การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดสานักงบประมาณ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบ 12 เดือน)
(1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)
แผนการดาเนินงานคณะโบราณคดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์
10 ยุทธศาสตร์ 20 กลยุทธ์ 45 มาตรการ และ 23 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดาเนินงานในรอบ 12 เดือน
(1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ประกอบด้วยตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการจานวน 24 ตัวชี้วัด และ
ตัวชี้วัดสานักงบประมาณ จานวน 22 ตัวชี้วัด สามารถอธิบายได้ดังนี้
1. ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ จานวน 24 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจานวน 18 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 75.0 และตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินการต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25.0
จาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1: การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น ให้ ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2: พัฒ นานั กศึกษาเพื่ อ เสริมสร้างความคิดสร้า งสรรค์ ปลู กฝั งคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิ ดชอบต่อสังคม มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 75.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒ นาสภาพแวดล้ อมทางการศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และ
ความคิดสร้างสรรค์ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
การยอมรับระดับชาติและนานาชาติ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 20.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการ
อย่างเป็นระบบ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6: การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้ง
การประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด
บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 7: การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการสร้างสรรค์ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 9: ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดจานวน
ทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 10: การพัฒ นามหาวิทยาลั ย เพื่อพัฒ นาสู่ ค วามเป็นนานาชาติ มีตัว ชี้วั ด
จานวนทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
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ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการคณะโบราณคดี
ประจาปีงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

1: การพัฒนาหลักสูตรและ 1. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับ
การจัดการเรียนการสอน
การปรับปรุง พัฒนา ตาม
โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิด
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
สร้างสรรค์
แห่งชาติ (TQF) เฉพาะ
หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาปี
การศึกษา 2558 (ระดับ
ปริญญาตรี)
2. ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนติดตาม
และประเมินคุณภาพบัณฑิต

2: พัฒนานักศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

3: การพัฒนา
สภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาที่เอือ้ ให้เกิดการ
เรียนรู้ และความคิด
สร้างสรรค์

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน /
ข้อเสนอแนะ /
(ผล)
หมายเหตุ
แนวทางแก้ไข
ร้อยละ 100 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จานวน 6
(ร้อยละ 100) หลักสูตร ได้รับความเห็นชอบจาก
สกอ. เรียบร้อยแล้ว

ระดับ 4
(ระดับ 3)

1) มีแผนกาหนดจานวนรับ นศ.
2) กาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ
3) อาจารย์ที่ปรึกษามีการติดตาม ให้
คาแนะนา ช่วยเหลือ และวางแผน
การเรียนแต่ละภาคการศึกษา ให้กับ
นศ.ที่มีผลการเรียนต่า
3. คณะวิชามีการกาหนดและใช้
มี/ไม่มี
- ระดับปริญญาบัณฑิต กาหนดให้มี
เกณฑ์การพัฒนาทักษะ
(มี)
การสอบ SEPT ตามเกณฑ์ของ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
(เกณฑ์มาตรฐาน TOEIC,
- ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต กาหนด
TOEFL, IELS, SEPT หรือ
ผลการสอบตามเกณฑ์ SEPT, CUภาษาอังกฤษเฉพาะกลุ่ม
TEP, MU-TEST, TOEFL, IELTS
สาขา)
และ TOEIC
4. ร้อยละกิจกรรมส่งเสริม
ร้อยละ 32 จานวน 11 โครงการ จากทั้งหมด 25
ประสบการณ์และทักษะให้ (ร้อยละ 44.0) โครงการ
นักศึกษา เพือ่ เตรียมความ
พร้อมสู่การทางานต่อจานวน
กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
5. จานวนโครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ 80 จานวน 14 โครงการ จากทั้งหมด 25
ด้านการส่งเสริมความคิด
(ร้อยละ 56.0) โครงการ
สร้างสรรค์ และคุณธรรม
จริยธรรม ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
6. งบประมาณเพื่อสนับสนุน
ร้อยละ 3
ทุนการศึกษา (ไม่รวม
(ร้อยละ 3.08)
งบประมาณสาหรับกิจกรรม
นักศึกษา) ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3 ของค่าธรรมเนียม
การศึกษา
7. จานวนโครงการที่มกี าร
1 โครงการ 1) โครงการ Big Cleaning
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทาง (1 โครงการ)
กายภาพเพือ่ ความปลอดภัย
ของนักศึกษา
8. ร้อยละของงบประมาณที่
ร้อยละ 1
จัดสรรเพื่อสนับสนุนให้เกิด (ร้อยละ 8.25)
การเรียนรู้และความคิด
สร้างสรรค์ (หนังสือ, สื่อการ
เรียนการสอน, E-book, CAI)
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ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน /
(ผล)
หมายเหตุ
– ผลงาน/คน 1) ผศ.ดารงพล อินทร์จันทร์
(2 คน)
2) ผศ.ดร.กาไลทิพย์ ปัตตะพงศ์

