
ไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2563



ก

คํานํา

งานแผนและบริหารความเสี่ยง สํานักแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ไดจัดทํา
รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ปการศึกษา 2562 รอบ
6 เดือน (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2562) ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือกํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

โครงการท่ีเสนอในแผนปฏิบัติการประจําป มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ปการศึกษา 2562 มีจํานวน
145 โครงการ (ไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2562
เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2561 วาระท่ี 5.3) สําหรับการดําเนินโครงการในรอบ 6 เดือน มีหนวยงานเสนอ
โครงการเพ่ิมเติมจํานวน 18 โครงการ และมีโครงการท่ีแจงยกเลิกจํานวน 5 โครงการ ทําใหมีโครงการท่ี
ดําเนินการในแผนปฏิบัติการประจําป มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ปการศึกษา 2562 มีจํานวนท้ังหมด 158
โครงการ มีงบประมาณท่ีเสนอขออนุมัติดําเนินการในรอบ 6 เดือน (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2562) จํานวน
26,302,974 บาท และใชจายไปแลว 4,275,544 บาท คิดเปนรอยละ 16 ของยอดท่ีเสนอขออนุมัติดําเนินการ

งานแผนและบริหารความเสี่ยงไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากผูบริหาร คณาจารยและบุคลากร
ทุกหนวยงาน ท่ีใหขอมูลท่ีเก่ียวของ และเรียบเรียงรายงาน รวมท้ังมีสวนรวมในการจัดทํารายงานฯ ฉบับนี้
จนสําเร็จลุลวงดวยดี จึงขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงมา ณ ท่ีนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาผลท่ีไดจากการ
รายงานจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุลตอไป

งานแผนและบริหารความเสี่ยง
สํานักแผนและประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
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แผนภาพท่ี 1 แสดงจํานวนโครงการท่ีขออนุมัติดําเนินการและโครงการท่ียังไมไดขออนุมัติ 1
แผนภาพท่ี 2 แสดงจํานวนโครงการตามสถานะการดําเนินโครงการ 1
แผนภาพท่ี 3 แสดงงบประมาณท่ีเสนอและใชจายในรอบ 6 เดือน 2
แผนภาพท่ี 4 แสดงผลการดําเนินโครงการรอบ 6 เดือน 6



1

บทสรุปผูบริหาร
แผนปฏิบัติการประจําป มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ปการศึกษา 2562 จัดทําข้ึนเพ่ือดําเนินพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ปการศึกษา 2560-2564 ซึ่งเปน
กรอบท่ีใชกําหนดทิศทางการดําเนินงานของคณะวิชาและหนวยงานตางๆ โดยมีจํานวนโครงการท่ีเสนอใน
แผนปฏิบัติการประจําปฯ จํานวน 145 โครงการ ขณะนี้การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปฯ
ครบรอบ 6 เดือน (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2562) งานแผนและบริหารความเสี่ยงจึงขอรายงานผลการดําเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปฯ รอบ 6 เดือน ดังนี้
1. จํานวนโครงการและสถานะการดําเนินโครงการในรอบ 6 เดือน (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2562)

แผนปฏิบัติการประจําป มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ปการศึกษา 2562 มีโครงการ 145 โครงการ ท้ังนี้
ในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2562) หนวยงานไดเสนอโครงการเพ่ิมเติม 18 โครงการ
และทําหนังสือแจงขอยกเลิกการดําเนินโครงการ 5 โครงการ ทําใหมีโครงการท่ีจะดําเนินการ 158 โครงการ
ซึ่งขออนุมัติดําเนินการไปแลว 119 โครงการ (คิดเปนรอยละ 75) และยังไมไดขออนุมัติ 39 โครงการ (คิดเปน
รอยละ 25)

