. 58  -

9 โครงการสัมมนาศึกษาดูงานนอก
สถานที่  สาขาวชิารัฐประศาสน
ศาสตร์

ผลการด าเนินงานดังนี้
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมาย 55 คน ผลการ
ด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 55 คน 
 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 3.99 
จากคะแนนเต็ม 5 ผลการด าเนินงาน คะแนน 3.90

100,000.00 29,400.00 19 มี.ค. 58 - 20 มี.ค. 58  -

10 โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั

ผลการด าเนินงาน ดังนี้
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมาย 100 คน ผลการ
ด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 103 คน
 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 ผลการด าเนินงาน 4.30

130,000.00 38,790.00 14 มี.ค. 58 - 16 มี.ค. 58  -



จัดสรร จ่ายจรงิ

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

11 โครงการนิเทศน์นักศึกษา 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

ผลการด าเนินงาน
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมาย 102 คน ผลการ
ด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 102 คน 
 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 ผลการด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย คะแนน 3.95

58,200.00 48,200.00 02 ม.ค. 58 - 06 ก.พ. 58  -

12 บรูณาการการจัดการเรียนการสอน 1.จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 100
2.ระดับความพงึพอใจของผู้เข้ารับการอบรม อยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉล่ีย =)

67,000.00 67,000.00 28 ม.ค. 58 - 02 ก.พ. 58 1.วทิยากรมีความรู้และความ
เชี่ยวชาญในเร่ืองนี้อย่างมาก
2.ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นกวา่เดิมมาก
3.ควรจัดอบรมรูปแบบนี้ใหต่้อเนื่อง
ทกุปี

13 โครงการฝึกอบรมการใช้
แบบทดสอบเพื่อการแนะแนว
การศึกษาต่อและอาชีพ

ผลการด าเนินงานดังนี้
1.ได้ฝึกอบรมการใช้ และการแปลผลจากการสอบวดั
ความถนัด ความสนใจ ค่านิยม และบคุลิกภาพทางอาชีพ 
เพื่อประโยชน์ในการใหค้ าปรึกษา การศึกษาต่อ และ
อาชีพส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2.ได้ใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม และสร้างเครือข่าย
โรงเรียนสัมพนัธข์องมหาวทิยาลัยนครพนม

50,000.00 50,000.00 01 ส.ค. 58 - 29 ส.ค. 58  -



จัดสรร จ่ายจรงิ

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

14 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สาขาวชิาสังคมศึกษา

ได้ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวชิาสังคมศึกษา ในวนัที่ 7 ก.ค.
58

20,000.00 25,960.00 00  43 - 00  43 -

15 โครงการวนัรพี -นักศึกษาสาขาวชิานิติศาสตร์ได้มีโอกาสเรียนรู้ การ
ปฏบิติังานของระบบศาลยุติธรรม
-อาจารย์สาขาวชิานิติศาสตร์ได้แลกเปล่ียนแนวความคิด
ในการพฒันาการปฏบิติังานและสร้างสรรค์วธิกีาร
ปฏบิติังานใหม่ๆ 
-มีความสัมพนัธอ์ันดีระหวา่งระหวา่งหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม
-น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาร่วมกันวางแผนเพื่อ
พฒันาตนเอง และพฒันาประสิทธภิาพการปฏบิติังาน

10,000.00 10,000.00 17 ส.ค. 58 - 17 ส.ค. 58 -

16 โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษา
  สาขาวชิาภาษาไทย

-นักศึกษาได้เข้าใจเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในหมู่นักศึกษา 
รู้จักการเสียสละ การเปน็ผู้น า ผู้ตาม
-มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ

15,000.00 14,986.00 18 พ.ค. 58 - 19 พ.ค. 58 -



จัดสรร จ่ายจรงิ

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

17 โครงการพฒันาศักยภาพอาจารย์ 
สาขาวชิาภาษาไทย

 -การปฏบิติังานสอดคล้องกับนโยบาย วสัิยทศัน์ ภารกิจ
และเปา้หมายของคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์
-อาจารย์ในสาขาวชิาภาษาไทยได้พฒันาความรู้
ความสามารถและศักยภาพของตนเองตลอดเวลา

8,000.00 6,000.00 18 พ.ค. 58 - 19 พ.ค. 58 -

18 โครงการอบรมศิษย์เก่าตาม
โครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี
การศึกษา 2558

-ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ที่เข้าร่วม
โครงการผลิตครูมืออาชีพ ป ี2558 มีความรู้ 
ความสามารถ ในรายวชิาที่จะทดสอบ 1.วชิาภาษาไทย
เพื่อการส่ือสาร 2.วชิาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3.
วชิาชีพครูและกฎหมายการศึกษา 4.วชิาการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ

40,000.00 40,000.00 01 ม.ค. 58 - 01 ก.ย. 58 -

19 โครงการจัดท าหลักสูตรศิลปศา
สตรบณัฑิต  สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร  
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์
  มหาวทิยาลัยนครพนม

ได้จัดท าหลักสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาภาษ
อังกฤษและการส่ือสาร

63,380.00 63,380.00 01 ก.ค. 58 - 01 ก.ย. 58 -

20 ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวชิา
คอมพวิเตอร์

ได้ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ 30,000.00 60,000.00 01 ม.ค. 58 - 01 ก.ย. 58 -



จัดสรร จ่ายจรงิ

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

21 โครงการกิจกรรมเสริมความเปน็ครู ได้ด าเนินกิจกรรมกิจกรรมอบรมปฏบิติัธรรมน าชีวติที่
งดงามเสริมความเปน็	
กิจกรรมฝึกอบรมปและพฒันาจิตวญิญาณความเปน็ครู
กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพ		
กิจกรรมพฒันาทกัษะทางการเขียนและพดูภาษาไทย
ส าหรับครู		
กิจกรรมพฒันาทกัษะทางการส่ือสารภาษาอังกฤษส าหรับ
ครู		
กิจกรรมอบรมการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเดียงในสถาน
ศึกษ		
กิจกรรมพฒันาศักยภาพการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิ
เคราห์
กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ จิตสาธารณะ	
กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการเร่ืองการท าวจิัยในชั้นเรี	
กิจกรรมอบรมกฏหมายส าหรับครู	
กิจกรรมอบรมผู้บงัคับบญัชาลูกเส่ือขั้นความรู้เบื้อง
กิจกรรมพบครูต้นแบบมืออาชีพ	
การท าสมุดคู่มือบนัทกึกิจกรรมเสริมความเปน็ครูเสริม
ความเปน็ครู

860,500.00 754,500.00 01 ต.ค. 57 - 01 ก.ย. 58 -



จัดสรร จ่ายจรงิ

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

22 ศิษย์เก่าการบริหารการศึกษา
สัมพนัธ ์ สาขาบริหารการศึกษา

ได้จัดกิจกรรมศิษย์เก่าบริหารการศึกษาสัมพนัธ์ 47,800.00 5,000.00 01 พ.ค. 58 - 01 ก.ค. 58 -

23 วฒันธรรมนานาชาติ - ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวฒันธรรมนานาชาติ 30,000.00 29,120.00 29 มี.ค. 58 - 02 เม.ย. 
58

-

24 โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษา
 กิจกรรมทศันศึกษาเพื่อพฒันา
ทกัษะทางด้านคอมพวิเตอร์ 
ประจ าป ี2558

- ได้จัดท ากิจกรรมพฒันานักศึกษา ในการทศันศึกษาเพื่อ
พฒันาทกัษะทางด้านคอมพวิเตอร์ โดยมีผลการ
ด าเนินงานดังนี้
ผลการด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน และอาจารย์ 4 คน

70,000.00 72,000.00 17 พ.ค. 58 - 20 พ.ค. 58 -

25 โครงการพฒันาเอกสาร
ประกอบการสอน

ได้พฒันาเอกสารประกอบการสอน สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ 30,000.00 30,000.00 01 มิ.ย. 58 - 30 ส.ค. 58 -

26 โครงการรับสมัครนักศึกษา
ประจ าปกีารศึกษา 2558

 มีจ านวนนักศึกษาที่เข้าสมัคร 1,800 คน บรรลุเปา้หมาย
จากแผน 1,800 คน
 - มีจ านวนผู้เข้าสอบ จ านวน 1,484 คน ร้อยละ 87.6 
บรรลุเปา้หมายจากแผน ร้อยละ 80
 - ความพงึพอใจของบคุคลเข้าสอบคัดเลือก 3.70 บรรลุ
เปา้หมายจากแผน 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ผลการด าเนินงานของโครงการรับสมัครนักศึกษา ในวนัที่
 24-25 มี.ค.58 มีจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมสอบคัดเลือก
จ านวน 1,680 คน

150,000.00 120,980.00 08 พ.ย. 57 - 25 มี.ค. 58  - สถานที่สอบสัมภาษณ์เปน็หอ้ง
รวม ท าใหดู้แออัด แน่นเกินไป



จัดสรร จ่ายจรงิ

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

27 ค่ายอาสาพฒันาหอ้งเรียน
คอมพวิเตอร์และส่ือการเรียนการ
สอน คร้ังที่ 5

ผลการด าเนินงาน ดังนี้
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 153 คน ผลการ
ด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 153 คน
 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 3.51 
จากคะแนนเต็ม5 ผลการด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 4.21

40,000.00 40,000.00 11 มี.ค. 58 - 13 มี.ค. 58   -

28 โครงการพฒันาศักยภาพและ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษา

ผลการด าเนินงาน ดังนี้
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมายผู้เข้าร่วม 130 คน 
ผลการด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 130 คน
 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5  บรรลุเปา้หมาย คะแนน 3.98

30,000.00 39,790.00 06 มี.ค. 58 - 07 มี.ค. 58  -

29 โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม
ผ่านนิทานหุ่นในโรงเรียนระดับ
ปฐมวยั

ผลการด าเนินงานดังนี้
 - มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมาย 175 คน ผลการ
ด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 308 คน
 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมาย 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 ผลการด าเนินงาน 4.25

