การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดสานักงบประมาณ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (รอบ 12 เดือน)
(1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
แผนการดาเนินงานคณะโบราณคดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์
10 ยุทธศาสตร์ 15 นโยบาย 15 กลยุทธ์ 35 มาตรการ และ 35 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดาเนินงานในรอบ
12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ประกอบด้วยตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการจานวน 27
ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดสานักงบประมาณ จานวน 26 ตัวชี้วัด สามารถอธิบายได้ดังนี้
1. ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการคณะโบราณคดี จานวน 27 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจานวน 16
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 59.26 และตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินการต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 11 ตัวชี้วัด คิด
เป็นร้อยละ 40.74 จาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒ นาหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น ให้ ผู้ เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00
ยุ ท ธศาสตร์ที่ 2: พั ฒ นานั กศึ กษาเพ่ อ เสริม สร้างความคิ ดสร้างสรรค์ ปลู ก ฝั งคุณ ธรรม
จริยธรรม และความรับ ผิดชอบต่อสังคม มีตัว ชี้วัดจานวนทั้งสิ้ น 4 ตัวชี้วัด บรรลุ เป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 25.00
ยุท ธศาสตร์ที่ 3: การพัฒ นาสภาพแวดล้ อมทางการศึกษาที่ เอื้อให้ เกิดการเรียนรู้ และ
ความคิดสร้างสรรค์ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น
5 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67
ยุทธศาสตร์ที่ 6: การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้ง
การประยุ ก ต์ใช้เพื่ อ รั กษาคุณ ค่ าและเพิ่ ม มู ล ค่าในระดั บ ชาติและนานาชาติ มีตั ว ชี้วัดจานวนทั้งสิ้ น 3
ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100
ยุทธศาสตร์ที่ 7: การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 66.67
ยุทธศาสตร์ที่ 9: ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดจานวน
ทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 10: พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่นานาชาติ มีตัวชี้วัด
จานวนทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
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ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการคณะโบราณคดี
ประจาปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
ยุทธศาสตร์
1: การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง
พัฒนา ตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
แห่งชาติ (TQF) (ระดับปริญญาตรี)
2. จานวนข้อตกลง/ความร่วมมือทางวิชาการ
(MOU) กับสถานอุดมศึกษาในทางการจัด
การศึกษา

เป้าหมาย
(ผล)
ร้อยละ 100
(ร้อยละ 100)

ผลการดาเนินงาน /
หมายเหตุ

2 ฉบับ
(4 ฉบับ)

1) องค์ ก ารบริ ห ารพื้ นที่ พิ เศษเพื่ อการ
ท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืน ในการท าโครงการ
จัดตั้งศูนย์โบราณคดีเมืองอู่ทอง
2) National Museum Institute (New
Delhi, India)
3) Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya
Sanskrit
Vidypeetha
(Deem
University), New Delhi, India
4) Indian Council for Cultural Relations
(ICCR), Government of India

3. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผนติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (บัณฑิต
ที่สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556)
2: พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง 5. ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมพัฒนาทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
การสอนและการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ
จริ ย ธรรม และความรั บ ผิ ดชอบต่ อ
สังคม

ร้อยละ 80
(ร้อยละ 59.26)
ร้อยละ 65
ร้อยละ 20
(ร้อยละ 14.29)

6. ร้อยละกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์และ
ทักษะให้นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ
ทางานต่อจานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
7. ร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ คุณธรรมจริยธรรมต่อจานวน
กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
8. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามผลการ
พัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
(แผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 4)
3: การพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มทาง 9. จานวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น
การศึ ก ษาที่ เ อื้ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้
และความคิดสร้างสรรค์
10. ร้อยละความพึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้

ร้อยละ 100
(ร้อยละ 57.14)

4: การสร้ า งความเป็ น เลิ ศ ด้ า นการ 11. ร้อยละผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่
วิจัยเชิงสร้างสรรค์
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติต่อ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (แผน
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 7, สมศ.5)
12. ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
(แผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 8, สมศ.6)
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นาเสนอผลงานต่างประเทศ
1) รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์
2) รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช
3) อ.ดร.ผุสดี รอดเจริญ
4) อ.ดร.สายัณห์ แดงกลม
5) ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา
6) ผศ.ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ
7) อ.ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์
8) ผศ.ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา
9) อ.ดร.พนิดา บุญทวีเวช
10) อ.เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตน์
จานวน 16 โครงการ จากทั้ งหมด 28
โครงการ

ร้อยละ 100
(ร้อยละ 100)
ระดับ 4.37
1 แห่ง
(2 แห่ง)
ร้อยละ 80
(ร้อยละ 91.20)
ร้อยละ 8
(ร้อยละ 5.97)