โครงการท่ีขออนุมัติดําเนินการ 119 โครงการ ประกอบดวยโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 17
โครงการ คิดเปนรอยละ 14 ของจํานวนโครงการท่ีเสนอขออนุมัติรอบ 6 เดือน ซึ่งมีผลการดําเนินโครงการ
บรรลุเปาหมายท้ัง 17 โครงการ (รอยละ 100) และโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินโครงการ 102 โครงการ
คิดเปนรอยละ 86 ของจํานวนโครงการท่ีเสนอขออนุมัติรอบ 6 เดือน รายละเอียดดังตารางท่ี 1 และ 2 โดย
แสดงในแผนภาพท่ี 1 และ 2

แผนภาพท่ี 1 แสดงจํานวนโครงการท่ีขออนุมัติดําเนินการและโครงการท่ียังไมไดขออนุมัติ

อนุมัติ 119 โครงการ(75%)

ยังไมไดขออนุมัติ, 39
โครงการ (25%)

ภาพรวม

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรท่ี 5
อนุมัติ 56 12 13 8 30
ยังไมไดขออนุมัติ 15 3 6 7 8
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2

แผนภาพท่ี 2 แสดงจํานวนโครงการตามสถานะการดําเนินโครงการ

2. งบประมาณท่ีใชตามแผนปฏิบัติการประจําป มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ปการศึกษา 2562
รอบ 6  เดือน (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2562)

แผนปฏิบัติการประจําป มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ปการศึกษา 2562 มีงบประมาณท่ีเสนอท้ังหมด
29,463,000 บาท ซึ่งในรอบ 6 เดือน (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2562) มีงบประมาณท่ีขออนุมัติดําเนินการ
จํานวน 26,302,974 บาท และงบประมาณท่ีมีรายงานการใชจายไปแลว 4,275,544 บาท (ขอมูลจาก สํานัก
การคลัง, 23 ธันวาคม 2562) คิดเปนรอยละ 16 ของงบประมาณท่ีเสนอขออนุมัติดําเนินการ รายละเอียดดัง
ตารางท่ี 3 และแสดงในแผนภาพท่ี 3

แผนภาพท่ี 3 แสดงงบประมาณท่ีเสนอและใชจายในรอบ 6 เดือน

ดําเนินการแล้วเสร็จ, 17 โครงการ
(14%)

อยู่ระหว่างดําเนินการ, 102 โครงการ (86%)

ไม่ได้ดําเนินการ 0 โครงการ (0%)

ภาพรวม

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรท่ี 5
ดําเนินการแลวเสร็จ 10 2 1 1 3
อยูระหวางดําเนินการ 46 10 12 7 27
ไมไดดําเนินการ 0 0 0 0 0
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14%

ภาพรวมของงบประมาณ

งบประมาณที่เสนอตามแผนฯ 29,463,000
บาท
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งบท่ีเสนอตามแผนฯ 13,049,170 7,519,440 1,093,317 1,510,554 6,290,519
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ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนโครงการและสถานะการดําเนินโครงการในรอบ 6 เดือน (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2562) จําแนกตามยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร แผนฯ
2562

ผลการดําเนินโครงการในรอบ 6 เดือน
ขออนุมัติดําเนินโครงการ สถานะโครงการ

ตาม
แผน เพิ่มเติม ยกเลิก รวม ดําเนินการ

แลวเสร็จ
ระหวาง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ
ยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิต สนองความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 65 50 7 1 56 10 46 -
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยสนองตอความตองการของสังคม 14 11 2 1 12 2 10 -
ยุทธศาสตรท่ี 3 ใหบริการวิชาการท่ีสอดคลองตอความตองการของสังคม 17 11 5 3 13 1 12 -
ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

14 7 1 - 8 1 7 -

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ระบบบริหารจัดการสูความเปน
เลิศและการใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

35 27 3 - 30 3 27 -

รวม 145 106 18 5 119 17 102 -
119

รวมโครงการ ณ ปจจุบัน (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2562) 158
จากตารางท่ี 1 แสดงวาระหวางการดําเนินโครงการในแผนปฏิบัติการฯ ปการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2562) มีโครงการเพ่ิมเติม