31,100.00 26,100.00 10 มี.ค. 58 - 12 มี.ค. 58  -



จัดสรร จ่ายจรงิ

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

30 โครงการค่ายอาสาเชื่อม
ความสัมพนัธร์ะหวา่งพี่สู่น้อง

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 400 คน ผลการ
ด าเนินงาน 450 คน บรรลุเปา้หมาย
ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 3.51 ผล
การด าเนินงาน 4.25 บรรลุเปา้หมาย

35,000.00 24,000.00 04 เม.ย. 58 - 04 เม.ย. 
58

 -

31 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมอันพงึประสงค์  สาขาวชิา
การบริหารการศึกษา 
       

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 100 คน ผลการ
ด าเนินงาน บรรลุเปา้หมาย 100 คน
ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 3.51 ผล
การด าเนินงาน 3.95 จากคะแนนเต็ม 5

50,000.00 0 13 มิ.ย. 58 - 13 มิ.ย. 58  ไม่มี

32 ปฐมนิเทศ เพื่อพฒันาศักยภาพ
นักศึกษาใหม่

โครงการปฐมนิเทศ เพื่อพฒันาศักยภาพนักศึกษาใหม่ 
ด าเนินกิจกรรมในวนัที2่1 ก.ค.2557 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งส้ิน714คนมีค่าเฉล่ียความพงึพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก(4.45)

30,000.00 45,000.00 21 ก.ค. 57 - 21 ก.ค. 57 -

33 บ าเพญ็ประโยชน์จิตสาธารณะ โครงการบ าเพญ็ประโยชน์จิตสาธารณะ จัดขึ้นในวนัที่ 28
 กค 2558 ณ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งส้ิน1000คน มีความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.27)

15,000.00 15,000.00 28 ก.ค. 58 - 28 ก.ค. 58 ผู้เข้าร่วมโครงการ ที่บริจาคเลือดมี
จ านวนที่ผ่านเกณฑ์น้อย



จัดสรร จ่ายจรงิ

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

34 โครงการค่ายอาสาวชิาการพี่ช่วย
น้อง

คณาจารย์ได้ประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่จากการไป
อบรมประชุม สัมมนาวชิาการ
คณาจารย์ได้พฒันาความรู้และความสามารถน าไปใช้ใน
การสอนได้

30,000.00 50,000.00 01 พ.ย. 57 - 22 ก.พ. 58 -

35 โครงการจัดท าหลักสูตรเตรียม
ความพร้อมภาษาไทยส าหรับชาว
ต่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์
  มหาวทิยาลัยนครพนม

ไดัจัดท าหลักสูตรเตรียมาความพร้อมภาษไทยส าหรับชาว
ต่างประเทศ

63,380.00 63,380.00 01 ก.ค. 58 - 01 ก.ย. 58 -

36 โครงการพธิซ้ีอมรับพระราชทาน
ปริญญาบตัร

- มีผู้เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบตัร ประจ าปี
การศึกษา 2555 - 2556 จ านวน 416 คน ร้อยละ 82.4 
บรรลุเปา้หมายจากแผน ร้อยละ 80
 - ความพงึพอใจของบณัฑิตและมหาบณัฑิต 3.75 บรรลุ
เปา้หมายจากแผน 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

200,000.00 200,000.00 28 พ.ย. 57 - 30 พ.ย. 57 ไม่มี



จัดสรร จ่ายจรงิ

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

37 โครงการกีฬา คณะศิลปศาสตร์
และวทิยาศาสตร์

ผลการด าเนิน 
คร้ังที่ 1 โครงการกีฬาคณะศิลปศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ : กิจกรรมกีฬาสานสัมพนัธ์
น้องใหม่ และfreshsy  night 
มหาวทิยาลัยนครพนม  มีผลการด าเนินการดังนี้
 ตัวชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ
 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเปา้หมาย 300 คน
 ผลการด าเนินงานตามค่าเปา้หมาย 714  คน  (&#252;
บรรลุ) 
 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  ค่าเปา้หมายร้อยละ 80
 ผลการด าเนินงานตามค่าเปา้หมาย มากกวา่ร้อยละ100 
( &#252;บรรลุ) 
ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ
1.  ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าคะแนน
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการด าเนินงานตามค่า
เปา้หมายอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย 4.06)
2.  ค่าเปา้หมายบรรลุตามวตัถุประสงค์ของโครงการ
ค่าคะแนน 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการด าเนินงาน
ค่าเปา้หมายอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย 3.96)
คร้ังที่ 2 โครงการกีฬาคณะศิลปศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ : ฟตุซอล  จัดขึ้นในวนัที่ 5-20 กพ. 58 ใช้
งบประมาณ 15,000 บาท
คร้ังที่ 2 โครงการกีฬาคณะศิลปศาสตร์และ

225,000.00 85,000.00 16 พ.ย. 57 - 16 พ.ย. 57  - เวลาในการเปดิงานไม่ตรงกับ
ก าหนดการ รอนานมาก



จัดสรร จ่ายจรงิ

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

38 โครงการรัฐประศาสนศาสตร์
สัมพนัธ์

ผลการด าเนินงานโครงการรัฐประศาสนศาสตร์สัมพนัธ์
ผลการด าเนินงานดังนี้
ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเปา้หมาย 316คน
ผลการด าเนินงานค่าเปา้หมาย 320 คน (บรรลุ)
ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ
- ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าคะแนน 3.51
ผลการด าเนินตามค่าเปา้หมาย 4.59 ( บรรลุ)

30,000.00 29,940.00 21 ธ.ค. 57 - 21 พ.ย. 57  ไม่มี

39 โครงการพฒันาศักยภาพอาจารย์
สาขาวชิานิติศาสตร์

ผลการด าเนินงาน ดังนี้
ผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมาย 60 คน ผลการด าเนินงาน
บรรลุเปา้หมาย 61 คนโครงการมีความพงึพอใจในการ
เข้ารับการอบรมโครงการพฒันาศักยภาพอาจารย์
สาขาวชิานิติศาสตร์ : การสอดแทรก Integrity ในการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = ๔.๗๒)

20,000.00 16,920.00 18 มี.ค. 58 - 18 มี.ค. 58   -



จัดสรร จ่ายจรงิ

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

40 โครงการส่งเสริมการประกัน
คุณภาพของสาขาวชิาสังคมศึกษา

ผลการด าเนินงาน ดังนี้
  - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมาย 512 คน ผลการ
ด าเนินงานบรรลุเปา้หมายมีผู้เข้าร่วมโครงการ 512 คน 
 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมาย 3.51 
ผลการด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 4.00

10,000.00 35,100.00 21 มี.ค. 58 - 21 มี.ค. 58  -

41 โครงการประกันคุณภาพนักศึกษา 
(QA)

ผลการด าเนินงานดังนี้
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 700 คน ผลการ
ด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 710 คน 
 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 ผลการด าเนินงาน 3.60

40,000.00 38,000.00 28 มี.ค. 58 - 29 มี.ค. 58  -



จัดสรร จ่ายจรงิ

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

42 Web Development 
Fundamentals 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 130 คน (100%)
2.ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ
มากที่สุด(ค่าเฉล่ีย=4.62)
3.จ านวนผู้เข้าอบรมที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน คิดเปน็
ร้อยละ 100

49,500.00 49,500.00 01 เม.ย. 58 - 03 เม.ย. 
58

	1.วทิยากรถ่ายทอดความรู้เนื้อหาได้
ดี เข้าใจง่าย และครบถ้วน
	2.เปน็โครงการที่มีประโยชน์ ท าให้
เข้าใจเกี่ยวกับระบบ Web 
Development Fundamentals 
มากยิ่งขึ้น  
3.สามารถน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอด
ใช้ประโยชน์ได้ 
	4.เปน็การยกระดับความรู้
ความสามารถทางด้านการเขียน
โปรแกรมส าหรับนักศึกษา
	5.ควรจัดอบรมอย่างต่อเนื่องทกุปี

43 โครงการพฒันาศักยภาพอาจารย์
สาขาวชิาการพฒันาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมายอาจารย์ 4 คน ผลการ
ด าเนินงาบรรลุเปา้หมาย
 4 คน
ผลความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมาย 3.51 
จากคะแนนเต็ม5 ผลการด าเนินงานงานบรรลุเปา้หมาย 
3.80

30,000.00 3,420.00 25 เม.ย. 58 - 26 เม.ย. 
58

 -



จัดสรร จ่ายจรงิ

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

44 โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษา จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 100 ผลการ
ด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 100
ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงกร เปา้หมาย 3.51 ผล
การด าเนินงาน 3.90 จากคะแนนเต็ม 5

50,000.00 5,000.00 13 มิ.ย. 58 - 13 มิ.ย. 58 งานพฒันานักศึกษา

45 โครงการพฒันาศักยภาพอาจารย์
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา

ได้ด าเนินการพฒันาศักยภาพอาจารย์สาขาวชิาการ
บริหารการศึกษา

100,000.00 10,810.00 01 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58 งบประมาณมีจ านวนจ ากัด



จัดสรร จ่ายจรงิ

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

46 โครงการสัมมนาศึกษาดูงานใน
ประเทศและต่างประเทศ

ผลการด าเนินงาน พบวา่ มี คณาจารย์ บคุลากรและ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา เข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 101 คน สามารถด าเนินกิจกรรมได้
เปน็ไปตามขั้นตอนที่ก าหนดไวใ้นโครงการทกุประการ  
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพงึพอใจในการจัดโครงการคร้ังนี้
 ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก          (  = 3.50) (S.D. = 
0.83)  ผลส าเร็จของโครงการ สามารถด าเนินการได้
บรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการทกุประการตามเปา้หมาย 
 ที่โครงการก าหนด  คณาจารย์ บคุลากรและนักศึกษา
ปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา   ที่เข้าร่วม
โครงการได้เข้าร่วมกิจกรรมบงัคับเสริมประสบการณ์การ
บริหารการศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด     มีความรู้ และ
ได้รับประสบการณ์ในด้านคุณภาพองค์กรมาพฒันา
ปรับปรุงหน่วยงาน น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก
การเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
การศึกษาและการเรียนการสอน  ในหน่วยงานของ
นักศึกษาใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุด และศึกษาหา
ประสบการณ์ในการจัดการบริหารของหน่วยงานใน
ประเทศและน ามาเปรียบเทยีบและประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงานของนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ

