การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดสานักงบประมาณ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบ 12 เดือน)
(1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)
แผนการดาเนินงานคณะโบราณคดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์
10 ยุทธศาสตร์ 17 นโยบาย 17 กลยุทธ์ 45 มาตรการ และ 44 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดาเนินงานในรอบ
12 เดือน (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) ประกอบด้วยตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการจานวน 24
ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดสานักงบประมาณ จานวน 25 ตัวชี้วัด รวมจานวนทั้งสิ้น 49 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงาน
ในภาพรวมพบว่า มีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จานวน 35 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 71.43 สามารถอธิบายได้
ดังนี้
1. แผนปฏิบัติราชการคณะโบราณคดี มีตัวชี้วัดจานวน 24 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจานวน 19
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 79.17 และตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินการต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 20.83 จาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒ นาหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น ให้ ผู้ เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00
ยุ ท ธศาสตร์ที่ 2: พั ฒ นานั กศึ กษาเพ่ อ เสริม สร้างความคิ ดสร้างสรรค์ ปลู ก ฝั งคุณ ธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิด
เป็นร้อยละ 50.00
ยุท ธศาสตร์ที่ 3: การพัฒ นาสภาพแวดล้ อมทางการศึกษาที่ เอื้อให้ เกิดการเรียนรู้ และ
ความคิดสร้างสรรค์ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น
4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6: การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้ง
การประยุ ก ต์ใช้เพื่ อ รั กษาคุณ ค่ าและเพิ่ ม มู ล ค่าในระดั บ ชาติและนานาชาติ มีตั ว ชี้วัดจานวนทั้งสิ้ น 2
ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 7: การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 66.67
ยุทธศาสตร์ที่ 9: ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดจานวน
ทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 10: พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่นานาชาติ มีตัวชี้วัด
จานวนทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00

~1~

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการคณะโบราณคดี
ประจาปีงบประมาณ 2557 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)
ยุทธศาสตร์
1: การพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

2: พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ป ลู ก ฝั ง
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม

3: การพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้
และความคิดสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการ
ปรับปรุง พัฒนา ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF)
(ระดับปริญญาตรี)
2. จานวนข้อตกลง/ความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) กับสถาน
อุดมศึกษาในทางการจัดการศึกษา

3. ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนติดตามและ
ประเมินคุณภาพบัณฑิต
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต (บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาปี
การศึกษา 2555)
5. ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมพัฒนา
ทักษะการสอนและการสื่อสารด้าน
ภาษาอังกฤษ

6. ร้อยละกิจกรรมส่งเสริม
ประสบการณ์และทักษะให้นกั ศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมสูก่ ารทางาน
ต่อจานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
7. ร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม
จริยธรรมต่อจานวนกิจกรรม
นักศึกษาทั้งหมด
8. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตาม
ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย (แผนยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 4)
9. จานวนแหล่งเรียนรู้ทเี่ พิ่มขึน้

10. ร้อยละความพึงพอใจต่อแหล่ง
เรียนรู้
11. จานวนโครงการส่งเสริมความรู้เรื่อง
การป้องกันอุบัติเหตุและยาเสพติด
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เป้าหมาย
(ผล)
ร้อยละ 100
(ร้อยละ 100)

ผลการดาเนินงาน /
หมายเหตุ

2 ฉบับ
(2 ฉบับ)

1) School of Cultural
Heritage, Northwest
University นครซี อาน
ประเทศจีน
2) Indian Council for
Cultural Relations
ประเทศอินเดีย

ร้อยละ 80
(ร้อยละ 56.80)
ร้อยละ 60
(ร้อยละ 92.60)
ร้อยละ 10 นาเสนอผลงานต่างประเทศ
(ร้อยละ 13.12) 1) ผศ.ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ
2) ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา
3) อ.ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์
4) อ.ดร.พนิดา บุญทวีเวช
5) อ.ดร.สุดารัตน์ พุทธพงษ์
คก. English for Life
6) อ.ศศิธร ศิลป์วุฒยา
7) ผศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร
8) อ.ณภัทร จิตไพศาลวัฒนา
ร้อยละ 100
(ร้อยละ 57.14)
ร้อยละ 100
(ร้อยละ 92.86)
ระดับ 4.16
(ระดับ 4.65)
2 แห่ง
(3 แห่ง)

ร้อยละ 70
(ร้อยละ 71.8)
-

1) ฐานข้อมูลใน
www.art-in-sea.com
2) ห้องสมุดภาควิชา
มานุษยวิทยา
3) ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา (Lab 317)

ข้อเสนอแนะ /
แนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

4: การสร้างความเป็นเลิศด้านการ
วิจัยเชิงสร้างสรรค์

12. ร้อยละผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ/นานาชาติต่อจานวน
อาจารย์ประจาทั้งหมด (แผน
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 7, สมศ.5)
13. ร้อยละผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทนี่ าไปใช้ประโยชน์ตอ่
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (แผน
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 8, สมศ.6)
14. ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation) ใน refereed
journal หรือในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจา
15. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับ
ทุนทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันต่อ
อาจารย์ประจาทั้งหมด
16. ร้อยละโครงการบริการวิชาการข้าม
ศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัย/
ภายในประเทศ/ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ

5: การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม
ต าม แ น วป รั ช ญ าเศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง

17. จานวนโครงการบริการวิชาการที่
มหาวิทยาลัยดาเนินการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

18. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนิน
โครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับที่ 1 สามารถนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวติ ประจาวัน
ระดับที่ 2 สามารถนาความรูท้ ี่ได้ไป
พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น ชุมชน
ไปสู่การแข่งขันในระดับชาติและ
นานาชาติ
ระดับที่ 3 สามารถนาความรูท้ ี่ได้ไป
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

~3~

เป้าหมาย
(ผล)
ร้อยละ 8
(ร้อยละ 1.54)

ผลการดาเนินงาน /
หมายเหตุ

ร้อยละ 8
(ร้อยละ 22.97)
ร้อยละ 5
(ร้อยละ 41.1)
ร้อยละ 10
(ร้อยละ 41.10)
ร้อยละ 1
1) ร่วมกับสภาวัฒนธรรม
(ร้อยละ 8.33)
สัมพันธ์แห่งอินเดีย จัด
โครงการประชุมทาง
วิชาการระดับนานาชาติ
ด้านภาษาฮินดี เรือ่ ง
Hindi Language and
various Forms of
Hindi Literature in
Southeast Asian
Nations
2 โครงการ 1) โครงการให้ความร่วมมือ
(3 โครงการ)
และสนับสนุนการจัดท า
พิพิธภัณฑสถาน
2) โครงก ารทั ศน ศึ กษ า
ภายในประเทศ “ตาม
เส้ นท างงานช่ าง: ชม
ค วาม งด งาม ข อ ง
ศิ ล ปกรรมเมื อ งน่ า นเมื อ งแพร่ และศิ ล ปะ
พื้นบ้านไทลื้อ”
3) โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม
ปฏิบัติการการออกเสียง
ภาษาอั งกฤษส าหรั บครู
ภ าษ าอั งก ฤ ษ ระดั บ
ประถมศึกษาในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ระดับ 1
(ระดับ 2)

ข้อเสนอแนะ /
แนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

6: ก าร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ส่ งเส ริ ม
เอกลัก ษณ์ ศิล ปะและวั ฒ นธรรม
ของชาติ ร วมทั้ ง การประยุ ก ต์ ใช้
เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าใน
ระดับชาติและนานาชาติ

19. จานวนเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

7: การบริหารจัดการองค์กรอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ก ารเป็ น
มหาวิทยาลัยแห่ งการสร้างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ

9 : ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ก า ร เงิ น
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

10: พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรม
และการออกแบบสู่นานาชาติ

20. จานวนโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
21. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒกิ ารศึกษา
ระดับปริญญาเอกต่อจานวนอาจารย์
ประจา (แผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่
13, สกอ.2.2)
22. ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการต่อจานวนอาจารย์ประจา
ทั้งหมด
23. ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การเงินของหน่วยงาน (แผน
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 17)
24. สัดส่วนของงบบุคลากรต่อ
งบประมาณทั้งหมด
25. จานวนโครงการเพือ่ หารายได้

26. จานวนโครงการทีเ่ ตรียมความพร้อม
สู่การขยายโอกาสทางการศึกษาสู่
นานาชาติ
27. สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติตอ่
นักศึกษาทั้งหมด

~4~

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน /
(ผล)
หมายเหตุ
2 เครือข่าย 1) กรมศิลปากร
(11 เครือข่าย) 2) ม.ธรรมศาสตร์
3) พิ พิ ธภั ณ ฑ์ พื้ น บ้ าน
วัดม่วง
4) พิ พิ ธภั ณ ฑ์ ชุม ชนบ้ า น
โป่งมะนาว
5) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)
อ.แม่สอด 5 เครือข่าย
6) ชุมชนมุสลิมบังคลาเทศ
7) ชุ มชนปกากญอบ้ านปู
เต้อ
8) ชุมชนนเปียวโอดอ
9) ชุมชนร่วมใจพัฒนา
10) ชุ ม ชนในสถานก าจั ด
ขยะ
11) ชุ ม ชนบ้ า นภู ป่ า เปาะ
จ.เลย
2 โครงการ
(2 โครงการ)
ร้อยละ 45
(ร้อยละ 45.21)
ร้อยละ 15
(ร้อยละ 46.58)
ร้อยละ 80
(ร้อยละ 48.22)
ร้อยละ 2 โครงการ
(4 โครงการ)