จํานวน 18 โครงการ และโครงการท่ีขอยกเลิกจํานวน 5 โครงการ ทําใหจํานวนโครงการในแผนปฏิบัติการฯ ท่ีจะดําเนินการ ณ ปจจุบันมี จํานวน 158 โครงการ
ท้ังนี้ มีจํานวนโครงการท่ีขออนุมัติดําเนินโครงการจํานวน 119 โครงการ คิดเปนรอยละ 75 ประกอบดวยโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 17 โครงการ คิดเปน
รอยละ 14 ของจํานวนโครงการท่ีเสนอขออนุมัติรอบ 6 เดือน ซึ่งมีผลการดําเนินโครงการบรรลุเปาหมายท้ัง 17 โครงการ (ตารางท่ี 2) และโครงการท่ีอยูระหวางดําเนิน
โครงการจํานวน 102 โครงการ คิดเปนรอยละ 86 ของจํานวนโครงการท่ีเสนอขออนุมัติรอบ 6 เดือน
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ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนโครงการ สถานะการดําเนินโครงการ และผลการดําเนินโครงการในรอบ 6 เดือน จําแนกตามคณะวิชา/ศูนย/สํานัก

คณะวิชา/ศูนย/สํานัก
ประเภทโครงการ สรุป

จํานวน
โครงการ

สถานะดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ยุทธศาสตรท่ี
แผนฯ
2562 เพ่ิมเติม ยกเลิก ดําเนินการ

แลวเสร็จ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

รวม
ดําเนินการ รอยละ บรรลุ รอยละ ไมบรรลุ รอยละ รวม 1 2 3 4 5

1. คณะนิติศาสตร 11 4 - 15 - 9 9 60 อยูระหวางดําเนินการ 5 - 2 1 1
2. คณะนิเทศศาสตร 8 1 - 9 1 2 3 33 1 100 - - 1 1 - 1 - 1
3. คณะบริหารธุรกิจ 16 2 1 17 - 16 16 94 อยูระหวางดําเนินการ 6 2 2 1 5
4. คณะพยาบาลศาสตร 20 - - 20 - 18 18 90 อยูระหวางดําเนินการ 7 3 2 1 5
5. คณะวิศวกรรมศาสตร 7 2 1 8 3 5 8 100 3 100 - - 3 3 2 - 1 2
6. คณะศึกษาศาสตร 17 3 1 19 6 7 13 68 6 100 - - 6 6 2 2 1 2
7. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 9 1 - 10 - 7 7 70 อยูระหวางดําเนินการ 2 - 1 1 3
8. คณะสาธารณสุขศาสตร 16 2 1 17 3 13 16 94 3 100 - - 3 11 - 2 1 2
9. สํานักบริการการศึกษา 1 2 - 3 3 - 3 100 3 100 - - 3 1 - - - 2
10. สํานักบรรณสารและสารสนเทศ 2 - - 2 - 2 2 100 อยูระหวางดําเนินการ 2 - - - 0
11. สํานักอธิการบดี 4 - - 4 - 2 2 50 อยูระหวางดําเนินการ - - - - 2
12. ศูนยบริหารสื่อสารการตลาด 3 - - 3 - 2 2 67 อยูระหวางดําเนินการ - - - - 2
13. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมมโีครงการ
14. สํานักพัฒนานักศึกษา 19 1 - 20 - 10 10 50 อยูระหวางดําเนินการ 9 - - 1 -
15. สํานักแผนและประกันคณุภาพ 2 - - 2 1 1 2 100 1 100 - - 1 1 - - - 1
16. สํานักวิจัยและบริการวิชาการ 9 - 1 8 - 7 7 88 อยูระหวางดําเนินการ 1 3 1 - 2
17. สํานักการคลัง 1 - - 1 - 1 1 100 อยูระหวางดําเนินการ 1 - - - -

