รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนรายไตรมาส
ประจาปี งบประมาณ 2558
ไตรมาส ที่ 1-4 (1ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
ผ่ านที่ประชุมกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 11/2558 วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2558

งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน

คำนำ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนรายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ 2558
เพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 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 โดยดาเนินงานภายใต้กรอบนโยบาย ของมหาวิทยาลัยนครพนม โดย
สอดคล้องกับนโยบายกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) /แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) /
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม / นโยบายสภามหาวิทยาลัยนครพนม
ในการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนรายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ 2558 ได้มีการดาเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ไตรรมาส โดยการรายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผนครั้งนี้ เป็นการรวมสรุปการรายงานผลการดาเนินงานตามแผน ไตรมาส ที่ 1-4 ( 1ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) มีสรุปผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนครพนม มีทั้งหมด 31 ตัวบ่งชี้ สอดคล้องกับการดาเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ฯ จานวน 31 ตัวบ่งชี้ คณะศิลป
ศาสตร์ฯ ดาเนินงานบรรลุ เป้าหมาย จานวน 21 ตัวบ่งชี้ ไม่บรรลุ 10 ตัวบ่งชี้ การบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ คิดเป็นร้อยละ 67.74 สรุปผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยนครพนม มีทั้งหมด 57 ตัวชี้วัด สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของคณะศิลปศาสตร์ฯ จานวน 54 ตัวบ่งชี้ คณะ
ศิลปศาสตร์ฯ ดาเนินการบรรลุเป้าหมาย 44 ตัวบ่งชี้ ไม่บรรลุ 6 ตัวบ่งชี้ การบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติราชการ คิดเป็น ร้อยละ 77.19 สรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการตามพันธกิจ ประจาปีงบประมาณ 2558 มีจานวนโครงการทั้งหมด 138 โครงการ ดาเนินโครงการแล้วเสร็จ 134
โครงการ ยังไม่ดาเนินการ 4 โครงการ ผลการดาเนินโครงการแล้วเสร็จ
คิดเป็นร้อยละ 97

สถาบัน
ราชภัฏ
นครพนม
ดาเนิน
ภารกิจ
ภายใต้การ
เปลี่ยนแปล
งของ
สถานการ
ณ์โลก
และสังคม

ทัง้ ในด้าน
สังคม
เศรษฐกิจ
การเมือง
สภาพแวด
ล้อม และ
เทคโนโลยี
ซึ่งกระแส
เหล่านี้มี
ผลกระทบ
ต่อทุก
ส่วนของ
สังคม
รวมทัง้
ของ
สถาบัน
ราชภัฏ
นครพนม
จาก
สภาวการ

การยก
ฐานะ
สถาบัน
ราชภัฏ
เป็น
มหาวิทยาลั
ยราชภัฏ
ด้วย
พระราชบั
ญญัติ
มหาวิทยาลั
ยราชภัฏ
พุทธศักราช
๒๕๔๗
ได้
ประกาศใช้
ในราช
กิจจา
นุเบกษา
ฉบับ

๑๔
มิถุนายน
พุทธศักราช
๒๕๔๗
จึงมีผลให้
สถาบัน
ราชภัฏ
นครพนม
ได้รับการ
ยกฐานะ
ขึ้นเป็น
มหาวิทยาลั
ยราชภัฏ
นครพนม
ตั้งแต่วันที่
๑๕
มิถุนายน
พุทธศักราช
๒๕๔๗
หลังจาก
นั้นในวันที่

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
หลังจากการดาเนินงานในฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฎมาระยะหนึ่ง รัฐบาลมีนโยบายในการตั้งมหาวิทยาลัยนครพนมโดยการหลอม
รวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครพนมให้มาอยู่ในสังกัดเดียวกัน ดังนั้นจึงกาหนดนโยบายให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม วิทยาเขตนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า
และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 75 ก ลงวันที่ 1
กันยายน 2548 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงมีสถานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนมนับแต่นั้น

ปร ัชญา
พัฒนาองค์ความรู ้ ควบคูค
่ ณ
ุ ธรรม สืบสานวัฒนธรรมท ้องถิน
่ สัมพันธ์อนุภม
ู ภ
ิ าคลุม
่ แม่น้ าโขง
ั ัศน์
วิสยท
้ นาทางวิชาการและวิชาชีพระดับชาติ เป็ นแหล่งเรียนรู ้สร ้างองค์ความรู ้
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็ นองค์กรชัน
่ มโยงประชาคมอาเซียน
บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และเชือ
พ ันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตให ้มีความรู ้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพือ
่ พัฒนาท ้องถิน
่
้ เรียนและการวิจัยเพือ
2. การวิจัยในชัน
่ พัฒนาองค์ความรู ้
3. บริการวิชาการแก่สงั คม และบริการวิชาการแก่อนุภม
ู ภ
ิ าคลุม
่ น้ าโขง
4. ส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
่
5. การบริหารจัดการทีด
่ ด
ี ้วยหลักธรรมาภิบาล
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ผลิตบัณฑิตให ้มีความรู ้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะใน
วิชาชีพเพือ
่ พัฒนาท ้องถิน
่
้ เรียนและการวิจัยเพือ
2. เพือ
่ การวิจัยในชัน
่ พัฒนาองค์ความรู ้
ั
3. เพือ
่ ให ้บริการวิชาการแก่สงคม และบริการวิชาแก่อนุภม
ู ภ
ิ าคลุม
่ โขง
4. เพือ
่ ส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
่
5. เพือ
่ การบริหารจัดการองค์กรด ้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย
1. ผลิตบัณฑิตทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ คุณธรรมแบบตรงตามความต ้องการของสังคม
2. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให ้มีคณ
ุ ภาพและคุณธรรม
3. ปฏิรป
ู และปรับกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม อย่างมีประสิทธิภาพคุณภาพ
4. พัฒนาหลักสูตรให ้สอดคล ้องกับความต ้องการของท ้องถิน
่
5. พัฒนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให ้เป็ นศูนย์แห่งการเรียนรู ้ทัง้ ทางด ้านวิชาการ การ
พัฒนาเทคโนโลยีและเป็ นศูนย์ข ้อมูลศิลปวัฒนธรรม เพือ
่ ท ้องถิน
่ และประเทศเพือ
่ นบ ้าน
่ ารบริหารที
6. ปฏิรป
ู ระบบการบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพือ
่ นาไปสูก
ดีและตรวจสอบได ้
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให ้มีประสิทธิภาพ

เอกล ักษณ์มหาวิทยาล ัยนครพนม
“เสริมสร้างความรูส
้ อ
ู่ นุภม
ู ภ
ิ าคลุม
่ นา้ โขง”
อ ัตล ักษณ์ของมหาวิทยาล ัยนครพนม
ึ ษา
ระด ับอุดมศก
ี (Competency)
- มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชพ
ื่ สารภาษาในอนุภม
- มีความสามารถในการสอ
ู ภ
ิ าคลุม
่ นา้ โขง (Communication)
ั
- เป็นบ ัณฑิตทีม
่ ค
ี วามรูค
้ วามเข้าใจในว ัฒนธรรมท้องถิน
่ สงคมอนุ
ภม
ู ภ
ิ าคลุม
่ นา้ โขง (Cultural Understanding)

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
1 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ผลการดาเนินโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ
201,500.00 219,180.00 04 ธ.ค. 57 - 15 ก.พ. 58 ควรมีกิจกรรมนี้จัดขึ้นทุกปี
ของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา
นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา ได้ดาเนินงาน ทั้งหมดไตรมาส
ที่ 1 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 - มีผู้เข้าร่วมโครงการ 93 คน บรรลุตาม
เป้าหมายแผน 93 คน
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 100 บรรลุตาม
เป้าหมายแผน ร้อยละ 90
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.20 บรรลุ
เป้าหมายแผน 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ครั้งที่ 2 - มีผู้เข้าร่วมโครงการ 93 คน บรรลุตาม
เป้าหมายแผน 93 คน
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 100 บรรลุตามเป้าหมาย
แผน ร้อยละ 90
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.31 บรรลุ
เป้าหมายแผน 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ได้ดาเนินงานไตรมาสที่ 2 จานวน 2 ครั้งในวันที่ 13-15
กพ. 58
- มีผู้เข้าร่วมโครงการ 96 คน ผลการดาเนินงานบรรลุ 96
คน

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 3.51
ของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา
ผลการดาเนินงาน 4.61 จากคะแนนเต็ม 5
(ต่อ)
2

โครงการทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานที่ของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย

ผลการดาเนินงาน
150,000.00 87,628.00
ได้จัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2557
- มีผู้เข้าร่วมโครงการ 191 คน บรรลุเป้าหมายแผนตั้งไว้
102 คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.47 บรรลุ
เป้าหมายแผนตั้งไว้ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ได้จัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์
2558 และ 5-8 กุมภาพันธ์ 2558 สอดคล้องกับรายวิชา
นวัตกรรมศึกษาปฐมวัย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

13 ธ.ค. 57 - 00 43

ควรจัดกิจกรรมเช่นนี้ขึ้นทุกปี

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
3 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
ผลการดาเนินงาน ในไตรมาสที่ 1 จานวน 1 กิจกรรม
1,130,750.00 90,300.00 17 ต.ค. 57 - 00 43 ไม่มี
ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบตั ิการสอนใน
สถานศึกษา (สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17
ตค. 57 ผลการดาเนินงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
400 คน บรรลุเป้าหมายแผน 400 คน มีผลความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.08 บรรลุเป้าหมายแผน
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
- กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพครูชั้นปีที่ 5 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2558 เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 600 คน