4: พัฒนาการวิจัย และการ 9. จานวนบทความวิจัยที่ได้รับ
สร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การ
การเผยแพร่ในวารสาร ใน
เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติใน
การยอมรับระดับชาติและ
รอบ 5 ปี ต่อจานวนอาจารย์
นานาชาติ
ประจาทั้งหมด (QS)
10. จานวนหน่วยงานเอกชนที่มี 3 หน่วยงาน
การวิจยั ร่วมกับมหาวิทยาลัย (- หน่วยงาน)
และนาไปสู่การตีพิมพ์ใน
วารสารในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติในรอบ 5 ปี (QS)
11. จานวนผลงานวิจัยและงาน
10 ผลงาน
สร้างสรรค์ที่นาไปต่อยอดใน
(- ผลงาน)
เชิงพาณิชย์
12. ร้อยละของบทความวิจยั ที่
ร้อยละ 70
ได้รับการอ้างอิง (Citation)
(ร้อยละ -)
ใน refereed journal หรือ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจา
13. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่
ร้อยละ 50
ได้รับทุนทาวิจัยหรืองาน
(ร้อยละ 26.47)
สร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์
ประจาทั้งหมด

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

ผศ.ดร.จิรัสสา
อ.ประอร
รศ.ดร.เชษฐ์
ผศ.ดร.อชิรัชญ์
ผศ.พัสวีสิริ
ผศ.ดร.เอกรินทร์
ผศ.ดารงพล
ผศ.ชินวร
รศ.ดร.สาเนียง
รศ.ประยูร
ผศ.ดร.กังวล
อ.ดร.อุเทน
อ.ดร.ทรงธรรม
อ.ดร.จตุพร
อ.ดร.ศิริสาร
อ.อมรชัย
ผศ.ดร.พนิดา
ผศ.ดร.มลฤดี