รวม 145 18 5 158 17 102 119 75 17 100 - - 17
56 12 13 8 30

119
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จากตารางท่ี 2 แสดงวาคณะวิชา/ศูนย/สํานัก ท่ีมีการขออนุมัติดําเนินโครงการครบตามแผนท่ีเสนอ (ดําเนินโครงการแลวเสร็จและโครงการอยูระหวางดําเนิน
โครงการ) ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร สํานักบริการการศึกษา สํานักบรรณสารและสารสนเทศ สํานักแผนและประกันคุณภาพ และสํานักการคลัง สวนคณะวิชา/ศูนย/
สํานัก ท่ีขออนุมัติดําเนินโครงการนอยท่ีสุดคือ คณะนิเทศศาสตร
ตารางท่ี 3 แสดงงบประมาณท่ีเสนอตามแผน และงบประมาณท่ีใชในรอบ 6 เดือน จําแนกตามยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรท่ี
โครงการ

เสนอ
ตามแผน

งบประมาณ
ท่ีเสนอ

ตามแผนฯ 2562

งบประมาณท่ีเสนอและใชรอบ 6 เดือน
งบท่ีเสนอ
ตามแผนฯ

รอบ 6 เดือน

งบท่ีเสนอ
ขออนุมัติ
ดําเนินการ

งบท่ีรายงานการใชจาย*

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
มว.จัดหาให งบออม รวม รอยละของยอดท่ีเสนอ

ขออนุมัติดําเนินการ
1 ผลิตบณัฑิต สนองความตองการฯ 65 13,049,170 10,228,627 9,416,073 572,772 355,290 1,922,560 2,850,622 30.27
2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยฯ 14 7,519,440 8,673,820 8,899,917 277,409 39,697 139,000 456,106 5.12
3 ใหบริการวิชาการฯ 17 1,093,317 507,262 3,087,319 318,843 13,940 110,000 442,783 14.34
4 สงเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมฯ

14 1,510,554 812,750 847,420 48,555 80,399 46,500 175,454 20.70

5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฯ 35 6,290,519 4,528,762 4,052,245 86,491 206,088 58,000 350,579 8.65
รวม 145 29,463,000 24,751,221 26,302,974 1,304,070 695,414 2,276,060 4,275,544 16.25

งบท่ีขออนุมัติดําเนินการ หมายถึง งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรมท่ีขออนุมัติดําเนินการ ท้ังตามแผนฯ และเพ่ิมเตมิ *ท่ีมา: สํานักการคลัง ณ วันท่ี 23 ธันวาคม 2563

จากตารางท่ี 3 แสดงวางบประมาณท่ีเสนอตามแผนปฏิบัติการประจําปฯ ในรอบ 6 เดือน มีจํานวน 24,751,221 บาท งบท่ีเสนอขออนุมัติดําเนินการ มีจํานวน
26,302,974 บาท ซึ่งเพ่ิมจากงบประมาณท่ีเสนอตามแผนฯจํานวน 1,557,753 บาท (คิดเปนรอยละ 6) โดยมีการรายงานผลการใชจายจากสํานักการคลัง จํานวน
4,275,544 บาท คิดเปนรอยละ 16 ของยอดท่ีเสนอขออนุมัติดําเนินการ

โดยยุทธศาสตรท่ีมีงบประมาณท่ีเสนอขออนุมัติดําเนินการในรอบ 6 เดือนมากท่ีสุดคือ ยุทธศาสตรท่ี 1 จํานวน 9,416,073 บาท ใชจายไปท้ังสิ้น 2,850,622 บาท
คิดเปนรอยละ 30 ของยอดท่ีเสนอขออนุมัติดําเนินการ สวนยุทธศาสตรท่ีมีงบประมาณท่ีเสนอในรอบ 6 เดือนนอยท่ีสุด คือ ยุทธศาสตรท่ี 4 งบประมาณท่ีเสนอ 847,420
บาท ใชจายไปท้ังสิ้น 175,454 บาท คิดเปนรอยละ 21 ของยอดท่ีเสนอขออนุมัติดําเนินการ
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แผนภาพแสดงผลการดําเนนิโครงการรอบ 6 เดือน