1 โครงการ
(1 โครงการ)
ร้อยละ -

1) โครงการทั ศ นศึ ก ษา
"ตามเส้ นทางงานช่ าง
ชมความงดงามของ
ศิ ลปกรรมเมื องน่ านเมื องแพร่ และศิ ลปะ
พื้นบ้านไทลื้อ"
2) โครงการอบรมภาษา
ฮิ น ดี ส าหรั บ บุ คคล
ทั่วไป
3) โครงการอบรมภาษา
และวั ฒ นธรรมพม่ า
สาหรับบุคคลทั่วไป
4) โ ค ร ง ก า ร J’aime
parler français 2557

ข้อเสนอแนะ /
แนวทางแก้ไข

2. ตัวชี้วัดสานักงบประมาณ มีตัวชี้วัดจานวน 25 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จานวน 16 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 64.0 ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินการต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 36.0
จาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒ นาหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น ให้ ผู้ เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.0
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
100.00
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 75.0
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้สานักงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2557 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)
ยุทธศาสตร์
1: การพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

5 : การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
(ผล)
ร้อยละ 90
(ร้อยละ 35.16)

1. ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาตรงสาขา
ด้านสังคมศาสตร์ (ผลลัพธ์) ปีการศึกษา
2555
2. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จ
ร้อยละ 80
การศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ (ผลลัพธ์) ปี (ร้อยละ 92.60)
การศึกษา 2555
3. ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา ศึกษาต่อ
ร้อยละ 72
หรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 (ร้อยละ 52.55)
ปีด้านสังคมศาสตร์ (ผลลัพธ์) ปี
การศึกษา 2555
4. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ด้าน
217 คน
สังคมศาสตร์ (ปีการศึกษา 2556)
(272 คน)
5. จานวนนักศึกษา
5.1 จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ด้าน
275 คน
สังคมศาสตร์) ปีการศึกษา 2557
(259 คน)
5.2 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ด้าน
1,030 คน
สังคมศาสตร์) ปีการศึกษา 2557
(1,258 คน)
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
ร้อยละ 100
มาตรฐานหลักสูตร ด้านสังคมศาสตร์
(ร้อยละ 100)
7. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
ร้อยละ 90
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ด้าน (ร้อยละ 81.97)
สังคมศาสตร์
8. ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตาม
31.29 ล้านบาท
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ด้าน
(17.73 ล้านบาท)
สังคมศาสตร์
9. ผู้เข้ารับบริการการให้บริการวิชาการนา
ร้อยละ 83
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ผลลัพธ์)
(ร้อยละ 85)
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ผลการดาเนินงาน /
หมายเหตุ

ข้อเสนอแนะ /
แนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
10. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ
(ผลลัพธ์)
11. จานวนโครงการบริการวิชาการ
12. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
13. ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ
14. งานบริการแล้วเสร็จตามระยะเวลา

6 : การอนุรกั ษ์และส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อ
รักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าใน
ระดับชาติและนานาชาติ

15. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
16. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมต่อประโยชน์ของ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
17. จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

18. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
19. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
20. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่แล้ว
เสร็จตามระยะเวลา
21. ค่าใช้จ่ายของการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
10: พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 22. ร้อยละความพึงพอใจในการนาความรู้ไป
และการออกแบบสู่นานาชาติ
ใช้ประโยชน์โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน (ผลลัพธ์)
23. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (โครงการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน)
24. จานวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
25. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร (โครงการเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน)
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เป้าหมาย
(ผล)
ร้อยละ 85.5
(ร้อยละ 87)

ผลการดาเนินงาน /
หมายเหตุ

6 โครงการ
(6 โครงการ)
800 คน
(1,092 คน)
ร้อยละ 81
(ร้อยละ 85)
ร้อยละ 93
(ร้อยละ 100)
1.88 ล้านบาท
(1.76 ล้านบาท)
ร้อยละ 83
ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ 2
(ร้อยละ 87) โครงการ

3 โครงการ
(2 โครงการ)

ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ 2
โครงการ อี ก 1 โครงการ
ขอขยายระยะเวลา จนถึง
31 มี.ค.58
1,346 คน
ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ 2
(356 คน)
โครงการ
ร้อยละ 92
ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ 2
(ร้อยละ 100) โครงการ
ร้อยละ 93
ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ 2
(ร้อยละ 67) โครงการ
0.80 ล้านบาท ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ 2
(0.55 ล้านบาท) โครงการ อี ก 1 โครงการ
ขอขยายระยะเวลา จนถึง
31 มี.ค.58
ร้อยละ 82
- โครงการเสวนาวิ ชาการ
(ร้อยละ 87.6)
ด้ าน ป ระวั ติ ศาสต ร์
ศิ ล ป ะ "Town and
Monastic Architecture
in Sri Lankan Art"
200 คน
(1,598 คน)
1 โครงการ
ขอขยายระยะเวลาถึง 31
(1 โครงการ) มี.ค.58
3.94 ล้านบาท ขอขยายระยะเวลาถึง 31
(3.93 ล้านบาท) มี.ค.58

ข้อเสนอแนะ /
แนวทางแก้ไข