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ได้ดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการ 146,856.00 90,000.00 15 พ.ย. 57 - 21 พ.ย. 57 กิจกรรมที่ 1
สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ไปแล้วจานวน 2 กิจกรรม
- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมน้อย
สิ่งแวดล้อม
- ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ 1
เกินไป ทาให้การเก็บรวบรวมข้อมูล
กิจกรรมอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมของท้องถิ่นเก็บเกี่ยว
ที่สนใจและการฝึกปฏิบตั ิกิจกรรม
ประสบการณ์ผ่านท้องทุ่ง
เกี่ยวข้าวได้รับผลกระทบตามไปด้วย
การประเมินความสาเร็จของโครงการพิจารณาจาก
- ควรจะมีการจัดโครงการฯ ใน
ตัวชี้วดั ของโครงการฯ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้าน
ลักษณะการฝึกปฏิบตั ิจริงในพื้นที่
ปริมาณและด้านคุณภาพ ในด้านปริมาณ พบว่า 1.
ต่อไป เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ (แบบลงทะเบียน) ค่า
นักศึกษาจากการปฏิบตั ิจริง
เป้าหมาย 80 คน ผลการดาเนินงาน 100 คน (บรรลุ) 2.
กิจกรรมที่ 2
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ (แบบสอบถาม) ค่า
- สภาพร่างกายที่อ่อนล้าจากการ
เป้าหมายร้อยละ 100 ผลการดาเนินงานร้อยละ 100
เดินทางไกลของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ส่วนด้านคุณภาพ กาหนดระดับความพึงพอใจของ
และข้อเสนอแนะ คือ หน่วยงานต้น
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยค่าคะแนนเฉลี่ยต้องมากกว่า
สังกัดควรให้การสนับสนุน
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 ผลการดาเนินงาน พบว่า ค่า
งบประมาณเพื่อจัดการศึกษาดูงาน
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.71 (ดีมาก) (บรรลุ) โดย
นอกสถานที่เพิ่มเติม เนื่องจากเป็น
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
การเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาได้
กระบวนการจัดโครงการฯ โดยภาพรวม (ด้านเนื้อหา
สัมผัสของจริงและได้ลงมือปฏิบตั ิ
เทคนิค กระบวนการ การมีส่วนร่วมและการอานวยความ
อย่างแท้จริง
สะดวก)

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเห็นว่าควรจะมีการจัดโครงการฯ ในลักษณะการฝึก
สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและ
ปฏิบตั ิจริงในพื้นที่ต่อไป
สิ่งแวดล้อม (ต่อ)
- ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใน
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
การประเมินความสาเร็จของโครงการพิจารณาจาก
ตัวชี้วดั ของโครงการฯ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้าน
ปริมาณและด้านคุณภาพ ในด้านปริมาณ พบว่า 1.
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ (แบบลงทะเบียน) ค่า
เป้าหมาย 100 คน ผลการดาเนินงาน 100 คน (บรรลุ) 2.
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ (แบบสอบถาม) ค่า
เป้าหมายร้อยละ 100 ผลการดาเนินงานร้อยละ 100
ส่วนด้านคุณภาพ กาหนดระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยค่าคะแนนเฉลี่ยต้องมากกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 ผลการดาเนินงาน พบว่า ค่า
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.50 (ดี) (บรรลุ) การบรรลุ
เป้าหมายตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้บรรลุ
องค์ประกอบที่ 2 (การเรียนการสอน)

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
5 สิงห์อีสาน
โครงการสิงห์อีสาน ผลการดาเนินงานต่อเนื่องใน
35,000.00 50,180.00 28 ม.ค. 58 - 28 ม.ค. 58 ไม่มี
ปีงบประมาณ 2558 เป็นการจัดกิจกรรมสิงห์อีสาน ครั้งที่
5 ในวันที่ 28 มกราคม 2558
- มีผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 48 คน ผลการ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 48 คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 3.51
จากคะแนนเต็ม 5 ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 4.20

6

โครงการการแข่งขันประกวด
ทักษะทางคอมพิวเตอร์

ผลการดาเนินโครงการแข่งขันประกวดทักษะทาง
30,000.00
คอมพิวเตอร์ มีผลการดาเนินงานดังนี้ -จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ค่าเป้าหมาย 165 คน ผลการดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามแผน 165 คน
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนร้อยละ 100
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 3.51
ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน 4.33 จาก
คะแนนเต็ม 5

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

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
7 โครงการพัฒนาศักยภาพักศึกษา ผลการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา 250,000.00 200,000.00 29 ม.ค. 58 - 01 ก.พ. 58 ควรจัดโครงการเช่นนี้ขึ้นเป็น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ประจาทุกปี
มีผลการดาเนินงานดังนี้
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมายจานวน 96 คน ผล
การดาเนินโครงการบรรลุเป้าหมาย 96 คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 3.51
ผลการดาเนินงาน 4.05 จากคะแนนเต็ม 5
8

โครงการพัฒนานักศึกษา
FALSE
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
โครงการสัมมนาศึกษาดูงานนอก ผลการดาเนินงานดังนี้
สถานที่ สาขาวิชารัฐประศาสน - จานวนผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 55 คน ผลการ
ศาสตร์
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 55 คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 3.99
จากคะแนนเต็ม 5 ผลการดาเนินงาน คะแนน 3.90

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

10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ผลการดาเนินงาน ดังนี้
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 100 คน ผลการ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 103 คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 3.51
จากคะแนนเต็ม 5 ผลการดาเนินงาน 4.30

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

9

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

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
11 โครงการนิเทศน์นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
58,200.00 48,200.00 02 ม.ค. 58 - 06 ก.พ. 58 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 102 คน ผลการ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 102 คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย คะแนน 3.95
12 บูรณาการการจัดการเรียนการสอน 1.จานวนผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 100
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม อยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย =)

67,000.00

67,000.00 28 ม.ค. 58 - 02 ก.พ. 58 1.วิทยากรมีความรู้และความ
เชี่ยวชาญในเรื่องนี้อย่างมาก
2.ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมมาก
3.ควรจัดอบรมรูปแบบนี้ให้ต่อเนื่อง
ทุกปี

13 โครงการฝึกอบรมการใช้
แบบทดสอบเพื่อการแนะแนว
การศึกษาต่อและอาชีพ

50,000.00

50,000.00 01 ส.ค. 58 - 29 ส.ค. 58 -

ผลการดาเนินงานดังนี้
1.ได้ฝึกอบรมการใช้ และการแปลผลจากการสอบวัด
ความถนัด ความสนใจ ค่านิยม และบุคลิกภาพทางอาชีพ
เพื่อประโยชน์ในการให้คาปรึกษา การศึกษาต่อ และ
อาชีพสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.ได้ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และสร้างเครือข่าย
โรงเรียนสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
14 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
ได้ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา ในวันที่ 7 ก.ค. 20,000.00 25,960.00
00 43 - 00 43 สาขาวิชาสังคมศึกษา
58
15 โครงการวันรพี

-นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ได้มีโอกาสเรียนรู้ การ
ปฏิบตั ิงานของระบบศาลยุติธรรม
-อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนแนวความคิด
ในการพัฒนาการปฏิบตั ิงานและสร้างสรรค์วธิ กี าร
ปฏิบตั ิงานใหม่ๆ
-มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างระหว่างหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม
-นาความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาร่วมกันวางแผนเพื่อ
พัฒนาตนเอง และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน

16 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา -นักศึกษาได้เข้าใจเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในหมู่นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย
รู้จกั การเสียสละ การเป็นผู้นา ผู้ตาม
-มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

10,000.00

10,000.00 17 ส.ค. 58 - 17 ส.ค. 58 -

15,000.00

14,986.00 18 พ.ค. 58 - 19 พ.ค. 58 -

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
17 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ -การปฏิบตั ิงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ
8,000.00
6,000.00 18 พ.ค. 58 - 19 พ.ค. 58 สาขาวิชาภาษาไทย
และเป้าหมายของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
-อาจารย์ในสาขาวิชาภาษาไทยได้พฒ
ั นาความรู้
ความสามารถและศักยภาพของตนเองตลอดเวลา
18 โครงการอบรมศิษย์เก่าตาม
โครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี
การศึกษา 2558

-ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วม
โครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2558 มีความรู้
ความสามารถ ในรายวิชาที่จะทดสอบ 1.วิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร 2.วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3.
วิชาชีพครูและกฎหมายการศึกษา 4.วิชาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

40,000.00

40,000.00 01 ม.ค. 58 - 01 ก.ย. 58 -

19 โครงการจัดทาหลักสูตรศิลปศา ได้จัดทาหลักสูตรศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษ
สตรบัณฑิต สาขาวิชา
อังกฤษและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม

63,380.00

63,380.00 01 ก.ค. 58 - 01 ก.ย. 58 -

20 ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์

30,000.00

60,000.00 01 ม.ค. 58 - 01 ก.ย. 58 -

ได้ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
21 โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู ได้ดาเนินกิจกรรมกิจกรรมอบรมปฏิบตั ิธรรมนาชีวติ ที่
860,500.00 754,500.00 01 ต.ค. 57 - 01 ก.ย. 58 งดงามเสริมความเป็น
กิจกรรมฝึกอบรมปและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู
กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพ
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางการเขียนและพูดภาษาไทย
สาหรับครู
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับ
ครู
กิจกรรมอบรมการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเดียงในสถาน
ศึกษ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิ
เคราห์
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ จิตสาธารณะ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่องการทาวิจัยในชั้นเรี
กิจกรรมอบรมกฏหมายสาหรับครู
กิจกรรมอบรมผู้บงั คับบัญชาลูกเสื่อขั้นความรู้เบื้อง
กิจกรรมพบครูต้นแบบมืออาชีพ
การทาสมุดคู่มือบันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นครูเสริม
ความเป็นครู