ดําเนินการแลวเสร็จ ระหวางดําเนินการ ไมไดดําเนินการ
6 เดือน 17 102 0
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จํานวนโครงการจําแนกตามสถานะ
รอบ 6 เดือน

ตามแผน เพ่ิมเติม ยกเลิก รวม
6 เดือน 106 18 5 119
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จํานวนโครงการจําแนกตามประเภท
รอบ 6 เดือน

24,751,221 บาท

26,302,974 บาท

4,280,430 บาท
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งบท่ีเสนอตามแผนฯ

งบท่ีเสนอขออนุมัติดําเนินการ

งบท่ีรายงานการใชจาย

งบประมาณโครงการรอบ 6 เดือน

แผนภาพท่ี 4 แสดงผลการดําเนินโครงการรอบ 6 เดือน
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ผลการดําเนินงานของหนวยงานจําแนกตามยุทธศาสตร
ตารางท่ี 4 ผลการดําเนินงานของหนวยงาน ยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิต สนองความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน

ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

1 นิติ
ศาสตร

นต-1-2 วัน “รพี” รําลึก 52,950 36,000 4,115 125 0 4,240 1) นักศึกษาไดเขารวมแขงขัน
ตอบปญหากฎหมายจัดโดย
ภายนอกอยางนอย 2 องคกร
2) ผลการแขงขันผาน
เขารอบแรก/ติด 1 ใน 10
ของจํานวนทีมท่ีแขงขัน
3) นักศึกษาเขารวมพิธีวาง
พวงมาลาไมนอยกวา 20 คน
4) ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาอยูใน
ระดับดี (≥3.51)

อยูระหวาง
ดําเนินการ

2 นิติ
ศาสตร

นต-1-5 ศึกษาดูงานองคกร
ทางนิติศาสตร

32,020 16,250 อยูระหวางดําเนินการ 1) นักศึกษานิติศาสตรเขา
รวมศึกษาดูงานไมนอยกวา
20 คน
2) นักศึกษามีความรูเก่ียวกับ
การศึกษาตอในช้ัน
เนติบัณฑิตฯ รอยละ 60
3) ผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาอยูใน
ระดับดี (≥3.51)

อยูระหวาง
ดําเนินการ



8

ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

3 นิติ
ศาสตร

นต-1-6 ฝกอบรมกฎหมาย
สําหรับครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา (เพ่ิมเติม)

- 62,380 อยูระหวางดําเนินการ 1) มีบุคคลภายนอกสนใจเขา
รวมอยางนอย 20 คน/ครั้ง
2) ผูเขาอบรมมีความรูทาง
กฎหมายท่ีฝกอบรมผลเฉลีย่
โดยรวมไมนอยกวารอยละ
70

อยูระหวาง
ดําเนินการ

4 นิติ
ศาสตร

นต-1-7 พัฒนาทักษะการ
เขียนหนังสือ
โตตอบในงานสาร
บรรณและรายงาน
การประชุม
(เพ่ิมเติม)

- 13,130 อยูระหวางดําเนินการ 1) ผูเขาอบรมมีทักษะการทํา
หนังสือโตตอบในงานสาร
บรรณไมนอยกวารอยละ 70
2) ผูเขาอบรมมีทักษะการ
จัดทํารายงานการประชุมไม
นอยกวารอยละ 60

อยูระหวาง
ดําเนินการ

5 นิติ
ศาสตร

นต-1-9 Road Of Life
ถนนสายชีวิต
(เพ่ิมเติม)

- 15,679 อยูระหวางดําเนินการ 1) ผูเขารวมโครงการมคีวามรู
และทักษะการคนหาตัวเอง
และการวางแผนการดําเนิน
ชีวิตไมนอยกวารอยละ 70
2) ผลสัมฤทธ์ิในการจดัการ
เรียนรูไมนอยกวารอยละ 80
3) คณะทํางานไดรับการฝก
ทักษะการเรยีนรูในศตวรรษ
ท่ี 21 โดยมีผลการประเมิน
ทักษะไดไมนอยกวารอยละ
70