100,000.00 94,400.00 16 เม.ย. 58 - 21 เม.ย. 
58

1.ระยะเวลาการเดินทางไม่เปน็ไป
ตามที่ก าหนด
2.ไม่ควรจัดโครงการในช่วงเทศกาล
ส าคัญของสถานที่นั้นๆ



จัดสรร จ่ายจรงิ

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

47 ประชุมผู้ปกครอง โครงการประชุมผู้ปกครองจัดขึ้นในวนัที่16 สิงหาคม2557
 ณ หอ้งประชุมพนมศิลป ์คณะศิลปศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งส้ิน648 คน ความพงึ
พอใจโดยภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก 
(4.37)

5,000.00 0 16 ส.ค. 57 - 16 ส.ค. 57 -



จัดสรร จ่ายจรงิ

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

48 โครงการอบรมใหค้วามรู้และ
ประสบการณ์ เพื่อพฒันา
ประสิทธภิาพการท างานใหแ้ก่
ศิษย์เก่า

โครงการอบรมใหค้วามรู้และประสบการณ์ เพื่อพฒันา
ประสิทธภิาพการท างานใหแ้ก่ศิษย์เก่า           มี
วตัถุประสงค์ของโครงการเพื่อใหศิ้ษย์เก่าได้รีบความ
เข้าใจและประสบการณ์เพื่อน าไปพฒันาการท างานใหม้ี
ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อใหท้ราบถึงการด าเนิน
ชีวติและการท างานของศิษย์เก่าหลังจากส าเร็จการศึกษา
ไปแล้ว  โดยมีเปา้หมายของการจัดท าโครงการ คือ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ จ านวนไม่
น้อยกวา่ 50  คน และศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์และวทิย
ศาสตร์ ไม่น้อยกวา่ 50คน ผู้รับผิดชอบคือ ฝ่ายกิจกรรม
และพฒันานักศึกษา ผลการด าเนินงานโครงการได้บรรลุ
เปา้หมายที่ต้ังไว ้โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งส้ิน 137 คน  
โครงการจัดขึ้นเมื่อวนัที่ 5 สิงหาคม 2558                   
                    ณ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  
มหาวทิยาลัยนครพนมค่าเฉล่ียความพงึพอใจเกี่ยวกับ
ความพงึพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย 
99.3)

20,000.00 0 28 ก.ค. 58 - 28 ก.ค. 58 -



จัดสรร จ่ายจรงิ

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

49 โครงการศึกษาดูงาน อบรม 
ประชุมและสัมมนาวชิาการ 
อาจารย์สาขาสังคมศึกษา

คณาจารย์ได้ประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่จากการไป
อบรมประชุม สัมมนาวชิาการ
คณาจารย์ได้พฒันาความรู้และความสามารถน าไปใช้ใน
การสอนได้

50,000.00 50,000.00 25 พ.ย. 57 - 22 ก.พ. 58  -

50 โครงการศึกษาดูงาน อบรม 
ประชุมและสัมมนาวชิาการ 
อาจารย์สาขาสังคมศึกษา

คณาจารย์ได้ประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่จากการไป
อบรมประชุม สัมมนาวชิาการ
คณาจารย์ได้พฒันาความรู้และความสามารถน าไปใช้ใน
การสอนได้

50,000.00 50,000.00 25 พ.ย. 57 - 22 ก.พ. 58  -

51 โครงการศึกษาดูงาน อบรม 
ประชุมและสัมมนาวชิาการ 
อาจารย์สาขาสังคมศึกษา

คณาจารย์ได้ประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่จากการไป
อบรมประชุม สัมมนาวชิาการ
คณาจารย์ได้พฒันาความรู้และความสามารถน าไปใช้ใน
การสอนได้

50,000.00 50,000.00 25 พ.ย. 57 - 22 ก.พ. 58  -

52 โครงการสานสัมพนัธน์้องพี่สังคม
ศึกษา

-นักศึกษาสาขาวชิาสังคมศึกษาในแต่ละชั้นป ีได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน
-เกิดความสามัคคีในสาชาวชิาสังคมศึกษา

20,000.00 15,000.00 28 มี.ค. 58 - 28 มี.ค. 58  -

53 โครงการเพิ่มศักยภาพทาง
วชิาการของคณาจารย์และ
นักศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์

นักศึกษาและอาจารย์ได้พฒันาศักยภาพทางวชิาการ
ประจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตร์

20,000.00 200,000.00 29 ม.ค. 58 - 01 ก.พ. 58 -



จัดสรร จ่ายจรงิ

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

54 โครงการพฒันาศักยภาพอาจารย์
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั

-อาจารย์ประจ าสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั ได้เพิ่มพนู
ความรู้และประสบการณ์
-เปน็แนวทางในการพฒันาวชิาการของอาจารย์ประจ า
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั มหาวทิยาลัยนครพนม ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

70,000.00 32,439.00 09 ก.ค. 58 - 10 ก.ค. 58 -

55 โครงการรับน้องสาขาวชิา 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

-ต้อนรับ สร้างขวญัก าลังใจและความเปน็สิริมงคลแก่
นักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่าในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์

25,000.00 35,000.00 22 ก.ค. 58 - 24 ก.ค. 58 -

56 โครงการการจัดการความรู้เพื่อ
พฒันาศักยภาพด้านงานวชิาการ
แก่คณาจารย์

-บคุลากรของคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยนครพนมมีความพร้อมที่จะแลกเปล่ียนเรียนรู้	
-คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์มีการส่งเสริม 
สนับสนุนใหเ้กิดการจัดการความรู้ในองค์กรทั้งในระดับ
บคุลากรและในการจัดการเรียนการสอน

50,000.00 50,000.00 01 ก.ค. 58 - 01 ก.ย. 58 -

57 โครงการพฒันาศักยภาพอาจารย์ 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

-การปฏบิติังานสอดคล้องกับนโยบาย วสัิยทศัน์ ภารกิจ
และเปา้หมายของคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์
-อาจารย์ในสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ได้พฒันาความรู้
ความสามารถและศักยภาพของตนเองตลอดเวลา

90,984.00 64,000.00 01 ม.ค. 58 - 01 ก.ย. 58 -



จัดสรร จ่ายจรงิ

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

58 โครงการกิจกรรมรับน้องใหม่
อย่างสร้างสรรค์ สาขาวชิา
คอมพวิเตอร์

- จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ประจ าปกีารศึกษา 2558 10,000.00 10,000.00 01 ก.ค. 58 - 01 ส.ค. 58 -

59 โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวชิานิติศาสตร์

- จัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาสาขาวชิานิติศาสตร์ 49,170.00 49,170.00 01 ม.ค. 58 - 01 ก.ย. 58 -

60 โครงการพฒันาศักยภาพอาจารย์
สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ได้อบรมสัมมนาและได้พฒันาศักยภาพอาจารย์
ในด้านสาขาวชิาภาษอังกฤษ

67,200.00 16,480.00 29 มี.ค. 58 - 02 เม.ย. 
58

-

61 FALSE ได้จัดกิจกรรมรับน้อง ไหวค้รู ส่งพี่ ของสาขาวชิารัฐ
ประศาสนศาสตร์

30,000.00 10,000.00 20 ก.ค. 58 - 01 ก.ย. 58 -

62 โครงการครูต้นแบบ ได้ด าเนินกิจกรรมครูต้นแบบสาขาวชิาปฐมวยั 30,000.00 30,000.00 01 ม.ค. 58 - 00  43 -

63 โครงการอบรมการใช้งานระบบ
บริการการศึกษาและระบบสืบค้น
สารสนเทศแก่อาจารย์

-อาจารย์ผู้สอนสามารถส่งผลการเรียนและใช้งานระบบ
บริการการศึกษาออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง
-อาจารย์และเจ้าหน้าที่ปฏบิติังานได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว
-การส่งผลการเรียนตามปฏทินิการเรียนการสอนที่ก าหนด
ไว้

20,000.00 20,000.00 15 ม.ค. 58 - 17 ม.ค. 58 -



จัดสรร จ่ายจรงิ

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

64 โครงการฝ่ายทะเบยีนและ
ประมวลผลพบนักศึกษา

-สร้างความสัมพนัธอ์ันดีระหวา่งนักศึกษาและระบบงาน
ทะเบยีนและประมวลผล
-เปดิโอกาสใหน้ักศึกษาได้มีส่วนร่วมใหข้้อมูล 
ข้อเสนอแนะในการพฒันาระบบงาทะเบยีนและ
ประมวลผล
-นักศึกษาได้ส่งเสริม พฒันา ปอ้งกัน และแก้ไขปญัหา
ระบบงานทะเบยีนและประมวลผล

100,000.00 10,000.00 01 ก.ค. 58 - 01 ส.ค. 58 -

65 โครงการปจัฉิมนิเทศนักศึกษา
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมาย 550 ผลการ
ด าเนินงานจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 570 คน บรรลุ
เปา้หมาย
ผลความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมาย 3.51  
ผลการด าเนินงาน 3.65 บรรลุเปา้หมาย