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
22 ศิษย์เก่าการบริหารการศึกษา
ได้จัดกิจกรรมศิษย์เก่าบริหารการศึกษาสัมพันธ์
47,800.00 5,000.00 01 พ.ค. 58 - 01 ก.ค. 58 สัมพันธ์ สาขาบริหารการศึกษา
23 วัฒนธรรมนานาชาติ
- ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมนานาชาติ
30,000.00 29,120.00 29 มี.ค. 58 - 02 เม.ย. 58
24 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา - ได้จัดทากิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในการทัศนศึกษาเพื่อ 70,000.00 72,000.00 17 พ.ค. 58 - 20 พ.ค. 58 กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อพัฒนา พัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีผลการ
ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
ดาเนินงานดังนี้
ประจาปี 2558
ผลการดาเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน และอาจารย์ 4 คน
25 โครงการพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอน
26 โครงการรับสมัครนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2558

ได้พฒ
ั นาเอกสารประกอบการสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

30,000.00

30,000.00 01 มิ.ย. 58 - 30 ส.ค. 58 -

มีจานวนนักศึกษาที่เข้าสมัคร 1,800 คน บรรลุเป้าหมาย 150,000.00 120,980.00 08 พ.ย. 57 - 25 มี.ค. 58 - สถานที่สอบสัมภาษณ์เป็นห้อง
จากแผน 1,800 คน
รวม ทาให้ดูแออัด แน่นเกินไป
- มีจานวนผู้เข้าสอบ จานวน 1,484 คน ร้อยละ 87.6
บรรลุเป้าหมายจากแผน ร้อยละ 80
- ความพึงพอใจของบุคคลเข้าสอบคัดเลือก 3.70 บรรลุ
เป้าหมายจากแผน 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินงานของโครงการรับสมัครนักศึกษา ในวันที่
24-25 มี.ค.58 มีจานวนนักศึกษาเข้าร่วมสอบคัดเลือก
จานวน 1,680 คน

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
27 ค่ายอาสาพัฒนาห้องเรียน
ผลการดาเนินงาน ดังนี้
40,000.00 40,000.00 11 มี.ค. 58 - 13 มี.ค. 58 คอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการ - จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 153 คน ผลการ
สอน ครั้งที่ 5
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 153 คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 3.51
จากคะแนนเต็ม5 ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 4.21
28 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษา

ผลการดาเนินงาน ดังนี้
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมายผู้เข้าร่วม 130 คน
ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 130 คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 3.51
จากคะแนนเต็ม 5 บรรลุเป้าหมาย คะแนน 3.98

30,000.00

39,790.00 06 มี.ค. 58 - 07 มี.ค. 58 -

29 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ผ่านนิทานหุ่นในโรงเรียนระดับ
ปฐมวัย

ผลการดาเนินงานดังนี้
- มีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 175 คน ผลการ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 308 คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 3.51
จากคะแนนเต็ม 5 ผลการดาเนินงาน 4.25

31,100.00

26,100.00 10 มี.ค. 58 - 12 มี.ค. 58 -

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
30 โครงการค่ายอาสาเชื่อม
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 400 คน ผลการ
35,000.00 24,000.00 04 เม.ย. 58 - 04 เม.ย. ความสัมพันธ์ระหว่างพี่สู่น้อง
ดาเนินงาน 450 คน บรรลุเป้าหมาย
58
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 3.51 ผล
การดาเนินงาน 4.25 บรรลุเป้าหมาย
31 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 100 คน ผลการ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ สาขาวิชา ดาเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 100 คน
การบริหารการศึกษา
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 3.51 ผล
การดาเนินงาน 3.95 จากคะแนนเต็ม 5

50,000.00

0

13 มิ.ย. 58 - 13 มิ.ย. 58 ไม่มี

32 ปฐมนิเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาใหม่

โครงการปฐมนิเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่
ดาเนินกิจกรรมในวันที2่ 1 ก.ค.2557 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น714คนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก(4.45)

30,000.00

45,000.00 21 ก.ค. 57 - 21 ก.ค. 57 -

33 บาเพ็ญประโยชน์จิตสาธารณะ

โครงการบาเพ็ญประโยชน์จิตสาธารณะ จัดขึ้นในวันที่ 28
กค 2558 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น1000คน มีความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.27)

15,000.00

15,000.00 28 ก.ค. 58 - 28 ก.ค. 58 ผู้เข้าร่วมโครงการ ที่บริจาคเลือดมี
จานวนที่ผ่านเกณฑ์น้อย

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
34 โครงการค่ายอาสาวิชาการพี่ช่วย คณาจารย์ได้ประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่จากการไป 30,000.00 50,000.00 01 พ.ย. 57 - 22 ก.พ. 58 น้อง
อบรมประชุม สัมมนาวิชาการ
คณาจารย์ได้พฒ
ั นาความรู้และความสามารถนาไปใช้ใน
การสอนได้
35 โครงการจัดทาหลักสูตรเตรียม
ไดัจัดทาหลักสูตรเตรียมาความพร้อมภาษไทยสาหรับชาว
ความพร้อมภาษาไทยสาหรับชาว ต่างประเทศ
ต่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม

63,380.00

36 โครงการพิธซี ้อมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร

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

- มีผู้เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี
การศึกษา 2555 - 2556 จานวน 416 คน ร้อยละ 82.4
บรรลุเป้าหมายจากแผน ร้อยละ 80
- ความพึงพอใจของบัณฑิตและมหาบัณฑิต 3.75 บรรลุ
เป้าหมายจากแผน 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

63,380.00 01 ก.ค. 58 - 01 ก.ย. 58 -

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
37 โครงการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ ผลการดาเนิน
225,000.00 85,000.00 16 พ.ย. 57 - 16 พ.ย. 57 - เวลาในการเปิดงานไม่ตรงกับ
และวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 1 โครงการกีฬาคณะศิลปศาสตร์และ
กาหนดการ รอนานมาก
วิทยาศาสตร์ : กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์
น้องใหม่ และfreshsy night
มหาวิทยาลัยนครพนม มีผลการดาเนินการดังนี้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 300 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 714 คน (&#252;
บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ100
( &#252;บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าคะแนน
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.06)
2. ค่าเป้าหมายบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ค่าคะแนน 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.96)
ครั้งที่ 2 โครงการกีฬาคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ : ฟุตซอล จัดขึ้นในวันที่ 5-20 กพ. 58 ใช้
งบประมาณ 15,000 บาท
ครั้งที่ 2 โครงการกีฬาคณะศิลปศาสตร์และ

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
38 โครงการรัฐประศาสนศาสตร์
ผลการดาเนินงานโครงการรัฐประศาสนศาสตร์สัมพันธ์
30,000.00 29,940.00 21 ธ.ค. 57 - 21 พ.ย. 57 ไม่มี
สัมพันธ์
ผลการดาเนินงานดังนี้
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 316คน
ผลการดาเนินงานค่าเป้าหมาย 320 คน (บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าคะแนน 3.51
ผลการดาเนินตามค่าเป้าหมาย 4.59 ( บรรลุ)

39 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ผลการดาเนินงาน ดังนี้
สาขาวิชานิติศาสตร์
ผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 60 คน ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย 61 คนโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
สาขาวิชานิติศาสตร์ : การสอดแทรก Integrity ในการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = ๔.๗๒)

20,000.00

16,920.00 18 มี.ค. 58 - 18 มี.ค. 58 -

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
40 โครงการส่งเสริมการประกัน
ผลการดาเนินงาน ดังนี้
10,000.00 35,100.00 21 มี.ค. 58 - 21 มี.ค. 58 คุณภาพของสาขาวิชาสังคมศึกษา - จานวนผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 512 คน ผลการ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมายมีผู้เข้าร่วมโครงการ 512 คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 3.51
ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 4.00
41 โครงการประกันคุณภาพนักศึกษา ผลการดาเนินงานดังนี้
(QA)
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 700 คน ผลการ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 710 คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 3.51
จากคะแนนเต็ม 5 ผลการดาเนินงาน 3.60

40,000.00

38,000.00 28 มี.ค. 58 - 29 มี.ค. 58 -

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
42 Web Development
1.จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 130 คน (100%)
49,500.00 49,500.00 01 เม.ย. 58 - 03 เม.ย. 1.วิทยากรถ่ายทอดความรู้เนื้อหาได้
Fundamentals
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ
58
ดี เข้าใจง่าย และครบถ้วน
มากที่สุด(ค่าเฉลี่ย=4.62)
2.เป็นโครงการที่มีประโยชน์ ทาให้
3.จานวนผู้เข้าอบรมที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน คิดเป็น
เข้าใจเกี่ยวกับระบบ Web
ร้อยละ 100
Development Fundamentals
มากยิ่งขึ้น
3.สามารถนาความรู้ที่ได้ไปต่อยอด
ใช้ประโยชน์ได้
4.เป็นการยกระดับความรู้
ความสามารถทางด้านการเขียน
โปรแกรมสาหรับนักศึกษา
5.ควรจัดอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปี
43 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ จานวนผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมายอาจารย์ 4 คน ผลการ
สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและ
ดาเนินงาบรรลุเป้าหมาย
สิ่งแวดล้อม
4 คน
ผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 3.51
จากคะแนนเต็ม5 ผลการดาเนินงานงานบรรลุเป้าหมาย
3.80

30,000.00

3,420.00

25 เม.ย. 58 - 26 เม.ย. 58

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
44 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 100 ผลการ
50,000.00 5,000.00 13 มิ.ย. 58 - 13 มิ.ย. 58 งานพัฒนานักศึกษา
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 100
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงกร เป้าหมาย 3.51 ผล
การดาเนินงาน 3.90 จากคะแนนเต็ม 5
45 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ได้ดาเนินการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บริหารการศึกษา