5: การสร้างความเข้มแข็ง 14. ร้อยละของโครงการบริการ
ร้อยละ 25 จานวน 11 โครงการ จากทั้งหมด 25
ให้ชุมชน และสังคมโดยการ
วิชาการข้ามศาสตร์ภายใน
(ร้อยละ 44.0) โครงการ
ให้บริการทางวิชาการ อย่าง
มหาวิทยาลัย/
เป็นระบบ
ภายในประเทศ/ร่วมกับ
หน่วยงานต่างประเทศ
15. จานวนโครงการบริการ
7 โครงการ
วิชาการที่มหาวิทยาลัย
(19 โครงการ)
ดาเนินการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม/
ให้องค์ความรู้ด้านผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้นาและ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
16. จานวนชุมชนที่ได้รับการ
1 ชุมชน 1) ชุมชนมอญ อ.สังขละบุรี
บริการวิชาการในเขตภูมภิ าค (2 ชุมชน)
จ.กาญจนบุรี
ตะวันตก
2) ชุมชนบ้านกรูด อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
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ข้อเสนอแนะ /
แนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน /
ข้อเสนอแนะ /
(ผล)
หมายเหตุ
แนวทางแก้ไข
6: การอนุรักษ์และส่งเสริม 17. จานวนโครงการทานุบารุง
3 โครงการ 1) โครงการเพิ่มพูนทักษะการ
เอกลักษณ์ศิลปะและ
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยก (3 โครงการ)
ปฏิบัติงานโบราณคดีภาคสนามฯ
วัฒนธรรมของชาติ รวมทั้ง
ย่องหรือมีความต่อเนื่องและ
2) โครงการเพิ่มพูนทักษะและ
การประยุกต์ใช้เพื่อรักษา
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประสบการณ์ของนักศึกษาด้วยการ
คุณค่าและเพิ่มมูลค่าใน
ประเทศชาติ (QS)
ศึกษาวิจยั ภาคสนาม
ระดับชาติและนานาชาติ
3) โครงการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง
กับความยั่งยืน
18. ร้อยละของงบประมาณที่
ร้อยละ 1
สนับสนุนด้านทานุบารุง
(ร้อยละ 6.06)
ศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชน
หรือหน่วยงานภายนอกต่องบ
ดาเนินงาน (เงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้) ของ
คณะวิชา (QS)
7: การบริหารจัดการ
19. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิ
ร้อยละ 45 จานวน 39 คน
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
การศึกษาระดับปริญญาเอก (ร้อยละ 57.35)
เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัย
หรือเทียบเท่าต่อจานวน
แห่งการสร้างสรรค์
อาจารย์ประจา (QS)
20. ร้อยละของผูท้ ี่มีตาแหน่งทาง ร้อยละ 40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25 คน
วิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วย
(ร้อยละ 54.41) รองศาสตราจารย์ 11 คน
ศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า
ศาสตราจารย์ 1 คน
ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ทั้งหมด
21. จานวนอาจารย์ชาวต่างชาติ
5 คน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 คน
(QS)
(5 คน)
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 2 คน
9: ปรับปรุงระบบการเงิน 22. จานวนเงินบริจาคจากศิษย์
- บาท
ทุนการศึกษา 192,000.- บาท
งบประมาณอย่างมี
เก่าและบุคคลภายนอก
(971,000.- บ.) บริจาคซื้อรถปิ๊กอัพ 810,500.- บาท
ประสิทธิภาพ
10: การพัฒนามหาวิทยาลัย 23. จานวนข้อตกลง/ความ
1 ฉบับ
University of Copenhagen
เพื่ อ พั ฒ นา สู่ คว า มเป็ น
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
(1 ฉบับ)
นานาชาติ
กับสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับ
การจัดอันใน QS World
University Ranking
24. จานวนนักศึกษาต่างชาติ
- คน
นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
1) ประวัติศาสตร์ศิลปะ (Sirang Leng
(QS)
(2 คน)
ชาวกัมพูชา)
2) สันสกฤตศึกษา (Lin Heng ชาวจีน)
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2. ตัวชี้วัดสานักงบประมาณ จานวน 22 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จานวน 11 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 50.0 ตัว ชี้วัดที่มีผลการดาเนินการต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.0
จาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1: การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น ให้ ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 62.50
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการ
อย่างเป็นระบบ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33
ยุทธศาสตร์ที่ 6: การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้ง
การประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัด
บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 10: การพัฒ นามหาวิทยาลั ย เพื่อพัฒ นาสู่ ค วามเป็นนานาชาติ มีตัว ชี้วั ด
จานวนทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย - ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ผลการดาเนินงานตามตัวชี้สานักงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
(ผล)
ร้อยละ 82.00
(ร้อยละ 53.54)

1: การพัฒนาหลักสูตรและ 1. ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา
ตรงสาขา ด้านสังคมศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนโดย
(ผลลัพธ์)
เน้นให้ผู้เรียนมีความคิด
2.
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี
ร้อยละ 82
สร้างสรรค์
ต่อผู้สาเร็จการศึกษา ด้าน
(ร้อยละ 86.80)
สังคมศาสตร์ (ผลลัพธ์)
3. ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา ร้อยละ 73.50
ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ (ร้อยละ 77.27)
อิสระในระยะเวลา 1 ปีดา้ น
สังคมศาสตร์ (ผลลัพธ์)
4. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
254 คน
ด้านสังคมศาสตร์
(205 คน)
5. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
290 คน
(ด้านสังคมศาสตร์)
(262 คน)
6. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ด้าน
942 คน
สังคมศาสตร์)
(942 คน)
7. ผู้สาเร็จการศึกษาทีจ่ บ
ร้อยละ 100
การศึกษาตามมาตรฐาน
(ร้อยละ 100)
หลักสูตร ด้านสังคมศาสตร์
8. ผู้สาเร็จการศึกษาทีจ่ บ
ร้อยละ 83
การศึกษาตามหลักสูตร
(ร้อยละ 94.91)
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ด้านสังคมศาสตร์
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ผลการดาเนินงาน /
หมายเหตุ