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

6 นิเทศ
ศาสตร

นท-1-2 สะพายกลองทอง
ทัศน ครั้งท่ี 6

32,760 23,730 อยูระหวางดําเนินการ 1) ผูเขารวมโครงการไมนอย
กวารอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย (55 คน)
2) ผูเขารวมโครงการมคีวาม
พึงพอใจเฉลี่ยมากกวา 3.51
3) ผูเขารวมโครงการมรีะดับ
ความรูความเขาใจดานการ
ถายภาพน่ิงและภาพยนตร
เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ
80
4) ไดภาพถายเพ่ือนําไปจัด
นิทรรศการรอยละ 100

1) ผูเขารวม
โครงการจํานวน 55
คน คิดเปนรอยละ
100
2) ผูเขารวม
โครงการมคีวามพึง
พอใจเฉลี่ย 4.00 อยู
ในระดับดี
3) ผูเขารวม
โครงการมรีะดับ
ความรูความเขาใจ
ดานการถายภาพน่ิง
และภาพยนตร
เพ่ิมข้ึนรอยละ 90
4) ไดภาพถายเพ่ือ
นําไปจัดนิทรรศการ
รอยละ 100

 อุปสรรค:
การขาด
แคลนงบ
ประมาณ
สนับสนุน
ดานอาหาร
และของ
วาง
สําหรับ
ผูเขารวม
โครงการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

7 บริหาร
ธุรกิจ

บธ-1-1 สงเสริม
คุณลักษณะ
บัณฑิตตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ 5
ประการ และ
พัฒนาทักษะแหง
ศตวรรษท่ี 21
คณะบริหารธุรกิจ
ประจําปการศึกษา
2562

264,709
(ไมรวม

กิจกรรมท่ี 5)

238,340 19,300 800 0 20,100 ประกอบดวย 10 กิจกรรม
ตามแผน 9 กิจกรรม
เพ่ิมเตมิ 1 กิจกรรม

อยูระหวาง
ดําเนินการ 9

กิจกรรม
ยังไมไดยื่นอนุมตัิ

ดําเนินการ 1
กิจกรรม

(กิจกรรมท่ี 5)

กิจกรรมท่ี 1 การ
เสวนาและการ
ประกวดเขียนแผน
ธุรกิจ “การดําเนิน
ธุรกิจกับการกาว
เขาสูสังคมสูงวัย”
(เปลี่ยนหัวขอ:
ธุรกิจโลจิสติกส
สําหรับสังคมเมือง
อัจฉริยะ)

19,060 44,020 อยูระหวางดําเนินการ 1) มีนักศึกษาและผูเขารวม
การเสวนาไมนอยกวา 50 คน
2) นักศึกษาสามารถเขียน
แผนธุรกิจได
3) มีผูเขารวมประกวดแขงขัน
ไมนอยกวา 5 ทีม
4) นักศึกษา ศิษยเกา และ
ผูเขารวมกิจกรรม มีความพึง
พอใจ อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย ≥ 3.51 ข้ึนไป

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

(ตอ) กิจกรรมท่ี 2
สงเสริมนักศึกษา
เขารวมการ
แขงขันภายนอก
มหาวิทยาลยั

15,000 15,000 อยูระหวางดําเนินการ 1) นักศึกษาไดรับการสงเสริม
ใหเขารวมแขงขันจาก
ภายนอกไมต่ํากวา 15 คน
2) จํานวนการแขงขันจาก
ภายนอกท่ีนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจเขารวมไม
นอยกวา 10 รายการ
3) จํานวนรางวัลท่ีไดรับจาก
การแขงขันภายนอกไมต่ํา
กวา 3 รายการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 3
ศึกษาดูงานเพ่ือ
เตรียมความพรอม
สู ตลาดแรงงาน
คณะบริหารธุรกิจ
ประจําปการศึกษา
2562