100,000.00 10,810.00 01 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58 งบประมาณมีจานวนจากัด

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
46 โครงการสัมมนาศึกษาดูงานใน ผลการดาเนินงาน พบว่า มี คณาจารย์ บุคลากรและ
100,000.00 94,400.00 16 เม.ย. 58 - 21 เม.ย. 1.ระยะเวลาการเดินทางไม่เป็นไป
ประเทศและต่างประเทศ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้า
58
ตามที่กาหนด
ร่วมโครงการ จานวน 101 คน สามารถดาเนินกิจกรรมได้
2.ไม่ควรจัดโครงการในช่วงเทศกาล
เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในโครงการทุกประการ
สาคัญของสถานที่นั้นๆ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการครั้งนี้
ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก
( = 3.50) (S.D. =
0.83) ผลสาเร็จของโครงการ สามารถดาเนินการได้
บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการทุกประการตามเป้าหมาย
ที่โครงการกาหนด คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่เข้าร่วม
โครงการได้เข้าร่วมกิจกรรมบังคับเสริมประสบการณ์การ
บริหารการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด มีความรู้ และ
ได้รับประสบการณ์ในด้านคุณภาพองค์กรมาพัฒนา
ปรับปรุงหน่วยงาน นาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก
การเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
การศึกษาและการเรียนการสอน ในหน่วยงานของ
นักศึกษาให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด และศึกษาหา
ประสบการณ์ในการจัดการบริหารของหน่วยงานใน
ประเทศและนามาเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงานของนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
47 ประชุมผู้ปกครอง
โครงการประชุมผู้ปกครองจัดขึ้นในวันที่16 สิงหาคม2557 5,000.00
0
16 ส.ค. 57 - 16 ส.ค. 57 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น648 คน ความพึง
พอใจโดยภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก
(4.37)

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
48 โครงการอบรมให้ความรู้และ
โครงการอบรมให้ความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนา
20,000.00
0
28 ก.ค. 58 - 28 ก.ค. 58 ประสบการณ์ เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการทางานให้แก่ศิษย์เก่า
มี
ประสิทธิภาพการทางานให้แก่
วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ศิษย์เก่าได้รีบความ
ศิษย์เก่า
เข้าใจและประสบการณ์เพื่อนาไปพัฒนาการทางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ทราบถึงการดาเนิน
ชีวติ และการทางานของศิษย์เก่าหลังจากสาเร็จการศึกษา
ไปแล้ว โดยมีเป้าหมายของการจัดทาโครงการ คือ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จานวนไม่
น้อยกว่า 50 คน และศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์และวิทย
ศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 50คน ผู้รับผิดชอบคือ ฝ่ายกิจกรรม
และพัฒนานักศึกษา ผลการดาเนินงานโครงการได้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 137 คน
โครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558
ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย
99.3)

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
49 โครงการศึกษาดูงาน อบรม
คณาจารย์ได้ประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่จากการไป 50,000.00 50,000.00 25 พ.ย. 57 - 22 ก.พ. 58 ประชุมและสัมมนาวิชาการ
อบรมประชุม สัมมนาวิชาการ
อาจารย์สาขาสังคมศึกษา
คณาจารย์ได้พฒ
ั นาความรู้และความสามารถนาไปใช้ใน
การสอนได้
50 โครงการศึกษาดูงาน อบรม
ประชุมและสัมมนาวิชาการ
อาจารย์สาขาสังคมศึกษา

คณาจารย์ได้ประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่จากการไป
อบรมประชุม สัมมนาวิชาการ
คณาจารย์ได้พฒ
ั นาความรู้และความสามารถนาไปใช้ใน
การสอนได้

50,000.00

50,000.00 25 พ.ย. 57 - 22 ก.พ. 58 -

51 โครงการศึกษาดูงาน อบรม
ประชุมและสัมมนาวิชาการ
อาจารย์สาขาสังคมศึกษา

คณาจารย์ได้ประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่จากการไป
อบรมประชุม สัมมนาวิชาการ
คณาจารย์ได้พฒ
ั นาความรู้และความสามารถนาไปใช้ใน
การสอนได้

50,000.00

50,000.00 25 พ.ย. 57 - 22 ก.พ. 58 -

52 โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สังคม -นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาในแต่ละชั้นปี ได้ทา
ศึกษา
กิจกรรมร่วมกัน
-เกิดความสามัคคีในสาชาวิชาสังคมศึกษา

20,000.00

15,000.00 28 มี.ค. 58 - 28 มี.ค. 58 -

53 โครงการเพิ่มศักยภาพทาง
วิชาการของคณาจารย์และ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

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

นักศึกษาและอาจารย์ได้พฒ
ั นาศักยภาพทางวิชาการ
ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
54 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ -อาจารย์ประจาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้เพิ่มพูน
70,000.00 32,439.00 09 ก.ค. 58 - 10 ก.ค. 58 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ความรู้และประสบการณ์
-เป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาการของอาจารย์ประจา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยนครพนม ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
55 โครงการรับน้องสาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

-ต้อนรับ สร้างขวัญกาลังใจและความเป็นสิริมงคลแก่
นักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

25,000.00

35,000.00 22 ก.ค. 58 - 24 ก.ค. 58 -

56 โครงการการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพด้านงานวิชาการ
แก่คณาจารย์

-บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
50,000.00
มหาวิทยาลัยนครพนมมีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ในองค์กรทั้งในระดับ
บุคลากรและในการจัดการเรียนการสอน

50,000.00 01 ก.ค. 58 - 01 ก.ย. 58 -

57 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ -การปฏิบตั ิงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
และเป้าหมายของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
-อาจารย์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้พฒ
ั นาความรู้
ความสามารถและศักยภาพของตนเองตลอดเวลา

90,984.00

64,000.00 01 ม.ค. 58 - 01 ก.ย. 58 -

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
58 โครงการกิจกรรมรับน้องใหม่
- จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ประจาปีการศึกษา 2558
10,000.00 10,000.00 01 ก.ค. 58 - 01 ส.ค. 58 อย่างสร้างสรรค์ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์
59 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา - จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์
49,170.00 49,170.00 01 ม.ค. 58 - 01 ก.ย. 58 สาขาวิชานิติศาสตร์
60 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ อาจารย์ได้อบรมสัมมนาและได้พฒ
ั นาศักยภาพอาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ในด้านสาขาวิชาภาษอังกฤษ
61 FALSE
ได้จัดกิจกรรมรับน้อง ไหว้ครู ส่งพี่ ของสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์
62 โครงการครูต้นแบบ
ได้ดาเนินกิจกรรมครูต้นแบบสาขาวิชาปฐมวัย

67,200.00
30,000.00

29 มี.ค. 58 - 02 เม.ย. 58
10,000.00 20 ก.ค. 58 - 01 ก.ย. 58 -

30,000.00

30,000.00

63 โครงการอบรมการใช้งานระบบ -อาจารย์ผู้สอนสามารถส่งผลการเรียนและใช้งานระบบ
20,000.00
บริการการศึกษาและระบบสืบค้น บริการการศึกษาออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง
สารสนเทศแก่อาจารย์
-อาจารย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว
-การส่งผลการเรียนตามปฏิทนิ การเรียนการสอนที่กาหนด
ไว้

16,480.00

01 ม.ค. 58 - 00 43 -

20,000.00 15 ม.ค. 58 - 17 ม.ค. 58 -

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
64 โครงการฝ่ายทะเบียนและ
-สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและระบบงาน 100,000.00 10,000.00 01 ก.ค. 58 - 01 ส.ค. 58 ประมวลผลพบนักศึกษา
ทะเบียนและประมวลผล
-เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบงาทะเบียนและ
ประมวลผล
-นักศึกษาได้ส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ระบบงานทะเบียนและประมวลผล
65 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 550 ผลการ
ดาเนินงานจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 570 คน บรรลุ
เป้าหมาย
ผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 3.51
ผลการดาเนินงาน 3.65 บรรลุเป้าหมาย

20,000.00

38,500.00 15 มี.ค. 58 - 15 มี.ค. 58 -

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
66 โครงการแนะแนวอาชีพ
โครงการแนะแนวอาชีพ เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา มี
20,000.00
0
06 ส.ค. 58 - 06 ส.ค. 58 กิจกรรมซีเรียสเกินไป ควรจัดใน
เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา
วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างความมั่นใจในการ
สถานที่กว้างกว่านี้
ทางานและแนะแนวทางการดาเนินชีวติ ให้แก่นักศึกษาที่
กาลังจะสาเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังช่วยให้นักศึกษาได้
แสดงความระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ และ
สถาบันการศึกษาอันจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา
รุ่นต่อไป โดยมีเป้าหมายของการจัดทาโครงการ คือ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จานวนไม่
น้อยกว่า 300 คน ผู้รับผิดชอบคือ ฝ่ายกิจกรรมและ
พัฒนานักศึกษา ผลการดาเนินงานโครงการได้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 344 คน
โครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมความพึง
พอใจเกี่ยวกับความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 96.8)

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
67 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา ผลการดาเนินงาน ผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 120 คน
20,000.00 19,800.00 05 ส.ค. 58 - 05 ส.ค. 58 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สู่ ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 120 คน ความพึงพอใจ
ตลาดแรงงาน
ของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 4.18
68 จัดทาบทเรียนออนไลน์
(e-Learning)

1.บุคลากรสายผู้สอนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการบทเรียน e-Learning
2.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม มีบทเรียนออนไลน์ในระบบ e-Learning
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 30 รายวิชา ในภาคเรียนที่ 1/2559
3.ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.54)