20,000.00 38,500.00 15 มี.ค. 58 - 15 มี.ค. 58 -



จัดสรร จ่ายจรงิ

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

66 โครงการแนะแนวอาชีพ 
เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา

โครงการแนะแนวอาชีพ เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา มี
วตัถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างความมั่นใจในการ
ท างานและแนะแนวทางการด าเนินชีวติใหแ้ก่นักศึกษาที่
ก าลังจะส าเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังช่วยใหน้ักศึกษาได้
แสดงความระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ และ
สถาบนัการศึกษาอันจะเปน็แบบอย่างที่ดีใหแ้ก่นักศึกษา
รุ่นต่อไป  โดยมีเปา้หมายของการจัดท าโครงการ คือ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ จ านวนไม่
น้อยกวา่ 300  คน ผู้รับผิดชอบคือ ฝ่ายกิจกรรมและ
พฒันานักศึกษา ผลการด าเนินงานโครงการได้บรรลุ
เปา้หมายที่ต้ังไว ้โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งส้ิน 344 คน  
โครงการจัดขึ้นเมื่อวนัที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ คณะศิลป
ศาสตร์และวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลัยนครพนมความพงึ
พอใจเกี่ยวกับความพงึพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับ 
มาก (ค่าเฉล่ีย 96.8)

20,000.00 0 06 ส.ค. 58 - 06 ส.ค. 58 กิจกรรมซีเรียสเกินไป ควรจัดใน
สถานที่กวา้งกวา่นี้



จัดสรร จ่ายจรงิ

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

67 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์สู่
ตลาดแรงงาน

ผลการด าเนินงาน ผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมาย 120 คน 
ผลการด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 120 คน ความพงึพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
 ผลการด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 4.18

20,000.00 19,800.00 05 ส.ค. 58 - 05 ส.ค. 58  -

68 จัดท าบทเรียนออนไลน์  
(e-Learning)

1.บคุลากรสายผู้สอนคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  
มหาวทิยาลัยนครพนม  ได้รับการส่งเสริมและพฒันาการ
บริหารจัดการบทเรียน  e-Learning
2.คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัย
นครพนม มีบทเรียนออนไลน์ในระบบ e-Learning  
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย  30  รายวชิา  ในภาคเรียนที่  1/2559
3.ความพงึพอใจของผู้ร่วมโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับ 
มากที่สุด (ค่าเฉล่ีย=4.54)

300,000.00 200,000.00 13 ก.ค. 58 - 15 ก.ค. 58 1.ควรมีโครงการอย่าต่อเนื่องเปน็
ประจ าทกุปี
2.ได้แนวทางในการบริหารจัดการ
บทเรียนออนไลน์จากกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้มากขึ้น
3.ควรพฒันาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต



จัดสรร จ่ายจรงิ

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

69 โครงการสหกิจศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการ สาขาวชิาการ
พฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม

-มีการการพบปะ ประสานงาน ประชุมรายละเอียดต่าง ๆ
 ในการปฏบิติัสหกิจศึกษาระหวา่งสถานประกอบการ
จ านวนอย่างน้อย 5 แหง่ 
-นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏบิติัสหกิจ
ศึกษาได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
-นักศึกษาออกปฏบิติัสหกิจศึกษาวชิาการพฒันาสังคม
และส่ิงแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างมี
ประสิทธภิาพ
-อาจารย์ได้ออกไปนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจ าภาค
เรียนที่ 1/2558

50,000.00 50,000.00 01 ม.ค. 58 - 27 ก.ย. 58 -



จัดสรร จ่ายจรงิ
1 โครงการพฒันาศักยภาพนักวจิัย ผลการด าเนินงาน ดังนี้

 -จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 80 คน ผลการ
ด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 84 คน
 -  ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 ผลการด าเนินงาน 4.01

30,000.00 30,000.00 11 มี.ค. 58 - 11 มี.ค.
 58

 -

2 โครงการการจัดการความรู้ด้าน
การวจิัย

มีผู้เข้าร่วมโครงการ 56 คน ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 3.80 จากคะแนนเต็ม 5

30,000.00 30,000.00 09 ก.ค. 58 - 09 ก.ค.
 58

 -

3 โครงการพฒันาและสนับสนุน
การผลิตต าราและเอกสาร
งานวจิัย

ผลการด าเนินงานได้สนับสนุนการผลิตต าราและเอกสาร
งานวจิัย ได้จ านวน 10 เล่ม 10 เร่ือง

300,000.00 300,000.00 01 ต.ค. 57 - 30 ก.ย.
 58

 -

4 โครงการสนับสนุนทนุวจิัย ผลการด าเนินงานคณะฯ ได้สนับสนุนทนุวจิัย จ านวน 25 ทนุ 
ได้งานวจิัย ทั้งหมด 25 เร่ือง

850,000.00 804,000.00 01 ต.ค. 57 - 00  43 -

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู ้และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ



รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู ้และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

5 โครงการบริหารจัดการงาน
ทะเบยีนและประมวลผล 
(ส ารวจภาวะการณ์มีงานท า
ของบณั
ฑิตและความพงึพอใจของผู้ใช้
บณัฑิต)

ผลการด าเนินงาน ส ารวจภาวะการณ์มีงานท าของบณัฑิตและ
ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต ดังนี้
1) ร้อยละของนักศักษาปริญญาตรีที่มีงานท า ร้อยละ 83.87
2) ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตปริญญาตรี คะแนนเฉล่ีย 4.48
3) ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตปริญญาโท คะแนนเฉล่ีย 4.50

15,000.00 5,870.00 19 พ.ย. 57 - 29 พ.ย.
 57

 ไม่มี

6 โครงการประชุมวชิาการและ
เสนอผลงานวจิัยระดับชาติ/
นานาชาติ คร้ังที่ 7

ได้จัดประชุมวชิาการ หนึ่งทศวรรษมหาวทิยาลัยนครพนม : 
การศึกษากับการพฒันาจังหวดัเศรษฐกิจพเิศษเพื่อรองรับ
ประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน
ผลการด าเนินงาน ดังนี้
มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 573 คน 
ความพงึพอใจส าหรับการประชุมวชิาการ
- ด้านการใหบ้ริการ 4.53 มากที่สุด
- ด้านกระบวนการ 4.40  มาก
- ด้านส่ิงอ านวนความสะดวก 4.50 มาก
- ด้านผลจากการใหบ้ริการ 4.41 มาก
ความพงึพอใจส าหรับการจัดนิทรรศการสาขาวชิา ต่าง ๆอยู่ใน
ระดับ 4.06 มาก

500,000.00 382,200.00 02 ก.ย. 58 - 02 ก.ย.
 58

 -การเดินทางล าบาก
  - การอ านวยการสถานที่
จอดรถน้อย
 - พื้นที่ที่ใหบ้ริการมีความ
สะดวกน้อย
 - สถาานที่คับแคบ



จัดสรร จ่ายจรงิ
1 โครงการการพฒันานวตักรรมการ

จัดการเรียนรู้ :กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏบิติัการ "เร่ือง หลักสูตรการสอน
และการนิเทศ:เพื่อความเปน็พลเมืองใน
ศตวรรษที่ 21"

ผลการด าเนินโครงการพฒันานวตักรรมการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการ เร่ืองหลักสูตรการสอนและ
การนิเทศเพื่อความเปน็พลเมืองในศตวรรษที่ 21
 ดังนี้
 - ผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 90 คน ผลการด าเนินงาน
บรรลุเปา้หมาย 90 คน
 - ผลความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.51 ผลการ
ด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 4.50 จากคะแนนเต็ม 5

30,000.00 30,000.00 08 ก.พ. 58 - 08 ก.พ. 58  ไม่มี

2 โครงการค่ายอาสาพฒันาจากพี่สู่น้อง
โรงเรียน ตชด.  ปทีี่ 4  รหสัโครงการ

ผลการด าเนินงานโครงการค่ายอาสาพฒันาจากพี่สู่น้อง
โรงเรียน ตชด.ปทีี่ 4 มีผลการด าเนินงานดังนี้
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมาย 200 คน ผลการ
ด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 203 คน
 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมาย 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 บรรลุเปา้หมาย 3.90 
 - ผู้ร่วมโครงการที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เปา้หมายร้อย
ละ 80 ผลการด าเนินงานบรรลุเปา้หมายร้อยละ 80

60,000.00 60,000.00 25 ม.ค. 58 - 27 ม.ค. 58  -

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

 ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 3 บรกิารวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ



รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

 ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 3 บรกิารวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

3 โครงการบริหารจัดการงานบริการ
วชิาการ คณะศิลปศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์

ผลการด าเนินงาน ดังน้ 
 - ได้จัดซ้ือวสัดุ มาใช้ในงานสนับสนุนงานบริการวชิาการ

111,520.00 12,205.00 01 ม.ค. 58 - 28 มี.ค. 58  -

4 สร้างเครือข่ายแม่สอนลูกเพื่อ
เตรียมพร้อมแบบบรูณาการเด็กปฐมวยั

ผลการด าเนินงาน จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 101 คน 
ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.22 จากคะแนนเต็ม 5

30,000.00 30,000.00 22 ก.ค. 58 - 22 ก.ค. 58  - 

5 โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
ตามหลักปชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมาย 20 คน ผลการ
ด าเนินงานมีผู้เข้าร่วม 32 คน บรรลุเปา้หมาย
ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 3.51 ผล
การด าเนินงาน 4.76 จากคะแนนเต็ม 5

30,000.00 30,000.00 25 มิ.ย. 58 - 26 มิ.ย. 58 -

6 โครงการบริการวชิาการเพื่อพฒันา
สังคมและส่ิงแวดล้อม

ผลการด าเนินโครงการบริการวชิาการเพื่อพฒันาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมดังนี้
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมาย 203 คน ผลการ
ด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 203 คน
 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 3.51 ผล
การด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 4.43 จากคะแนนเต็ม 5

30,000.00 30,000.00 01 ก.พ. 58 - 02 ก.พ. 58  ไม่มี



รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

 ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 3 บรกิารวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

7 Com Care คร้ังที่ 4 ผลการด าเนินงาน ดังนี้
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมาย 200 ผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามเปา้หมาย 200 คน
 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 ผลการด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 4.35