ร้อยละ 20
-

1) ห้องประชุมอาคารศูนย์สันสกฤตฯ
2) ห้องสมุดภาควิชามานุษยวิทยา

1)
2)
3)
4)

ผศ.ดร.เอกรินทร์ พึ้งประชา
ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา
อ.ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์
อ.เอกสุดา สิงห์ลาพอง

ข้อเสนอแนะ /
แนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
13. จานวนผลงานวิจัยที่นาไปต่อยอดในเชิง
พาณิชย์
14. ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
(Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจา
15. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับทุนทาวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด

5: การมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ชุ ม ชนในการ 16. ร้อยละโครงการบริการวิชาการข้ามศาสตร์
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมตาม
ภายในมหาวิทยาลัย/ภายในประเทศ/ร่วมกับ
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงานต่างประเทศ
17. จานวนโครงการบริการวิชาการที่
มหาวิทยาลัยดาเนินการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
18. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินโครงการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับที่ 1 สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
ในชีวิตประจาวัน
ระดับที่ 2 สามารถนาความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
ศักยภาพของท้องถิ่น ชุมชน ไปสู่การแข่งขัน
ในระดับชาติและนานาชาติ
ระดับที่ 3 สามารถนาความรู้ที่ได้ไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์ได้
6: การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ 19. จานวนเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้ง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและ
เพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ

20. จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
21. จานวนฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
7: การบริหารจั ดการองค์ ก รอย่ างมี 22. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ พื่ อ ก า ร เ ป็ น
ปริญญาเอกต่อจานวนอาจารย์ประจา (แผน
มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง การสร้ า งสรรค์
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 13, สกอ.2.2)
ระดับชาติและนานาชาติ
23. ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
24. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การเงินของหน่วยงาน (แผน
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 17)
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เป้าหมาย
(ผล)
1 ชิ้นงาน/ผลงาน
ร้อยละ 10
(ร้อยละ 22.39)
ร้อยละ 15
(ร้อยละ 13.43)

ร้อยละ 10
(ร้อยละ 53.85)

ผลการดาเนินงาน /
หมายเหตุ

จานวน 15 บทความ

1) ผศ.ดร.จิรัสสา คชาชีวะ
2) ผศ.ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง
3) รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี
4) ผศ.ดารงพล อินทร์จันทร์
5) ผศ.เอกรินทร์ พึ่งประชา
6) อ.ศศิธร ศิลป์วุฒยา
7) อ.ดร.อุเทน วงศ์สถิต
8) อ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย
9) อ.เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตน์
จานวน 7 โครงการ จากทั้งหมด 13
โครงการ

2 โครงการ
(4 โครงการ)
ระดับ 1
(ระดับ 1)

2 เครือข่าย
(10 เครือข่าย)

2 โครงการ
(2 โครงการ)
1 ฐานข้อมูล
(2 ฐานข้อมูล)
ร้อยละ 44.83
(ร้อยละ 47.76)
ร้อยละ 20
(ร้อยละ 53.73)
ร้อยละ 80
(ร้อยละ 66.67)

1) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
2) อบต.บ้านม่วง และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
วัดม่วง จ.ราชบุรี
3) องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยว อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
4) มหาวิท ยาลั ย จานวน 7 แห่ งที่ เข้ า
ร่ ว มโครงการสานสั ม พั น ธ์ สั ง คม
วิทยาและมานุษยวิทยา

1) ฐานข้อมูลจารึกภาษาเขมรและลาว
2) ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรมภาคใต้
จานวน 32 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24 คน
รองศาสตราจารย์ 10 คน
ศาสตราจารย์ 2 คน

ข้อเสนอแนะ /
แนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
(ผล)
2 โครงการ
(3 โครงการ)

9: ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณ 25. จานวนโครงการเพื่อหารายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
26. จานวนหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือใน
การอนุรักษ์พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมทั้งใน
และต่างประเทศ (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ
และการออกแบบ) (แผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
ที่ 18)

10: พั ฒ นามาตรฐานศิ ลปวั ฒ นธรรม 27. จานวนโครงการที่เตรียมความพร้อมสู่การ
และการออกแบบสู่นานาชาติ
ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่นานาชาติ

6 หน่วยงาน
(6 หน่วยงาน)

1 โครงการ
(1 โครงการ)