300,000.00 200,000.00 13 ก.ค. 58 - 15 ก.ค. 58 1.ควรมีโครงการอย่าต่อเนื่องเป็น
ประจาทุกปี
2.ได้แนวทางในการบริหารจัดการ
บทเรียนออนไลน์จากกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น
3.ควรพัฒนาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
69 โครงการสหกิจศึกษาร่วมกับ
-มีการการพบปะ ประสานงาน ประชุมรายละเอียดต่าง ๆ 50,000.00 50,000.00 01 ม.ค. 58 - 27 ก.ย. 58 สถานประกอบการ สาขาวิชาการ ในการปฏิบตั ิสหกิจศึกษาระหว่างสถานประกอบการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
จานวนอย่างน้อย 5 แห่ง
-นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบตั ิสหกิจ
ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-นักศึกษาออกปฏิบตั ิสหกิจศึกษาวิชาการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-อาจารย์ได้ออกไปนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจาภาค
เรียนที่ 1/2558

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ผลการดาเนินงาน ดังนี้
30,000.00 30,000.00 11 มี.ค. 58 - 11 มี.ค. -จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 80 คน ผลการ
58
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 84 คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 ผลการดาเนินงาน 4.01
2
3

4

โครงการการจัดการความรู้ด้าน
การวิจัย
โครงการพัฒนาและสนับสนุน
การผลิตตาราและเอกสาร
งานวิจัย
โครงการสนับสนุนทุนวิจัย

มีผู้เข้าร่วมโครงการ 56 คน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 3.80 จากคะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินงานได้สนับสนุนการผลิตตาราและเอกสาร
งานวิจัย ได้จานวน 10 เล่ม 10 เรื่อง

30,000.00

30,000.00 09 ก.ค. 58 - 09 ก.ค. 58
300,000.00 300,000.00 01 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

ผลการดาเนินงานคณะฯ ได้สนับสนุนทุนวิจัย จานวน 25 ทุน
ได้งานวิจัย ทั้งหมด 25 เรื่อง

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

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
5 โครงการบริหารจัดการงาน
ผลการดาเนินงาน สารวจภาวะการณ์มีงานทาของบัณฑิตและ
15,000.00 5,870.00
ทะเบียนและประมวลผล
ความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต ดังนี้
(สารวจภาวะการณ์มีงานทา
1) ร้อยละของนักศักษาปริญญาตรีที่มีงานทา ร้อยละ 83.87
ของบัณ
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิตปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ย 4.48
ฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้ 3) ความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิตปริญญาโท คะแนนเฉลี่ย 4.50
บัณฑิต)

6

โครงการประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/
นานาชาติ ครั้งที่ 7

ได้จัดประชุมวิชาการ หนึ่งทศวรรษมหาวิทยาลัยนครพนม :
การศึกษากับการพัฒนาจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับ
ประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน
ผลการดาเนินงาน ดังนี้
มีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 573 คน
ความพึงพอใจสาหรับการประชุมวิชาการ
- ด้านการให้บริการ 4.53 มากที่สุด
- ด้านกระบวนการ 4.40 มาก
- ด้านสิ่งอานวนความสะดวก 4.50 มาก
- ด้านผลจากการให้บริการ 4.41 มาก
ความพึงพอใจสาหรับการจัดนิทรรศการสาขาวิชา ต่าง ๆอยู่ใน
ระดับ 4.06 มาก

19 พ.ย. 57 - 29 พ.ย. ไม่มี
57

500,000.00 382,200.00 02 ก.ย. 58 - 02 ก.ย. -การเดินทางลาบาก
58
- การอานวยการสถานที่
จอดรถน้อย
- พื้นที่ที่ให้บริการมีความ
สะดวกน้อย
- สถาานที่คับแคบ

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
จัดสรร
จ่ายจริง
1 โครงการการพัฒนานวัตกรรมการ
ผลการดาเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
30,000.00 30,000.00 08 ก.พ. 58 - 08 ก.พ. 58 ไม่มี
จัดการเรียนรู้ :กิจกรรมการอบรมเชิง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่องหลักสูตรการสอนและ
ปฏิบตั ิการ "เรื่อง หลักสูตรการสอน
การนิเทศเพื่อความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
และการนิเทศ:เพื่อความเป็นพลเมืองใน ดังนี้
ศตวรรษที่ 21"
- ผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 90 คน ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย 90 คน
- ผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.51 ผลการ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 4.50 จากคะแนนเต็ม 5

2 โครงการค่ายอาสาพัฒนาจากพี่สู่น้อง
โรงเรียน ตชด. ปีที่ 4 รหัสโครงการ

ผลการดาเนินงานโครงการค่ายอาสาพัฒนาจากพี่สู่น้อง
โรงเรียน ตชด.ปีที่ 4 มีผลการดาเนินงานดังนี้
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 200 คน ผลการ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 203 คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 บรรลุเป้าหมาย 3.90
- ผู้ร่วมโครงการที่นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ เป้าหมายร้อย
ละ 80 ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายร้อยละ 80

60,000.00

60,000.00 25 ม.ค. 58 - 27 ม.ค. 58 -

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
3 โครงการบริหารจัดการงานบริการ
ผลการดาเนินงาน ดังน้
111,520.00 12,205.00 01 ม.ค. 58 - 28 มี.ค. 58 วิชาการ คณะศิลปศาสตร์และ
- ได้จัดซื้อวัสดุ มาใช้ในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ
วิทยาศาสตร์
4 สร้างเครือข่ายแม่สอนลูกเพื่อ
ผลการดาเนินงาน จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 101 คน
30,000.00 30,000.00 22 ก.ค. 58 - 22 ก.ค. 58 เตรียมพร้อมแบบบูรณาการเด็กปฐมวัย ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.22 จากคะแนนเต็ม 5
5 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 20 คน ผลการ
ดาเนินงานมีผู้เข้าร่วม 32 คน บรรลุเป้าหมาย
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 3.51 ผล
การดาเนินงาน 4.76 จากคะแนนเต็ม 5

30,000.00

30,000.00 25 มิ.ย. 58 - 26 มิ.ย. 58 -

6 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม

ผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมดังนี้
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 203 คน ผลการ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 203 คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 3.51 ผล
การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 4.43 จากคะแนนเต็ม 5

30,000.00

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

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
7 Com Care ครั้งที่ 4
ผลการดาเนินงาน ดังนี้
30,000.00 30,000.00 11 มี.ค. 58 - 13 มี.ค. 58 - จานวนผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 200 ผลการ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 200 คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 3.51
จากคะแนนเต็ม 5 ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 4.35
8 โครงการมัคคุเทศก์น้อย เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวท้องถิ่น

ผลการดาเนินงานดังนี้
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย จานวน 120 คน ผล
การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 120 คน ร้อยละ 100
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมายคะแนน
เฉลี่ย 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 3.70

30,000.00

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

9 One Teacher One Product
(OTOP):การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
เขียนบทความวิจัย

ผลการดาเนินงาน ดังนี้
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 100 คน ผลการ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 100 คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 3.80

30,000.00

30,000.00 16 เม.ย. 58 - 16 เม.ย. 58

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
10 โครงการบริการวิชาการค่ายอาสา
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 240 คน ผลการ
30,000.00 30,000.00 21 ก.ค. 58 - 21 ก.ค. 58 วิชาการพี่สอนน้อง
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 240 คน
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลการ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมายร้อยละ 100
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 ผลการดาเนินงาน 4.70 บรรลุเป้าหมาย
11 โครงการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผลการดาเนินงาน จานวนผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 300
สัญจร
คน ผลการดาเนินงาน 300 คน บรรลุเป้าหมาย
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 ผลการดาเนินงาน 4.68 บรรลุเป้าหมาย

30,000.00

30,000.00 27 ก.พ. 58 - 27 ก.พ. 58 -

12 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชน

30,000.00

30,000.00 30 ก.ค. 58 - 30 ก.ค. 58 -

ผลการดาเนินงานเป้าหมาย 150 คน ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย 180 คน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.51 จากคะแนนเต็ม
5 ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 4.73

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
13 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่
ผลการดาเนินงาน ได้จัดทาโครงการบริการวิชาการแก่
220,000.00 220,000.00 01 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58 บูรณาการกับการวิจัย
สังคมที่บรู ณษการกับการวิจัย โดยได้เล่มวิจัย จานวน 10
เล่ม 10 เรื่อง ได้แก่เรื่อง
1) เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
(Project Based Learning : PBL) ผู้วจิ ัย ผศ.ดร.สุมาลี
ศรีพทุ ธรินทร์
2) เรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
(projectBased Learning : PBL) เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์
ในชีวติ ประจาวันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
บ้านไร่สุขสันต์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บึงกาฬ ผู้วจิ ัย ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพทุ ธรินทร์ ,นางสาวศรีสุดา
ด้วงโต้ด ,นางสาวณฐภรรท ระวิชัย
3) เรื่องสิทธิเด็กในคดีอาญาชั้นพนักงานสอบสวน ผู้วจิ ัย
นายเจษฎา ไชยตา , นายสุรศักดิ์ แสนพรหม , นายเอื้อ
มูลสิงห์ , นายนิพนธ์ กัลยาเรือน , นายบุญเลิศ โพธิข์ า
4) เรื่องการให้คุณประโยชน์ของระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้าและ
ความอยู่ดีมีสุขในลุ่มน้าสงครามตอนล่าง ผู้วจิ ัย นายอนุวฒ
ั น์
พลทิพย์ , ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ ,ดร.ปิติณัช ไศลบาท ,
ดร.กาญจน์ หงษ์มณีรัตน์