ข้อเสนอแนะ /
แนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

5: การสร้างความเข้มแข็ง 9. ผู้เข้ารับบริการการให้บริการ
ให้ชุมชน และสังคมโดยการ
วิชาการนาความรู้ไปใช้
ให้บริการทางวิชาการ อย่าง
ประโยชน์ (ผลลัพธ์)
เป็นระบบ
10. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/
องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อประโยชน์จาก
การบริการ (ผลลัพธ์)
11. จานวนโครงการบริการ
วิชาการ

เป้าหมาย
(ผล)
ร้อยละ 84
(ร้อยละ 90.8)

ผลการดาเนินงาน /
หมายเหตุ

ร้อยละ 85
(ร้อยละ 84.8)

7 โครงการ
(4 โครงการ)

โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ
(ขอขยายเวลา ถึง 31 มี.ค.60)
1) โครงการอบรมเพื่อยกระดับชุมชน
ต้นแบบสาหรับสร้างคุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรม และ Creative
Economy ของผู้นาชุมชนใน
ประเทศไทย
2) โครงการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ เรื่อง ความก้าวหน้าในการ
ค้นคว้าโบราณคดีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ในประเทศไทย เพื่อ
เชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์ ชิน อยู่ดี
3) โครงการผลิตเอกสารวิชาการ
"สถาปัตยกรรมโบราณในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Pictorial Book
of Ancient Architectures in
Southeast Asia)

12. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
1,260 คน
บริการวิชาการ
(660 คน)
13. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85.50
ในกระบวนการให้บริการ
(ร้อยละ 86.8)
14. งานบริการแล้วเสร็จตาม
ร้อยละ 95.50
ระยะเวลา
(ร้อยละ 57.14)
6: การอนุรักษ์และส่งเสริม 15. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
ร้อยละ 85
เอกลักษณ์ศิลปะและ
โครงการทานุบารุง
(ร้อยละ 86.6)
วัฒนธรรมของชาติ รวมทั้ง
ศิลปวัฒนธรรมต่อประโยชน์
การประยุกต์ใช้เพื่อรักษา
ของการทานุบารุง
คุณค่าและเพิ่มมูลค่าใน
ศิลปวัฒนธรรม (ผลลัพธ์)
ระดับชาติและนานาชาติ
16. ร้อยละของโครงการที่ส่งเสริม
ร้อยละ 80
การปลูกฝังค่านิยมในการ
(ร้อยละ 100.0)
อนุรักษ์ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย (ผลลัพธ์)
17. จานวนโครงการทานุบารุง
4 โครงการ โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ
ศิลปวัฒนธรรม
(2 โครงการ) (ขอขยายเวลา ถึง 31 มี.ค.60)
1) โครงการพัฒนาหนังสือควรอ่าน:
Anthropology Text Book Project
2) โครงการ “อนุรักษ์แถบเสียงเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณีมอญ ระยะที่ 1”

18. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
19. โครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
20. โครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลา

220 คน
(380 คน)
ร้อยละ 93
(ร้อยละ 100)
ร้อยละ 93
(ร้อยละ 50.0)
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ข้อเสนอแนะ /
แนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์
10: การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพือ่ พัฒนาสู่
ความเป็นนานาชาติ

ตัวชี้วัด
21. ร้อยละความพึงพอใจในการ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน (ผลลัพธ์)
22. จานวนโครงการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย
(ผล)
ร้อยละ 83
(ร้อยละ -)

ผลการดาเนินงาน /
หมายเหตุ
โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ
(ขอขยายเวลา ถึง 31 มี.ค.60)

1 โครงการ
(- โครงการ)

โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ
(ขอขยายเวลา ถึง 31 มี.ค.60)
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ข้อเสนอแนะ /
แนวทางแก้ไข