30,000.00 30,000.00 11 มี.ค. 58 - 13 มี.ค. 58  -

8 โครงการมัคคุเทศก์น้อย เพื่อส่งเสริม
การทอ่งเที่ยวทอ้งถิ่น

ผลการด าเนินงานดังนี้
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมาย จ านวน 120 คน ผล
การด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 120 คน ร้อยละ 100
 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมายคะแนน
เฉล่ีย 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการด าเนินงานบรรลุ
เปา้หมาย 3.70

30,000.00 30,000.00 18 เม.ย. 58 - 19 เม.ย. 
58

 ไม่มี

9 One Teacher One Product 
(OTOP):การวเิคราะหข์้อมูลและการ
เขียนบทความวจิัย

ผลการด าเนินงาน ดังนี้
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 100 คน ผลการ
ด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 100 คน
 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 ผลการด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 3.80

30,000.00 30,000.00 16 เม.ย. 58 - 16 เม.ย. 
58

 -



รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

 ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 3 บรกิารวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

10 โครงการบริการวชิาการค่ายอาสา
วชิาการพี่สอนน้อง

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 240 คน ผลการ
ด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 240 คน
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมาย ร้อยละ 80 ผลการ
ด าเนินงานบรรลุเปา้หมายร้อยละ 100
ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมาย 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 ผลการด าเนินงาน 4.70 บรรลุเปา้หมาย

30,000.00 30,000.00 21 ก.ค. 58 - 21 ก.ค. 58  - 

11 โครงการวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สัญจร

ผลการด าเนินงาน จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมาย 300
 คน ผลการด าเนินงาน 300 คน บรรลุเปา้หมาย
 ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 ผลการด าเนินงาน 4.68 บรรลุเปา้หมาย

30,000.00 30,000.00 27 ก.พ. 58 - 27 ก.พ. 58  -

12 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชน

ผลการด าเนินงานเปา้หมาย 150 คน ผลการด าเนินงาน
บรรลุเปา้หมาย 180 คน
ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 ผลการด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 4.73

30,000.00 30,000.00 30 ก.ค. 58 - 30 ก.ค. 58  -



รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

 ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 3 บรกิารวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

13 โครงการบริการวชิาการแก่สังคมที่
บรูณาการกับการวจิัย

ผลการด าเนินงาน ได้จัดท าโครงการบริการวชิาการแก่
สังคมที่บรูณษการกับการวจิัย โดยได้เล่มวจิัย จ านวน 10 
เล่ม  10 เร่ือง ได้แก่เร่ือง
1) เร่ือง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
(Project  Based Learning : PBL) ผู้วจิัย ผศ.ดร.สุมาลี  
ศรีพทุธรินทร์
2) เร่ืองการพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
(projectBased Learning : PBL) เร่ืองการใช้คอมพวิเตอร์
ในชีวติประจ าวนักลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5 โรงเรียน
บา้นไร่สุขสันต์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บงึกาฬ ผู้วจิัย ผศ.ดร.สุมาลี  ศรีพทุธรินทร์  ,นางสาวศรีสุดา
  ด้วงโต้ด ,นางสาวณฐภรรท  ระวชิัย
3) เร่ืองสิทธเิด็กในคดีอาญาชั้นพนักงานสอบสวน ผู้วจิัย 
นายเจษฎา  ไชยตา , นายสุรศักด์ิ แสนพรหม , นายเอื้อ  
มูลสิงห ์, นายนิพนธ ์ กัลยาเรือน , นายบญุเลิศ  โพธิข์ า
4) เร่ืองการใหคุ้ณประโยชน์ของระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ าและ
ความอยู่ดีมีสุขในลุ่มน้ าสงครามตอนล่าง ผู้วจิัย นายอนุวฒัน์
  พลทพิย์ , ดร.อภกินิษฐา  นาเลาห ์,ดร.ปติิณัช  ไศลบาท ,
ดร.กาญจน์  หงษม์ณีรัตน์

220,000.00 220,000.00 01 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58  - 



รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

 ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 3 บรกิารวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

โครงการบริการวชิาการแก่สังคมที่
บรูณาการกับการวจิัย (ต่อ)

  ,นางสาวจุฑาลักษณ์  แสนโท
5)เร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 
เร่ืองฟงัก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทมึ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเปน็ฐาน ผู้วจิัย ดร.พจิิตรา  ธงพานิช , รศ.
ฉววีรรณ  พลสนะ , ดร.บญุรอด  ดอนประเพง็ , นางสาว
จารุณี หล้าบา , นางเรณู  อุพร
6) เร่ืองการพฒันาแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project  
Based Learnig:PBL) เร่ืองการใช้คอมพวิเตอร์ใน
ชีวติประจ าวนั ผู้วจิัย ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพทุธรินท ์,นางสาว
ศรีสุดา  ด้วงโต้ด ,นางสาวณฐภรรท  ระวชิัย
7)เร่ืองการพฒันาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เร่ืองกาพย์พระไชยสุริยา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ผู้วจิัย ผศ.ดร.สุมาลี  ศรีพทุธรินทร์ , นางสาว
สุทธลัิกษณ์ สวรรยาวสุิทธิ ์,นางยุวชน  ปากหวาน
8)เร่ืองเร่ืองการพฒันาแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน 
(Project  Based Learnig:PBL) เร่ืองประเพณีและ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น ผู้วจิัย ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพทุธรินทร์ ,
นางสาวภาวดี พนัธรักษ ์, นางสุภาว ี นุริศักด์ิ



รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

 ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 3 บรกิารวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

โครงการบริการวชิาการแก่สังคมที่
บรูณาการกับการวจิัย (ต่อ)

9)ผลการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน (Project Based 
Learning)เร่ืองมดตัวน้อย ตัวนิด ที่มีต่อพฒันาการของ
พฤติกรรมด้านสังคมของเด็กปฐมวยั ผู้วจิัย นางสาวนิดาพร 
 อาจประจญ ,นางชุมจิรา  ราชิวงศ์ , นางสาวหนึ่งฤทยั  ข า
คม 
10.เร่ืองการพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
(projectBased Learning : PBL)ทกัษะวธิกีารทาง
วทิยาศาสตร์ ผู้วจิัย ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพทุธรินทร์ ,นางสาว
ไพเราะ เสาะสมบรูณ์  ,นางรุ่งนภา  แสนแก้ว

14 โครงการบริการวชิาการสังคมศึกษา
เพื่อชุมชน

มีผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน
ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ3.97 ระดับดีมาก

30,000.00 30,000.00 01 ก.ค. 58 - 01 ก.ค. 58  -



รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

 ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 3 บรกิารวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

15 บริการวชิาการในอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง การด าเนินโครงการบริการวชิาการในระดับอนุภมูิภาคลุ่มน้ า
โขง ได้จัดกิจกรรมอบรม google app เพื่อการบริหาร
จัดการ และอบรมการท าน้ ายาล้างจาน การท าสบู่เหลว 
พมิเสนน้ า เพื่อใหค้วามรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยผู้เข้าร่วม
โครงการประกอบไปด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา 
รวมทั้งบคุคลภายนอก ทั้งจากมหาวทิยาลัยนครพนม และ
มหาวทิยาลัยฮาติงห ์ประเทศเวยีดนาม ผลการด าเนิน
โครงการเปน็ไปด้วยความเรียบร้อยทกุประการ ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้ และมีผลความพงึพอใจในการเข้าร่วม
โครงการอยู่ที่ระดับ ดีมาก คะแนนเฉล่ีย 4.51

100,000.00 100,000.00 16 พ.ค. 58 - 18 พ.ค. 58 -

16 ถ่ายทอดค าบรรยายกฏหมายส านัก
อบรมกฏหมายแหง่เนติบณัฑิตยสภา

ผลการด าเนินงานดังนี้ 
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 15 คน ผลการด าเนินงานบรรลุ
เปา้หมาย 15 คน

34,000.00 17,000.00 01 พ.ย. 57 - 15 มี.ค. 58  -



จัดสรร จ่ายจรงิ
1 โครงการศิลปวฒันธรรมเครือข่าย

อุดมศึกษา
การเข้าร่วมแสดงศิลปวฒันธรรมอุดมศึกษาคร้ังที่
15  "โตยฮีต  ต๋ามฮอย สานศิลป ์สู่ถิ่นล้านนา"
ณ มหาวทิยาลัยพายัพ  จังหวดัเชียงใหม่
วนัที่ 31 ตุลาคม ถึงวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2557
โดยมหาวทิยาลัยพายัพเปน็เจ้าภาพในการจัดงาน
มีสถาบนัการศึกษาเข้าร่วมแสดงศิลปวฒันธรรม
ทั้งส้ิน  81  สถาบนัทั่วประเทศ  ลักษณะกิจกรรม
เปน็การแสดงของแต่ละภมูิภาค จัด 3 เวที
โดย นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์
มหาวทิยาลัยนครพนม จัดการแสดงชื่อชุดวา่
อารยธรรมรุ่งเรืองเมืองนครพนม และเปน็การแสดง
ร่วมกับมหาวทิยาลัยอื่นชื่อชุดวา่ ออนซอนศิลปถิ่น
อีสาน

60,000.00 60,000.00 31 ต.ค. 57 - 02 พ.ย. 57  - ระยะเวลาในการฝึกซ้อมมีจ ากัด
 - การแสดงแต่ละเวทไีกลกัน

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 4 ท านุบ ารงุ ส่งเสรมิ และเผยแพรศิ่ลปะ วัฒนธรรมอนุภมูิภาคลุ่มน  าโขง

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ



รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 4 ท านุบ ารงุ ส่งเสรมิ และเผยแพรศิ่ลปะ วัฒนธรรมอนุภมูิภาคลุ่มน  าโขง

2 โครงการสืบสานต านานพระธาตุ
พนม จังหวดันครพนม

- ตัวชี้วดัความส าเร็จของโครงการ  จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 200 คน  คิดเปน็ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 
- ผลการด าเนินงานตามค่าเปา้หมาย 3.51 ขึ้นไป
จากค่าคะแนนเต็ม 5.00 ผลการด าเนินงานตามค่า
เปา้หมาย 4.06