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่
,นางสาวจุฑาลักษณ์ แสนโท
บูรณาการกับการวิจัย (ต่อ)
5)เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทมึ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ผู้วจิ ัย ดร.พิจิตรา ธงพานิช , รศ.
ฉวีวรรณ พลสนะ , ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง , นางสาว
จารุณี หล้าบา , นางเรณู อุพร
6) เรื่องการพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project
Based Learnig:PBL) เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวติ ประจาวัน ผู้วจิ ัย ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพทุ ธรินท์ ,นางสาว
ศรีสุดา ด้วงโต้ด ,นางสาวณฐภรรท ระวิชัย
7)เรื่องการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เรื่องกาพย์พระไชยสุริยา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ผู้วจิ ัย ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพทุ ธรินทร์ , นางสาว
สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์ ,นางยุวชน ปากหวาน
8)เรื่องเรื่องการพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน
(Project Based Learnig:PBL) เรื่องประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ผู้วจิ ัย ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพทุ ธรินทร์ ,
นางสาวภาวดี พันธรักษ์ , นางสุภาวี นุริศักดิ์

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่
9)ผลการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน (Project Based
บูรณาการกับการวิจัย (ต่อ)
Learning)เรื่องมดตัวน้อย ตัวนิด ที่มีต่อพัฒนาการของ
พฤติกรรมด้านสังคมของเด็กปฐมวัย ผู้วจิ ัย นางสาวนิดาพร
อาจประจญ ,นางชุมจิรา ราชิวงศ์ , นางสาวหนึ่งฤทัย ขา
คม
10.เรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
(projectBased Learning : PBL)ทักษะวิธกี ารทาง
วิทยาศาสตร์ ผู้วจิ ัย ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพทุ ธรินทร์ ,นางสาว
ไพเราะ เสาะสมบูรณ์ ,นางรุ่งนภา แสนแก้ว
14 โครงการบริการวิชาการสังคมศึกษา
เพื่อชุมชน

มีผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ3.97 ระดับดีมาก

30,000.00

30,000.00 01 ก.ค. 58 - 01 ก.ค. 58 -

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
15 บริการวิชาการในอนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง การดาเนินโครงการบริการวิชาการในระดับอนุภมู ิภาคลุ่มน้า 100,000.00 100,000.00 16 พ.ค. 58 - 18 พ.ค. 58 โขง ได้จัดกิจกรรมอบรม google app เพื่อการบริหาร
จัดการ และอบรมการทาน้ายาล้างจาน การทาสบู่เหลว
พิมเสนน้า เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยผู้เข้าร่วม
โครงการประกอบไปด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
รวมทั้งบุคคลภายนอก ทั้งจากมหาวิทยาลัยนครพนม และ
มหาวิทยาลัยฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม ผลการดาเนิน
โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้ และมีผลความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการอยู่ที่ระดับ ดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.51

16 ถ่ายทอดคาบรรยายกฏหมายสานัก
อบรมกฏหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา

ผลการดาเนินงานดังนี้
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 15 คน ผลการดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 15 คน

34,000.00

17,000.00 01 พ.ย. 57 - 15 มี.ค. 58 -

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 4 ทานุบารุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมอนุภมู ิภาคลุ่มนาโขง
งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
จัดสรร
จ่ายจริง
1 โครงการศิลปวัฒนธรรมเครือข่าย การเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่
60,000.00 60,000.00
31 ต.ค. 57 - 02 พ.ย. 57
อุดมศึกษา
15 "โตยฮีต ต๋ามฮอย สานศิลป์ สู่ถิ่นล้านนา"
ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557
โดยมหาวิทยาลัยพายัพเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม
ทั้งสิ้น 81 สถาบันทั่วประเทศ ลักษณะกิจกรรม
เป็นการแสดงของแต่ละภูมิภาค จัด 3 เวที
โดย นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการแสดงชื่อชุดว่า
อารยธรรมรุ่งเรืองเมืองนครพนม และเป็นการแสดง
ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นชื่อชุดว่า ออนซอนศิลปถิ่น
อีสาน

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
- ระยะเวลาในการฝึกซ้อมมีจากัด
- การแสดงแต่ละเวทีไกลกัน

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 4 ทานุบารุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมอนุภมู ิภาคลุ่มนาโขง
2 โครงการสืบสานตานานพระธาตุ
- ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ จานวนผู้เข้าร่วม 10,000.00 10,000.00
03 ส.ค. 58 - 03 ส.ค. 58
พนม จังหวัดนครพนม
โครงการ 200 คน คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80
- ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 3.51 ขึ้นไป
จากค่าคะแนนเต็ม 5.00 ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมาย 4.06
3

โครงการปฏิบตั ิธรรมเฉลิมพระ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
เกียรติเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา -จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 600 คน
ผลการดาเนินงานผู้เข้าร่วมโครงการ 648 คน
มากกว่าร้อยละ 100
-ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ จากค่าเป้าหมาย
คะแนน 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 ผลการ
ดาเนินงาน 4.28

50,000.00

50,000.00

05 ส.ค. 57 - 07 ส.ค. 57

-

-สถานที่คับแคบเกินไป เนื่องจาก
นักศึกษามีจานวนเพิ่มขึ้น
-งบประมาณในการดาเนินการควร
เพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ยจากจานวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 4 ทานุบารุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมอนุภมู ิภาคลุ่มนาโขง
4 โครงการวันสาคัญ : กิจกรรมลอย ผลการดาเนินโครงการวันสาคัญ : กิจกรรมลอย
80,000.00 56,800.00
05 พ.ย. 57 - 05 พ.ย. 57
กระทง
กระทง
สืบสานประเพณีวฒ
ั นธรรมไทย
สืบสานประเพณีวฒ
ั นธรรมไทย ประจาปีการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2557
2557 มีผลการดาเนินการดังนี้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 500 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 925 คน
(บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อย
ละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ
100
( บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าคะแนน
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายอยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60)
2. ค่าเป้าหมายบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ค่าคะแนน 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการ
ดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.33)

ข้อเสนอแนะ
1. อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่านี้
2. ประชาสัมพันธ์ให้คณะอื่นเข้าร่วม
กิจกรรมเยอะๆ จะสนุก
3. การประกวดนางสาวเหลือน้อย
พนมาศมีเวลาน้อยไป ไม่ได้แสดง
ความ
สามารถ

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 4 ทานุบารุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมอนุภมู ิภาคลุ่มนาโขง
5 โครงการวันสาคัญ
ในไตรมาสที่ 1 ได้จัด กิจกรรม 5 ธันวาคม
45,000.00 5,000.00
04 ธ.ค. 57 - 04 ธ.ค. 57
น้อมราลึกสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ ประจาปี 2557
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย 200 คน
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย 331 คน
(บรรลุ)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายร้อย
ละ 80
ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ
100
( บรรลุ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าคะแนน
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.30)
2. ค่าเป้าหมายบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ค่าคะแนน 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการ
ดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.18)

ไม่มี

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 4 ทานุบารุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมอนุภมู ิภาคลุ่มนาโขง
6 โครงการสืบสานงานนาฏศิลป์ (ปรับ ผลการดาเนินงาน
70,000.00 70,000.00
20 ก.ค. 58 - 20 ก.ค. 58
ชุดการแสดง)
-ได้ชุดฟ้อนราที่สวยงามดูใหม่ขึ้น
-มีชุดในการแสดงในกิจกรรมต่างๆอย่างเพียงพอ
ความพึงพอใจของนักศึกษา ค่าคะแนน 4.27

7

-งบประมาณในการสนับสนุนการ
จัดโครงการควรจะมีงบประมาณที่
มากกว่านี้และควรจะมีงบประมาณ
สารองเพื่อใช้ในการซ่อมแซม
อุปกรณ์ที่ชารุด

60,000.00

26,518.00

8

โครงกาสนับสนุนงานทานุบารุง
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ศิลปวัฒนธรรม
โครงการวันสาคัญ:กิจกรรมประเพณี 1.ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน
สงกรานต์สืบสานวัฒธรรมไทย
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70
3.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ3.51

10,500.00

5,500.00

9

โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

มีวงโปงลางเข้าร่วมประกวด จานวน 3 วง
มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.80 จาก
คะแนนเต็ม 5
ได้เผยแพร่การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

100,000.00 100,000.00

02 ก.ย. 58 - 02 ก.ย. 58

ไม่มี

ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
- จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 490 คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าคะแนน
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 ค่าคะแนนที่ได้ 4.00

50,000.00

29 ก.ค. 57 - 30 ก.ค. 57

สถานที่ในการดาเนินโครงการไม่
เพียงพอต่อจานวนผู้ที่สนใจ

10 โครงการปราชญ์ทอ้ งถิ่น ศิลปิน
พื้นบ้านและการอนุรักษ์ภมู ิปญ
ั ญา

49,000.00

11 มี.ค. 58 - 11 มี.ค. 58

งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์
สานักงานไม่เพียงพอ
01 เม.ย. 58 - 30 เม.ย. 58 ควรมีการจัดโครงการนี้ทกุ ปี

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
ที่ โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการบริหารจัดการคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

ผลการดาเนินงาน
ณ ไตรมาสที่ 1 ได้ดาเนินกิจกรรมเบิกจ่าย 8
รายการ
1. ค่าสาธารณูปโภค
2. ค่าวัสดุ
3. การเดินทางไปราชการ
4. ค่าน้ามันเชื้อเพลิงภายในคณะฯ
5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
6. ค่าใช้สอย อื่น ๆ
7. ค่าตอบแทน ต่างๆ
8. ค่าจ้างบุคลากร