ผลการดาเนินงาน /
หมายเหตุ
1) โครงการอบรมภาษาฮิ่นดีชั้นต้น
2) โครงการอบรมภาษาฮิ่นดีชั้นกลาง
3) โครงการอบรมอักษรขอมไทย
1) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
2) อบต.บ้านม่วง และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
วัดม่วง จ.ราชบุรี
3) องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยว อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
4) วัดขนอน จ.ราชบุรี
5) สมาคมสันสกฤตศึกษานานาชาติ
6) สานักพิมพ์มติชน
สนับสนุนและประชาสัมพันธ์การศึกษา
ต่อต่างประเทศ

ข้อเสนอแนะ /
แนวทางแก้ไข

2. ตัวชี้วัดสานักงบประมาณ จานวน 26 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จานวน 14 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 53.85 ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินการต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 46.15
จาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒ นาหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น ให้ ผู้ เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 9 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 85.71
ยุทธศาสตร์ที่ 6: การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้ง
การประยุ ก ต์ใช้เพื่ อ รั กษาคุณ ค่ าและเพิ่ ม มู ล ค่าในระดั บ ชาติและนานาชาติ มีตั ว ชี้วัดจานวนทั้งสิ้ น 6
ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33
ยุทธศาสตร์ที่ 10: พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่นานาชาติ มีตัวชี้วัด
จานวนทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้สานักงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

1: การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์

1. ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาตรงสาขา ด้าน
สังคมศาสตร์ (ผลลัพธ์) ปีการศึกษา 2556
2. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จ
การศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ (ผลลัพธ์) ปี
การศึกษา 2556
3. ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา ศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปีด้าน
สังคมศาสตร์ (ผลลัพธ์) ปีการศึกษา 2556
4. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์
(ปีการศึกษา 2556)
5. จานวนนักศึกษา
5.1 จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ด้าน
สังคมศาสตร์) ปีการศึกษา 2558

~4~

เป้าหมาย
(ผล)
ร้อยละ 82.50
(ร้อยละ 74.45)
ร้อยละ 82
ร้อยละ 73
(ร้อยละ 67.82)
290 คน
(283 คน)
260 คน
(268 คน)

ผลการดาเนินงาน / หมาย
เหตุ

ข้อเสนอแนะ /
แนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

6.
7.

8.
5 : การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

9.
10.

11.

5.2 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ด้าน
สังคมศาสตร์) ปีการศึกษา 2558
ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร ด้านสังคมศาสตร์
ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ด้าน
สังคมศาสตร์
ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร ด้านสังคมศาสตร์
ผู้เข้ารับบริการการให้บริการวิชาการนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ผลลัพธ์)
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/
องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จากการบริการ (ผลลัพธ์)
จานวนโครงการบริการวิชาการ

12. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
13. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ
14. งานบริการแล้วเสร็จตามระยะเวลา

6 : การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้ง
การประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและ
เพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ

10: พั ฒ นามาตรฐานศิ ลปวั ฒ นธรรม
และการออกแบบสู่นานาชาติ

15. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
16. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมต่อประโยชน์ของการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ผลลัพธ์)
17. จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

18. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
19. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
20. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลา
21. ค่าใช้จ่ายของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
22. ร้อยละความพึงพอใจในการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน (ผลลัพธ์)
23. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน)
24. จานวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
25. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน)

~5~

เป้าหมาย
(ผล)
1,380 คน
(930 คน)
ร้อยละ 100
(ร้อยละ 100)
ร้อยละ 85
(ร้อยละ 94.72)

ผลการดาเนินงาน / หมาย
เหตุ

26.60 ล้านบาท
(24.40 ล้านบาท)
ร้อยละ 83
(ร้อยละ 84)
ร้อยละ 83
(ร้อยละ 86)
2 โครงการ
(2 โครงการ)
800 คน
(1,456 คน)
ร้อยละ 82
(ร้อยละ 90)
ร้อยละ 94
(ร้อยละ 100)
3.90 ล้านบาท
(3.886 ล้านบาท)
ร้อยละ 83
(ร้อยละ 88)
3 โครงการ
(2 โครงการ)

“โครงการผลิ ตหนั งสื อ
ประวัติศาสตร์ศิ ลปะฯ” ขอ
ขยายเวลาถึง 31 มี.ค.59

1,000 คน
(274 คน)
ร้อยละ 93
(ร้อยละ 100)
ร้อยละ 95
(ร้อยละ 66.67)
0.80 ล้านบาท
(0.466 ล้านบาท)
ร้อยละ 82
(ร้อยละ 87)
200 คน
(576 คน)
1 โครงการ
(1 โครงการ)
2.16 ล้านบาท
(1.187 ล้านบาท)

ขอขยายเวลาถึง 31 มี.ค.59

ข้อเสนอแนะ /
แนวทางแก้ไข