10,000.00 10,000.00 03 ส.ค. 58 - 03 ส.ค. 58 -

3 โครงการปฏบิติัธรรมเฉลิมพระ
เกียรติเพื่อพฒันาศักยภาพนักศึกษา

ตัวชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
-จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเปา้หมาย 600 คน 
ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมโครงการ 648 คน 
มากกวา่ร้อยละ 100
-ความพงึพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ จากค่าเปา้หมาย
คะแนน 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 ผลการ
ด าเนินงาน 4.28

50,000.00 50,000.00 05 ส.ค. 57 - 07 ส.ค. 57 -สถานที่คับแคบเกินไป เนื่องจาก
นักศึกษามีจ านวนเพิ่มขึ้น
-งบประมาณในการด าเนินการควร
เพิ่มมากขึ้นโดยเฉล่ียจากจ านวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ



รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 4 ท านุบ ารงุ ส่งเสรมิ และเผยแพรศิ่ลปะ วัฒนธรรมอนุภมูิภาคลุ่มน  าโขง

4 โครงการวนัส าคัญ : กิจกรรมลอย
กระทง
สืบสานประเพณีวฒันธรรมไทย 
ประจ าปกีารศึกษา  2557

ผลการด าเนินโครงการวนัส าคัญ : กิจกรรมลอย
กระทง
สืบสานประเพณีวฒันธรรมไทย ประจ าปกีารศึกษา
2557  มีผลการด าเนินการดังนี้
 ตัวชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ
 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเปา้หมาย 500 คน
 ผลการด าเนินงานตามค่าเปา้หมาย 925  คน  
(บรรลุ) 
 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  ค่าเปา้หมายร้อย
ละ 80
 ผลการด าเนินงานตามค่าเปา้หมาย มากกวา่ร้อยละ
100 
( บรรลุ) 
ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ
1.  ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าคะแนน
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการด าเนินงานตามค่า
เปา้หมายอยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.60)
2.  ค่าเปา้หมายบรรลุตามวตัถุประสงค์ของโครงการ
ค่าคะแนน 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการ
ด าเนินงาน
ค่าเปา้หมายอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย 4.33)

80,000.00 56,800.00 05 พ.ย. 57 - 05 พ.ย. 57   ข้อเสนอแนะ
1. อยากใหป้ระชาสัมพนัธใ์หชุ้มชน
เข้าร่วมกิจกรรมมากกวา่นี้
2. ประชาสัมพนัธใ์หค้ณะอื่นเข้าร่วม
กิจกรรมเยอะๆ จะสนุก
3. การประกวดนางสาวเหลือน้อย
พนมาศมีเวลาน้อยไป ไม่ได้แสดง
ความ
สามารถ



รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 4 ท านุบ ารงุ ส่งเสรมิ และเผยแพรศิ่ลปะ วัฒนธรรมอนุภมูิภาคลุ่มน  าโขง

5 โครงการวนัส าคัญ ในไตรมาสที่ 1 ได้จัด กิจกรรม 5 ธนัวาคม
น้อมร าลึกส านึกในพระมหากรุณาธคุิณ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ ประจ าป ี2557

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ
 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเปา้หมาย 200 คน
 ผลการด าเนินงานตามค่าเปา้หมาย 331  คน  
(บรรลุ) 
 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  ค่าเปา้หมายร้อย
ละ 80
 ผลการด าเนินงานตามค่าเปา้หมาย มากกวา่ร้อยละ
100 
( บรรลุ) 
ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ
1.  ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าคะแนน
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการด าเนินงานตามค่า
เปา้หมายอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย 4.30)
2.  ค่าเปา้หมายบรรลุตามวตัถุประสงค์ของโครงการ
ค่าคะแนน 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการ
ด าเนินงาน
ค่าเปา้หมายอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย 4.18)

45,000.00 5,000.00 04 ธ.ค. 57 - 04 ธ.ค. 57 ไม่มี



รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 4 ท านุบ ารงุ ส่งเสรมิ และเผยแพรศิ่ลปะ วัฒนธรรมอนุภมูิภาคลุ่มน  าโขง

6 โครงการสืบสานงานนาฏศิลป ์(ปรับ
ชุดการแสดง)

ผลการด าเนินงาน
-ได้ชุดฟอ้นร าที่สวยงามดูใหม่ขึ้น
-มีชุดในการแสดงในกิจกรรมต่างๆอย่างเพยีงพอ
ความพงึพอใจของนักศึกษา ค่าคะแนน 4.27

70,000.00 70,000.00 20 ก.ค. 58 - 20 ก.ค. 58 -งบประมาณในการสนับสนุนการ
จัดโครงการควรจะมีงบประมาณที่
มากกวา่นี้และควรจะมีงบประมาณ
ส ารองเพื่อใช้ในการซ่อมแซม
อุปกรณ์ที่ช ารุด

7 โครงกาสนับสนุนงานท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม

จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 60,000.00 26,518.00 11 มี.ค. 58 - 11 มี.ค. 58 งบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณ์
ส านักงานไม่เพยีงพอ

8 โครงการวนัส าคัญ:กิจกรรมประเพณี
สงกรานต์สืบสานวฒัธรรมไทย

1.ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70
3.ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ3.51

10,500.00 5,500.00 01 เม.ย. 58 - 30 เม.ย. 58 ควรมีการจัดโครงการนี้ทกุปี

9 โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง มีวงโปงลางเข้าร่วมประกวด จ านวน 3 วง 
 มีความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.80 จาก
คะแนนเต็ม 5
 ได้เผยแพร่การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

100,000.00 100,000.00 02 ก.ย. 58 - 02 ก.ย. 58  ไม่มี

10 โครงการปราชญ์ทอ้งถิ่น  ศิลปนิ
พื้นบา้นและการอนุรักษภ์มูิปญัญา

ตัวชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
- จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 490 คน
- ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าคะแนน 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00  ค่าคะแนนที่ได้ 4.00

50,000.00 49,000.00 29 ก.ค. 57 - 30 ก.ค. 57 สถานที่ในการด าเนินโครงการไม่
เพยีงพอต่อจ านวนผู้ที่สนใจ



จัดสรร จ่ายจรงิ
1 โครงการบริหารจัดการคณะศิลปศาสตร์

และวทิยาศาสตร์
ณ ไตรมาสที่ 1 ได้ด าเนินกิจกรรมเบกิจ่าย 8 
รายการ
1. ค่าสาธารณูปโภค
2. ค่าวสัดุ
3. การเดินทางไปราชการ
4. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงภายในคณะฯ
5. ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
6. ค่าใช้สอย อื่น ๆ
7. ค่าตอบแทน ต่างๆ
8. ค่าจ้างบคุลากร

54,390,198.0
0

3,909,903.00 01 ต.ค. 57 - 31 
ธ.ค. 57

 ไม่มี

รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบรหิารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

ระยะเวลา ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ



รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบรหิารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล

2 โครงการบริหารจัดการสาขาวชิาการ
พฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม

การประเมินความส าเร็จของโครงการฯ พจิารณา
จากสาขาวชิาฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการบริหารจัดการภายในสาขาวชิาฯ และ
มีวสัดุอุปกรณ์ที่จ าเปน็ส าหรับการด าเนินงานและ
ส าหรับจัดการเรียนการสอนอย่างเพยีงพอและตรง
กับความต้องการของผู้ใช้

20,000.00 20,000.00 01 ต.ค. 57 - 31 
ธ.ค. 57

จากการด าเนินโครงการ พบวา่ มี
ปญัหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. วสัดุส้ินเปลืองอาจไม่เพยีงพอตลอด
ปกีารศึกษา สาขาวชิาฯ จึงต้องก าหนด
แผนการใช้เพื่อลดความส้ินเปลืองให้
มากที่สุด 2. งบประมาณที่ใช้เพื่อการ
จัดซ้ือวสัดุอาจมีจ านวนจ ากัด เพราะ
ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อการด าเนิน
โครงการด้านผลิตบณัฑิตเปน็ส าคัญ



รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบรหิารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล

3 โครงการปรับแผนกลางป ีประจ าปี
งบประมาณ 2558

ผลการด าเนินงานโครงการปรับแผนกลางป ี
ประจ าปงีบประมาณ 2558
มีผลการด าเนินงานดังนี้
- ได้เล่มแผนปฏบิติัราชการค่าเปา้หมาย 50 เล่ม 
ผลการด าเนินงานบรรลุเปา้หมายตามแผน 50 เล่ม
- ได้เล่มแผนเงินรายได้ (ฉบบัปรับกลางปี) ค่า
เปา้หมาย 50 เล่ม ผลการด าเนินงานบรรลุ
เปา้หมายตามแผน 50 เล่ม
- แผนปฏบิติัราชการและแผนเงินรายได้ผ่านที่
ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ค่าเปา้หมายผ่าน 
ผลการด าเนินงานบรรลุเปา้หมายตามแผน ผ่าน มติ
เหน็ชอบ เมื่อวนัที่ 20 กุมภาพนัธ ์2558 คร้ังที่ 
2/2558

11,000.00 11,000.00 04 ก.พ. 58 - 05 
มี.ค. 58

  ไม่มี

4 โครงการจัดท ารายงานประจ าป ีประจ าปี
งบประมาณ 2557

ผลการด าเนินโครงการจัดท ารายงานประจ าป ี
2557 มีผลการด าเนินงานดังนี้
 - จ านวนเล่มรายงานประจ าปเีปา้หมาย 150 เล่ม 
ผลการด าเนินงานบรรลุเปา้หมายได้เล่มรายงาน
ประจ าป ี2557 จ านวน 150 เล่ม

30,000.00 20,100.00 15 ธ.ค. 57 - 15 
ก.พ. 58

 ไม่มี



รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบรหิารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล

5 โครงการบริหารและพฒันางานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์

ผลการด าเนินงาน พบวา่ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัย
นครพนม เข้าร่วมโครงการ จ านวน 22 คน 
สามารถด าเนินกิจกรรมได้เปน็ไปตามขั้นตอนที่
ก าหนดไวใ้นโครงการทกุประการ ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับตัวบง่ชี้ใหม่ในระดับ
หลักสูตรและสถาบนั รวมทั้งได้แนวทางและฝึก
เขียน มคอ.7 จากวทิยากร คือ ศาสตราจารย์
นายแพทย์วฒิุชัย  ธนาพงศธร  ผลการด าเนิน
กิจกรรมท าใหอ้าจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วม
โครงการต่างสามารถน าความรู้ที่ได้ไปเปน็แนวทาง
ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทั้ง
ในระดับหลักสูตรและระดับคณะได้

28,700.00 54,970.00 01 ก.พ. 58 - 03 
ก.พ. 58

-

6 โครงการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  
มหาวทิยาลัยนครพนม

ผลการด าเนินงานโครงการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยนครพนม 
 - จ านวนคนที่เข้าร่วมโครงการแต่ละคร้ัง เปา้หมาย
 20 คน ผลการด าเนินงานแต่ละคร้ัง บรรลุ
เปา้หมาย ซ่ึงได้ประชุมมาแล้ว 5 คร้ัง

170,100.00 630 01 ต.ค. 57 - 28 
ก.พ. 58

-



รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบรหิารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล

7 โครงการพฒันาศักยภาพสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ (ซ้ือวสัดุ)

ผลการด าเนินงานดังนี้
 ได้จัดซ้ือวสัดุเพื่อใช้ในการพฒันาศักยภาพ
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ เปน็เงิน 33,102 บาท

79,120.00 33,102.00 31 มี.ค. 58 - 31 
มี.ค. 58

 -

8 ซ่อมบ ารุงภายในคณะศิลปศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์

ได้ด าเนินงานภายใต้โครงการซ่อมบ ารุงภายใน
คณะฯ ดังนี้
 1. ด าเนินการซ่อมแอร์
 2. ซ่อมหลอดไฟฟา้ส่องสวา่งภายในและภายนอก
อาคาร
 3. ซ่อมล าโพง
 4. ซ่อมหอ้งน้ า

500,000.00 266,539.00 01 ม.ค. 58 - 01 
พ.ค. 58

 -

9 ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณคณะศิลปศาสตร์
และวทิยาศาสตร์

การด าเนินงานภายใต้โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์
บริเวณคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ได้
ด าเนินการปรับปรุงพื้นที่ในการน าหนิฝุ่นมาปรับ
พื้นที่เพื่อใหข้อบข้างถนนเรียบขึ้น

300,000.00 48,000.00 01 พ.ค. 58 - 01 
พ.ค. 58

 ไม่มี

10 โครงการบริหารจัดการสาขาวชิา
ภาษาอังกฤษ

ได้ด าเนินการภายในโครงการบริหารจัดการ
สาขาวชิาภาษาอังกฤษโดยการจัดซ้ือวสัดุเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน จ านวน 21 รายการ

91,566.00 75,738.00 18 พ.ค. 58 - 18 
พ.ค. 58

ไม่มี



รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบรหิารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล

11 โครงการบริหารจัดการฝ่ายกิจกรรมและ
พฒันานักศึกษา

การด าเนินงานภายใต้โครงการบริหารจัดการฝ่าย
กิจกรรมและพฒันานักศึกษา
 - การเดินทางไปราชการ 2 คร้ัง
 - การจัดซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้ในการบริการ
จัดการในงานพฒันานักศึกษา

140,000.00 27,380.00 01 มี.ค. 58 - 18 
พ.ค. 58

 -

12 โครงการปรับปรุงระบบเซิร์ฟเวอร์ การด าเนินโครงการปรับปรุงระบบเซิร์ฟเวอร์ ดังนี้
ได้จัดซ้ือ ครุภณัฑ์ จ านวน 7 รายการเพื่อมา
ปรับปรุงระบบเซิร์ฟเวอร์
 1) เคร่ืองบริหารจัดการเครือข่าย
 2) เครืองขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร
 3) เคร่ืองขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายนอก
อาคาร
 4) เคร่ืองส ารองไฟฟา้ส าหรับเคร่ืองแม่ขาย
 5) เคร่ืองแม่ข่าย ส ารอง
 6) เคร่ืองแม่ข่ายหลัก
 7) เคร่ืองบริหารจัดการระบบเครือข่าย

1,357,000.00 1,357,000.00 01 ม.ค. 58 - 18 
พ.ค. 58

ไม่มี



รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบรหิารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล

13 ประชุมเชิงปฏบิติัการทบทวนแผนกลยุทธ์
 ประจ าปงีบประมาณ 2556 - 2559 
และจัดท าแผนปฏบิติัราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ 2559

-มีผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมายจ านวน 56 คน ผล
การด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 56 คน
-ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมาย ร้อยละ 90
 ผลการด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย ร้อยละ 100 
-ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการด าเนินงานบรรลุ
เปา้หมาย 4.64

40,000.00 211,665.00 06 ก.ค. 58 - 07 
ก.ค. 58

1. อยากใหจ้ัดนอกสถานที่อีก เพราะ
ท าใหผู้้เข้าร่วมอบรมได้ปรับเปล่ียน
สถานที่บรรยากาศในการจัดท าแผน
คณะฯ ได้เกิดไอเดียใหม่
2. วทิยากร ทา่น รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยม
วจิารณ์ มีความรู้ เชี่ยวชาญ และสรุป
ประเด็กได้ดีมาก อยากใหท้า่นมาอีกใน
ปต่ีอไป

14 โครงการอนุรักษผ้์าไทย บคุลากรคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ใส่ชุดผ้า
ไทยมาท างานในวนัศุกร์และวนัส าคัญต่างๆ

2,000.00 0 01 ส.ค. 57 - 01 
ส.ค. 57

ชุดผ้าไทยที่บคุลากรใส่ควรมีการตัดให้
บคุลากรใหม่เพื่อเปน็แนวทางเดียวกัน



รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบรหิารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล

15 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและแก้ไข  
ปญัหายาเสพติด ทอ้งก่อนวยัเรียน และ
ไข้เลือดออก  ประจ าปกีารศึกษา 2558

โครงการรณรงค์ปอ้งกันและแก้ไข ปญัหายาเสพติด
 ทอ้งก่อนวยัเรียน และไข้เลือดออกประจ าปี
การศึกษา 2558 มีวตัถุประสงค์ของโครงการเพื่อ
รณรงค์สร้างกระแสปลูกจิตส านึกใหน้ักศึกษารู้จัก
การปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดเพื่อรณรงค์
สร้างกระแสปลูกจิตส านึกใหน้ักศึกษารู้จักการ
ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด กระตุ้นให้
นักศึกษาเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปญัหายาเสพติดนักศึกษาตระหนักถึง
พษิภยัของยาเสพติดมีจิตส านึกไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด รณรงค์ ปลูกจิตส านึกการไม่ทอ้งก่อนวยั
เรียนและรณรงค์ปอ้งกันแก้ไขปญัหาไข้เลือดออก 
โดยมีเปา้หมายของการจัดท าโครงการ            
คือนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 200  คน ผู้รับผิดชอบคือ ฝ่าย
กิจกรรมและพฒันานักศึกษา ผลการด าเนินงาน
โครงการได้บรรลุเปา้หมายที่ต้ังไว ้โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งส้ิน 540 คน  โครงการจัดขึ้นเมื่อวนัที่ 1
 เมษายน 2558  ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลัยนครพนม ค่าเฉล่ีย
ความพงึพอใจเกี่ยวกับความพงึพอใจโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย 95.5)

20,000.00 15,000.00 01 เม.ย. 58 - 01 
เม.ย. 58

-



รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบรหิารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล

16 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์
มหาวทิยาลัยนครพนม ประจ าปี
การศึกษา  2557

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ท าโครงการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลป
ศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนครพนม 
ประจ าปกีารศึกษา 2557 มีผลการด าเนินงานดังนี้
   ระดับหลักสูตร ได้รับการประเมินทั้งหมด 14 
หลักสูตร ผลการด าเนินงานหลักสูตรโดยรวม 
คะแนนเทา่กับ 0.61 คะแนน มีหลักสูตรที่ผ่าน
เกณฑ์ จ านวน 5 หลักสูตร ไม่ผ่านเกณฑ์ 9 หลักสูตร
  ระดับคณะ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ได้คะแนนเฉล่ีย 3.02 อยู่ในระดับพอใช้

161,300.00 159,500.00 14 ส.ค. 58 - 18 
ก.ย. 58

ในปกีารศึกษา 2558 ควรเร่ง
ด าเนินการแก้ไขปญัหาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรไม่ครบ ใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์ที่
 สกอ.ก าหนด

17 บริหารจัดการสาขาคอมพวิเตอร์ ได้วสัดุ/อปกุรณ์ในการจัดการเรียนการสอน และ
ได้บริหารจัดการในส่วนของอาจารย์ในการเดินทาง
ไปราชการเพื่อเพิ่มความรู้แก่คณาจารย์

97,000.00 97,000.00 01 ต.ค. 57 - 31 
ส.ค. 58

 -

18 โครงการจัดซ้ือวสัดุส านักงานส าหรับการ
เรียนการสอน (สาขาวชิาการศึกษา
ปฐมวยั)

ได้จัดซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 60,000.00 60,000.00 01 ต.ค. 57 - 31 
ส.ค. 58

-



รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบรหิารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล

19 โครงการพฒันาศักยภาพ สาขาวชิา
ภาษาไทย (จัดซ้ือวสัดุ)

ได้จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 15,000.00 15,000.00 01 ต.ค. 57 - 31 
ส.ค. 58

-

20 โครงการพฒันาองค์กรแหง่การเรียนรู้ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 87 คน ความพงึ
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงกร 4.41 จากคะแนนเต็ม 5

500,000.00 450,000.00 21 พ.ค. 58 - 25 
พ.ค. 58

 -

21 โครงการจัดซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนสาขาวชิาสังคม
ศึกษา