งบประมาณ
ระยะเวลา
จัดสรร
จ่ายจริง
54,390,198.0 3,909,903.00 01 ต.ค. 57 - 31
0
ธ.ค. 57

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
2 โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาการ
การประเมินความสาเร็จของโครงการฯ พิจารณา
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
จากสาขาวิชาฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการบริหารจัดการภายในสาขาวิชาฯ และ
มีวสั ดุอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงานและ
สาหรับจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและตรง
กับความต้องการของผู้ใช้

20,000.00

20,000.00

01 ต.ค. 57 - 31
ธ.ค. 57

จากการดาเนินโครงการ พบว่า มี
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. วัสดุสิ้นเปลืองอาจไม่เพียงพอตลอด
ปีการศึกษา สาขาวิชาฯ จึงต้องกาหนด
แผนการใช้เพื่อลดความสิ้นเปลืองให้
มากที่สุด 2. งบประมาณที่ใช้เพื่อการ
จัดซื้อวัสดุอาจมีจานวนจากัด เพราะ
ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อการดาเนิน
โครงการด้านผลิตบัณฑิตเป็นสาคัญ

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
3 โครงการปรับแผนกลางปี ประจาปี
ผลการดาเนินงานโครงการปรับแผนกลางปี
11,000.00
งบประมาณ 2558
ประจาปีงบประมาณ 2558
มีผลการดาเนินงานดังนี้
- ได้เล่มแผนปฏิบตั ิราชการค่าเป้าหมาย 50 เล่ม
ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน 50 เล่ม
- ได้เล่มแผนเงินรายได้ (ฉบับปรับกลางปี) ค่า
เป้าหมาย 50 เล่ม ผลการดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามแผน 50 เล่ม
- แผนปฏิบตั ิราชการและแผนเงินรายได้ผ่านที่
ประชุมกรรมการประจาคณะฯ ค่าเป้าหมายผ่าน
ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน ผ่าน มติ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ครั้งที่
2/2558
4 โครงการจัดทารายงานประจาปี ประจาปี ผลการดาเนินโครงการจัดทารายงานประจาปี
งบประมาณ 2557
2557 มีผลการดาเนินงานดังนี้
- จานวนเล่มรายงานประจาปีเป้าหมาย 150 เล่ม
ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายได้เล่มรายงาน
ประจาปี 2557 จานวน 150 เล่ม

30,000.00

11,000.00

04 ก.พ. 58 - 05
มี.ค. 58

ไม่มี

20,100.00

15 ธ.ค. 57 - 15
ก.พ. 58

ไม่มี

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
5 โครงการบริหารและพัฒนางานประกัน ผลการดาเนินงาน พบว่า อาจารย์และเจ้าหน้าที่
คุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
นครพนม เข้าร่วมโครงการ จานวน 22 คน
สามารถดาเนินกิจกรรมได้เป็นไปตามขั้นตอนที่
กาหนดไว้ในโครงการทุกประการ ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ใหม่ในระดับ
หลักสูตรและสถาบัน รวมทั้งได้แนวทางและฝึก
เขียน มคอ.7 จากวิทยากร คือ ศาสตราจารย์
นายแพทย์วฒ
ุ ชิ ัย ธนาพงศธร ผลการดาเนิน
กิจกรรมทาให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วม
โครงการต่างสามารถนาความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทาง
ในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทั้ง
ในระดับหลักสูตรและระดับคณะได้

6 โครงการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม

28,700.00

ผลการดาเนินงานโครงการประชุมคณะกรรมการ 170,100.00
ประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
- จานวนคนที่เข้าร่วมโครงการแต่ละครั้ง เป้าหมาย
20 คน ผลการดาเนินงานแต่ละครั้ง บรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งได้ประชุมมาแล้ว 5 ครั้ง

54,970.00

01 ก.พ. 58 - 03
ก.พ. 58

-

630

01 ต.ค. 57 - 28
ก.พ. 58

-

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
7 โครงการพัฒนาศักยภาพสาขารัฐ
ผลการดาเนินงานดังนี้
79,120.00
ประศาสนศาสตร์ (ซื้อวัสดุ)
ได้จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นเงิน 33,102 บาท

33,102.00

31 มี.ค. 58 - 31
มี.ค. 58

-

500,000.00 266,539.00

01 ม.ค. 58 - 01
พ.ค. 58

-

9 ปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณคณะศิลปศาสตร์ การดาเนินงานภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์
และวิทยาศาสตร์
บริเวณคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้
ดาเนินการปรับปรุงพื้นที่ในการนาหินฝุ่นมาปรับ
พื้นที่เพื่อให้ขอบข้างถนนเรียบขึ้น

300,000.00 48,000.00

01 พ.ค. 58 - 01
พ.ค. 58

ไม่มี

10 โครงการบริหารจัดการสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

91,566.00

18 พ.ค. 58 - 18
พ.ค. 58

ไม่มี

8 ซ่อมบารุงภายในคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

ได้ดาเนินงานภายใต้โครงการซ่อมบารุงภายใน
คณะฯ ดังนี้
1. ดาเนินการซ่อมแอร์
2. ซ่อมหลอดไฟฟ้าส่องสว่างภายในและภายนอก
อาคาร
3. ซ่อมลาโพง
4. ซ่อมห้องน้า

ได้ดาเนินการภายในโครงการบริหารจัดการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษโดยการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน จานวน 21 รายการ

75,738.00

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
11 โครงการบริหารจัดการฝ่ายกิจกรรมและ การดาเนินงานภายใต้โครงการบริหารจัดการฝ่าย
พัฒนานักศึกษา
กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
- การเดินทางไปราชการ 2 ครั้ง
- การจัดซื้อวัสดุสานักงานเพื่อใช้ในการบริการ
จัดการในงานพัฒนานักศึกษา
12 โครงการปรับปรุงระบบเซิร์ฟเวอร์

140,000.00 27,380.00

01 มี.ค. 58 - 18
พ.ค. 58

การดาเนินโครงการปรับปรุงระบบเซิร์ฟเวอร์ ดังนี้ 1,357,000.00 1,357,000.00 01 ม.ค. 58 - 18
ได้จัดซื้อ ครุภณ
ั ฑ์ จานวน 7 รายการเพื่อมา
พ.ค. 58
ปรับปรุงระบบเซิร์ฟเวอร์
1) เครื่องบริหารจัดการเครือข่าย
2) เครืองขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร
3) เครื่องขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายนอก
อาคาร
4) เครื่องสารองไฟฟ้าสาหรับเครื่องแม่ขาย
5) เครื่องแม่ข่าย สารอง
6) เครื่องแม่ข่ายหลัก
7) เครื่องบริหารจัดการระบบเครือข่าย

-

ไม่มี

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
13 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการทบทวนแผนกลยุทธ์ -มีผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมายจานวน 56 คน ผล
40,000.00 211,665.00
ประจาปีงบประมาณ 2556 - 2559
การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 56 คน
และจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปี -ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย ร้อยละ 90
งบประมาณ 2559
ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100
-ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 4.64

14 โครงการอนุรักษ์ผ้าไทย

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใส่ชุดผ้า
ไทยมาทางานในวันศุกร์และวันสาคัญต่างๆ

2,000.00

0

06 ก.ค. 58 - 07
ก.ค. 58

1. อยากให้จัดนอกสถานที่อีก เพราะ
ทาให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ปรับเปลี่ยน
สถานที่บรรยากาศในการจัดทาแผน
คณะฯ ได้เกิดไอเดียใหม่
2. วิทยากร ท่าน รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยม
วิจารณ์ มีความรู้ เชี่ยวชาญ และสรุป
ประเด็กได้ดีมาก อยากให้ทา่ นมาอีกใน
ปีต่อไป

01 ส.ค. 57 - 01
ส.ค. 57

ชุดผ้าไทยที่บคุ ลากรใส่ควรมีการตัดให้
บุคลากรใหม่เพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
15 โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไข
โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด
ปัญหายาเสพติด ท้องก่อนวัยเรียน และ ท้องก่อนวัยเรียน และไข้เลือดออกประจาปี
ไข้เลือดออก ประจาปีการศึกษา 2558 การศึกษา 2558 มีวตั ถุประสงค์ของโครงการเพื่อ
รณรงค์สร้างกระแสปลูกจิตสานึกให้นักศึกษารู้จัก
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อรณรงค์
สร้างกระแสปลูกจิตสานึกให้นักศึกษารู้จักการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กระตุ้นให้
นักศึกษาเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนักศึกษาตระหนักถึง
พิษภัยของยาเสพติดมีจิตสานึกไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด รณรงค์ ปลูกจิตสานึกการไม่ทอ้ งก่อนวัย
เรียนและรณรงค์ปอ้ งกันแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก
โดยมีเป้าหมายของการจัดทาโครงการ
คือนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
จานวนไม่น้อยกว่า 200 คน ผู้รับผิดชอบคือ ฝ่าย
กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ผลการดาเนินงาน
โครงการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 540 คน โครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1
เมษายน 2558 ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจเกี่ยวกับความพึงพอใจโดยภาพรวม
อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 95.5)

20,000.00

15,000.00

01 เม.ย. 58 - 01 เม.ย. 58

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
16 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาโครงการ
161,300.00 159,500.00
ภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลป
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจาปี
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
การศึกษา 2557
ประจาปีการศึกษา 2557 มีผลการดาเนินงานดังนี้
ระดับหลักสูตร ได้รับการประเมินทั้งหมด 14
หลักสูตร ผลการดาเนินงานหลักสูตรโดยรวม
คะแนนเท่ากับ 0.61 คะแนน มีหลักสูตรที่ผ่าน
เกณฑ์ จานวน 5 หลักสูตร ไม่ผ่านเกณฑ์ 9 หลักสูตร
ระดับคณะ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.02 อยู่ในระดับพอใช้