ได้จัดซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอน

49,684.00 49,684.00 01 ต.ค. 57 - 31 
ส.ค. 58

 -

22 โครงการบริหารจัดการสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์

ได้จัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน และบริหารจัดการในการใช้ไปเดินทางไป
ราชการเพื่อเพิ่มความรู้ใหก้ับอาจารย์

178,156.00 99,300.00 01 ต.ค. 57 - 31 
ส.ค. 58

-

23 โครงการลดเล่ียงเส่ียงภยั :อบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด

ผลการด าเนินงาน ผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมายร้อย
ละ 80 ผลการด าเนินงาน บรรลุร้อยละ 100
มีความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมาย 
4.51 ผลการด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 4.73 จาก
คะแนนเต็ม 5

50,000.00 50,261.00 30 พ.ค. 58 - 30 
พ.ค. 58

-



รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบรหิารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล

24 โครงการทบทวนแผนกลยุทธท์างการเงิน 
5 ป ีคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยนครพนม

มีผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมาย 56 คน ผลการ
ด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 56 คน
ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมาย 3.51
 ผลการด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 4.62 จาก
คะแนนเต็ม 5

50,000.00 128,960.00 08 ก.ค. 58 - 09 
ก.ค. 58

-

25 อบรมจราจรและการปอ้งกันภยั
อาชญากรรมในชีวติประจ าวนั

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 80 คน ผล
การด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 160 คน
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 ผลการ
ด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย ร้อยละ 100
ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการด าเนินงาน 4.20

15,000.00 14,800.00 29 ก.ค. 58 - 29 
ก.ค. 58

-

26 โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วชิาการ

ผลการด าเนินโครงการสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวชิาการมีผลการด าเนินงานดังนี้
 -  	จ านวนผู้เสนอขอผลงานทางวชิาการ ไม่น้อยกวา่
 2 คน ผลการด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย จ านวน 2
 คน  โดยมีอาจารย์จ านวน 2 คนที่ทางคณะฯได้
สนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการโดยได้
ด าเนินกิจกรรมต้ังคณะกรรมการประเมินการสอน
ใหแ้ก่ 1.ดร.พจิิตรา ธงพาณิช 2.ดร.กาญจน์  หงษ์
มณีรัตน์

200,000.00 16,556.00 01 ก.พ. 58 - 28 
ก.พ. 58

ไม่มี



รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบรหิารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล

27 กีฬาบคุลากร  มหาวทิยาลัยนครพนม  
คร้ังที่  8

ผลการด าเนินงานโครงการกีฬาบคุลากร 
มหาวทิยาลัยนครพนม คร้ังที่ 8 มีผลการ
ด าเนินงานดังนี้
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการในคณะศิลปศาสตร์ฯ 
เปา้หมาย 105 คน ผลการด าเนินงาน 105 คน
 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 
3.51 ผลการด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 3.75 จาก
คะแนนเต็ม 5

150,000.00 261,250.00 14 ก.พ. 58 - 14 
ก.พ. 58

 - งบสนับสนุนกิจกรรมกีฬาบคุลากรที่
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์เปน็
เจ้าภาพคร้ังนี้ เก็บไม่ได้ตามเปา้หมาย
ที่วางไว้

28 กีฬาบคุลากร  คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  (สกอ.)

1.ผู้เข้าร่วมโครงการกีฬาคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา คร้ังที่ 34 จ านวน 9 คน

103,200.00 85,320.00 29 พ.ค. 58 - 09 
มิ.ย. 58

ควรเข้าร่วมกิจกรรมทกุปี

29 โครงการส่งเสริมสุขภาพ และใหค้วามรู้
ด้านการดูแลสุขภาพตนเอง

ผลการด าเนินงานมีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 75 
คน  มีความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.00 
จากคะแนนเต็ม 5

23,680.00 23,680.00 22 ก.ค. 58 - 22 
ก.ค. 58

 ไม่มี

30 โครงการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงใน
ภาวะวกิฤตและฉุกเฉิน

ผลการด าเนินงาน ดังนี้
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 80 คน ผล
การด าเนินงาน บรรลุ 80 คน
 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 
3.51 ผลการด าเนินงาน บรรลุ 4.21 จากคะแนน
เต็ม 5

80,000.00 29,060.00 24 ก.ค. 58 - 24 
ก.ค. 58

 - 



รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบรหิารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล

31 โครงการสานสัมพนัธบ์คุลากร  คณะศิลป
ศาสตร์และวทิยาศาสตร์

บคุลากรได้ท ากิจกรรมสานสัมพนัธภาพระหวา่ง
บคุลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน รวมถึงได้
ออกก าลังกายโดยการแข่งขันเกมส์กีฬาร่วมกัน 
พร้อมทั้งเสริมกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ ด้วย

ตัวชี้วดัความส าเร็จของโครงการ
มีผัูเข้าร่วมโครงการ จ านวน 112 คน  บรรลุ
เปา้หมายตามแผน 112 คน
ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.75 บรรลุ
เปา้หมายตามแผน 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

80,000.00 61,600.00 19 ธ.ค. 57 - 08 
ม.ค. 58

ควรจัดกิจกรรมเช่นนี้ขึ้นทกุ ๆ ปี



รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบรหิารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล

32 โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานใน
ประเทศหรือต่างประเทศ

โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศ ผล
การด าเนินงานคร้ังนี้เปน็กิจกรรมการพฒันา
ศักยภาพบคุลากรคณะศิลปศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนครพนม จัดขึ้นในวนัที่ 
16 -20 มกราคม 2558
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมาย 22 คน ผล
การด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 22 คน
 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมาย 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการด าเนินงานบรรลุ
เปา้หมาย 3.65

1,000,000.00 109,550.00 16 ม.ค. 58 - 20 
ม.ค. 58

 ไม่มี



รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบรหิารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล

33 โครงการส่งเสริมภาษาในอนุภมูิภาคลุ่มน้ า
โขง

ผลการด าเนินการ แบง่ออกเปน็ 3 กิจกรรม โดย
กิจกรรมที่ 1 การบรรยายภาษาอังกฤษ เร่ือง 
Languages in Mainland Southeast Asia and 
Their Basic Feature มีผลการด าเนินงานดังนี้ - 
ผู้เข้าร่วมโครงการบคุลากรสายวชิาการและสาย
สนับสนุนเปา้หมาย  30 คน และเปา้หมาย	
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 90 คน รวม 120 ผล
การด าเนินงานบรรลุเปา้หมายมีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 238 คน 
- ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการด าเนินงานบรรลุ
เปา้หมาย 3.80

150,000.00 40,480.00 25 ก.พ. 58 - 25 
ก.พ. 58

 -

34 โครงการพฒันาบคุลากรสายวชิาการ
    

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเปา้หมาย 50 คน ผลการ
ด าเนินงานมีผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน บรรลุ
ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย 
3.51 ผลการด าเนินงาน 4.41 จากคะแนนเต็ม 5

300,000.00 300,000.00 21 พ.ค. 58 - 25 
พ.ค. 58

-



รายงานผลการปฏบิตัิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบรหิารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล

35 โครงการพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 37 คน ผลการ
ด าเนินงาน บรรลุ 37 คน
ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.41 จาก
คะแนนเต็ม 5

300,000.00 250,000.00 21 ก.พ. 58 - 25 
พ.ค. 58

-

36 เชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏบิติัราชการ คณะ
ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

1.ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90
3.ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 3.51

60,000.00 61,100.00 29 ก.ค. 58 - 29 
ก.ค. 58

-



ภาคผนวก



หน่วยงาน โครงการทั งหมด
พันธกิจ ทั งหมด ด าเนิน ร้อยละ อยู่ใน ร้อยละ ยังไม่ ร้อยละ ยกเลิก ร้อยละ

ตามแผน การแล้ว ระหว่าง ด าเนินการ โครงการ
ด าเนินการ

 จ านวนโครงการทั งหมด 138 134              97         -             -            4               3         -       -           
พันธกิจที ่1 68 66                97          -             -             2                1          -           
พันธกิจที ่2 6 6                  100        -             -             -              -       -           
พันธกิจที ่3 16 16                100        -             -             -              -       -           
พันธกิจที ่4 11 10                91          -             -             1                1          -           
พันธกิจที ่5 37 36                97          -             -             1                1          -           

134        โครงการ ในไตรมาสที ่1-4  (ตลุาคม 2557 - กันยายน 2558)
97  โครงการทั งหมด ในไตรมาสที ่1-4  (ตลุาคม 2557 - กันยายน 2558)คิดเป็นร้อยละ

แบบรายงานการตดิตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ   ประจ าปีงบประมาณ 2558

รวมจ านวนโครงการทีแ่ล้วเสร็จ

แบบรายงานการตดิตามผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ไตรมาสที ่1-4 (1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

สรุปผลการด าเนินงานพร้อมรายละเอียดความก้าวหน้าประจ าเดอืนมกราคม ประจ าปีงบประมาณ 2558



หน่วยงาน

ทีจ่ัดสรร ทีไ่ชไ้ป ใชไ้ป ทีจ่ัดสรร ทีไ่ชไ้ป ใชไ้ป ทีจ่ัดสรร ทีไ่ชไ้ป ใชไ้ป
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

คณะศิลปศาสตร์ฯ 7,826,220       7,745,225      99          63,191,024   24,073,047  38               

รวมทัง้ส้ิน 7,826,220       7,745,225      99          63,191,024   24,073,047  38               -       -        -           

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือน กันยายน พ.ศ. 2558 (ข้อมูลค่าใช้จ่าย จากงานการเงิน ณ วันที ่9 กันยายน 2558)
งบประมาณทัง้ส้ิน = 71,017,244     บาท
งบประมาณใช้ไปทัง้หมด = 31,818,272     บาท

ร้อยละ 45

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม
 ไตรมาสที ่1-4  (ตลุาคม 2557 - กันยายน 2558)

งบประมาณแผ่นดนิ งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณอ่ืน ๆ