17 บริหารจัดการสาขาคอมพิวเตอร์

ได้วสั ดุ/อปุกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน และ
ได้บริหารจัดการในส่วนของอาจารย์ในการเดินทาง
ไปราชการเพื่อเพิ่มความรู้แก่คณาจารย์

18 โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานสาหรับการ ได้จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
เรียนการสอน (สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย)

14 ส.ค. 58 - 18
ก.ย. 58

ในปีการศึกษา 2558 ควรเร่ง
ดาเนินการแก้ไขปัญหาอาจารย์ประจา
หลักสูตรไม่ครบ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
สกอ.กาหนด

97,000.00

97,000.00

01 ต.ค. 57 - 31
ส.ค. 58

-

60,000.00

60,000.00

01 ต.ค. 57 - 31
ส.ค. 58

-

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
19 โครงการพัฒนาศักยภาพ สาขาวิชา
ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย (จัดซื้อวัสดุ)
20 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

15,000.00

01 ต.ค. 57 - 31
ส.ค. 58

-

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 87 คน ความพึง 500,000.00 450,000.00
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงกร 4.41 จากคะแนนเต็ม 5

21 พ.ค. 58 - 25
พ.ค. 58

-

49,684.00

01 ต.ค. 57 - 31
ส.ค. 58

-

ได้จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ 178,156.00 99,300.00
สอน และบริหารจัดการในการใช้ไปเดินทางไป
ราชการเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับอาจารย์

01 ต.ค. 57 - 31
ส.ค. 58

-

30 พ.ค. 58 - 30
พ.ค. 58

-

21 โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานเพื่อใช้ใน ได้จัดซื้อวัสดุสานักงานเพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคม การสอน
ศึกษา
22 โครงการบริหารจัดการสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

23 โครงการลดเลี่ยงเสี่ยงภัย :อบรมให้ความรู้ ผลการดาเนินงาน ผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมายร้อย
เกี่ยวกับยาเสพติด
ละ 80 ผลการดาเนินงาน บรรลุร้อยละ 100
มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย
4.51 ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 4.73 จาก
คะแนนเต็ม 5

15,000.00

49,684.00

50,000.00

50,261.00

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
24 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 56 คน ผลการ
50,000.00 128,960.00
5 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 56 คน
มหาวิทยาลัยนครพนม
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 3.51
ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 4.62 จาก
คะแนนเต็ม 5

08 ก.ค. 58 - 09
ก.ค. 58

-

14,800.00

29 ก.ค. 58 - 29
ก.ค. 58

-

26 โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทาง ผลการดาเนินโครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่ง 200,000.00 16,556.00
วิชาการ
ทางวิชาการมีผลการดาเนินงานดังนี้
- จานวนผู้เสนอขอผลงานทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า
2 คน ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย จานวน 2
คน โดยมีอาจารย์จานวน 2 คนที่ทางคณะฯได้
สนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการโดยได้
ดาเนินกิจกรรมตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน
ให้แก่ 1.ดร.พิจิตรา ธงพาณิช 2.ดร.กาญจน์ หงษ์
มณีรัตน์

01 ก.พ. 58 - 28
ก.พ. 58

ไม่มี

25 อบรมจราจรและการป้องกันภัย
อาชญากรรมในชีวติ ประจาวัน

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 80 คน ผล
การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 160 คน
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 ผลการ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการดาเนินงาน 4.20

15,000.00

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
27 กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม
ผลการดาเนินงานโครงการกีฬาบุคลากร
ครั้งที่ 8
มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 8 มีผลการ
ดาเนินงานดังนี้
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการในคณะศิลปศาสตร์ฯ
เป้าหมาย 105 คน ผลการดาเนินงาน 105 คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย
3.51 ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 3.75 จาก
คะแนนเต็ม 5
28 กีฬาบุคลากร คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
29 โครงการส่งเสริมสุขภาพ และให้ความรู้
ด้านการดูแลสุขภาพตนเอง
30 โครงการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงใน
ภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน

1.ผู้เข้าร่วมโครงการกีฬาคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งที่ 34 จานวน 9 คน
ผลการดาเนินงานมีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 75
คน มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.00
จากคะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินงาน ดังนี้
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 80 คน ผล
การดาเนินงาน บรรลุ 80 คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย
3.51 ผลการดาเนินงาน บรรลุ 4.21 จากคะแนน
เต็ม 5

150,000.00 261,250.00

14 ก.พ. 58 - 14
ก.พ. 58

- งบสนับสนุนกิจกรรมกีฬาบุคลากรที่
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็น
เจ้าภาพครั้งนี้ เก็บไม่ได้ตามเป้าหมาย
ที่วางไว้

103,200.00 85,320.00

29 พ.ค. 58 - 09
มิ.ย. 58
22 ก.ค. 58 - 22
ก.ค. 58

ควรเข้าร่วมกิจกรรมทุกปี

24 ก.ค. 58 - 24
ก.ค. 58

-

23,680.00

23,680.00

80,000.00

29,060.00

ไม่มี

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
31 โครงการสานสัมพันธ์บคุ ลากร คณะศิลป บุคลากรได้ทากิจกรรมสานสัมพันธภาพระหว่าง
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมถึงได้
ออกกาลังกายโดยการแข่งขันเกมส์กีฬาร่วมกัน
พร้อมทั้งเสริมกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ ด้วย
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
มีัเข้
ผู าร่วมโครงการ จานวน 112 คน บรรลุ
เป้าหมายตามแผน 112 คน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.75 บรรลุ
เป้าหมายตามแผน 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

80,000.00

61,600.00

19 ธ.ค. 57 - 08
ม.ค. 58

ควรจัดกิจกรรมเช่นนี้ขึ้นทุก ๆ ปี

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
32 โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานใน โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศ ผล 1,000,000.00 109,550.00
ประเทศหรือต่างประเทศ
การดาเนินงานครั้งนี้เป็นกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดขึ้นในวันที่
16 -20 มกราคม 2558
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 22 คน ผล
การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 22 คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 3.65

16 ม.ค. 58 - 20
ม.ค. 58

ไม่มี

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
33 โครงการส่งเสริมภาษาในอนุภมู ิภาคลุ่มน้า ผลการดาเนินการ แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม โดย
โขง
กิจกรรมที่ 1 การบรรยายภาษาอังกฤษ เรื่อง
Languages in Mainland Southeast Asia and
Their Basic Feature มีผลการดาเนินงานดังนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนเป้าหมาย 30 คน และเป้าหมาย
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 90 คน รวม 120 ผล
การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายมีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 238 คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 3.80
34 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 50 คน ผลการ
ดาเนินงานมีผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน บรรลุ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย
3.51 ผลการดาเนินงาน 4.41 จากคะแนนเต็ม 5

150,000.00 40,480.00

25 ก.พ. 58 - 25
ก.พ. 58

-

300,000.00 300,000.00

21 พ.ค. 58 - 25
พ.ค. 58

-

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับ ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
พันธกิจ : 5 การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
35 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 37 คน ผลการ
ดาเนินงาน บรรลุ 37 คน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.41 จาก
คะแนนเต็ม 5
36 เชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบตั ิราชการ คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

300,000.00 250,000.00

1.ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 100 คน
60,000.00
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90
3.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 3.51

61,100.00

21 ก.พ. 58 - 25
พ.ค. 58

-

29 ก.ค. 58 - 29
ก.ค. 58

-

ภาคผนวก

แบบรายงานการติดตามผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2558
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ไตรมาสที่ 1-4 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)
หน่วยงาน โครงการทังหมด
ทังหมด
ดาเนิน
ร้อยละ
อยู่ใน
ร้อยละ
ยังไม่
ร้อยละ ยกเลิก
พันธกิจ
ตามแผน
การแล้ว
ระหว่าง
ดาเนินการ
โครงการ
ดาเนินการ
จานวนโครงการทังหมด
138
134
97
4
3
พันธกิจที่ 1
68
66
97
2
1
พันธกิจที่ 2
6
6
100
พันธกิจที่ 3
16
16
100
พันธกิจที่ 4
11
10
91
1
1
พันธกิจที่ 5
37
36
97
1
1

สรุปผลการดาเนินงานพร้อมรายละเอียดความก้าวหน้าประจาเดือนมกราคม ประจาปีงบประมาณ 2558
รวมจานวนโครงการทีแ่ ล้วเสร็จ
134 โครงการ ในไตรมาสที่ 1-4 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)
คิดเป็นร้อยละ
97 โครงการทังหมด ในไตรมาสที่ 1-4 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)

แบบรายงานการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2558

ร้อยละ

-

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ไตรมาสที่ 1-4 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้

หน่วยงาน
ทีจ่ ัดสรร

คณะศิลปศาสตร์ฯ
รวมทัง้ สิ้น

ทีไ่ ช้ไป

ใช้ไป
ร้อยละ

ทีจ่ ัดสรร

ทีไ่ ช้ไป

งบประมาณอื่น ๆ
ใช้ไป
ร้อยละ

ทีจ่ ัดสรร

7,826,220

7,745,225

99

63,191,024

24,073,047
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7,826,220

7,745,225

99

63,191,024

24,073,047

38

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาเดือน กันยายน พ.ศ. 2558 (ข้อมูลค่าใช้จ่าย จากงานการเงิน ณ วันที่ 9 กันยายน 2558)
งบประมาณทัง้ สิ้น =
71,017,244 บาท
งบประมาณใช้ไปทัง้ หมด =
31,818,272 บาท
ร้อยละ
45

-

ทีไ่ ช้ไป

-

ใช้ไป
ร้อยละ

-