44,177 44,179 อยูระหวางดําเนินการ 1) นักศึกษาเขารวมศึกษาดู
งานไมนอยกวารอยละ 80
2) นักศึกษาเขารวมศึกษาดู
งานมีความพึงพอใจ/ความรู
ความเขาใจอยูในระดับ ดี
(คะแนน ≥ 3.51)
3) นักศึกษามีความสัมพันธ
ระหวางสาขาวิชามากข้ึน
หลังเขาศึกษาดูงาน มากข้ึน
รอยละ 50

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

(ตอ) กิจกรรมท่ี 4
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาทักษะ
แหงศตวรรษท่ี 21
“การสรางรายได
จาก YouTube”

36,260 36,580 อยูระหวางดําเนินการ 1) ผูเขาอบรมอยางนอย
รอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย
2) ผูเขารวมอบรมมีความพึง
พอใจตอการจัดกิจกรรมอยูใน
ระดับมาก (คาเฉลีย่ ≥ 3.51)
3) ผูเขารวมอบรมมีความรู
ดานการสรางรายไดจาก
YouTube เพ่ิมข้ึนอยางนอย
รอยละ 10
4) ผูเขารวมอบรมสามารถ
ปฏิบัติและประยุกตใชความรู
เพ่ือสรางสรรคผลงาน
อยางนอย 1 ผลงาน
5) ผูเขารวมอบรมมีระดับ
การปฏิบัตดิานการพัฒนา
ทักษะในการสื่อสารฯ เพ่ือ
นําเสนอผลงานทางดิจิทัล
ดวย YouTube อยูในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย ≥ 3.51)
6) ศิษยเกาไดรบัขอมูลและ
ความรูท่ีเปนประโยชนในการ
ประกอบอาชีพ

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

(ตอ) กิจกรรมท่ี 6
พัฒนานักศึกษา
ทางทักษะวิชาชีพ
สาขาการจดัการ
คณะบริหารธุรกิจ

29,972 10,562 อยูระหวางดําเนินการ 1) นักศึกษาเขารวมกิจกรรม
ไมนอยกวารอยละ 80
2) กลุมเปาหมายไมนอยกวา
รอยละ 80 มีความรูเพ่ิมข้ึน
ในเรื่องการเตรียมความ
พรอมในการเปน
ผูประกอบการยุคใหมฯ
3) กลุมเปาหมายมีความพึง
พอใจในผลการดาํเนินงานอยู
ในระดับมาก (ระดับ 4)

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 7 การ
ประกวดการ
นําเสนอขายสินคา
ของนักศึกษา
สาขาวิชา
การตลาด คณะ
บริหารธุรกิจ

13,000 14,500 อยูระหวางดําเนินการ 1) มีผูเขารวมโครงการไม
นอยกวารอยละ 80
2) มีผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก คาเฉลีย่ ≥ 3.51 ข้ึนไป
3) ความรูหลังเขารวม
กิจกรรมเพ่ิมข้ึนรอยละ 60

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 8 พัฒนา
วิชาชีพนักศึกษาฯ
สาขาวิชาการ
ทองเท่ียวและการ
โรงแรมฯ

61,840 10,799 14,900 800 0 15,700 ประกอบดวย 3 กิจกรรมยอย อยูระหวาง
ดําเนินการ 3
กิจกรรมยอย
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

(ตอ) 8.1 ศึกษาดูงาน
ดานการทองเท่ียว
วัฒนธรรมใน
ชุมชนปราสาทหิน
พนมวันท

1) รายงานแผนการพัฒนา
การทองเท่ียวของนักศึกษา
ผานการเมินรอยละ 50
2) นักศึกษาเขารวมกิจกรรม
ไมนอยกวารอยละ 90
3) มีสื่อประชาสมัพันธ (VDO
clip) แนะนําสถานท่ี
ทองเท่ียวภายในชุมชน

อยูระหวาง
ดําเนินการ

8.2 ศึกษาดูงาน
โรงเรียนการ
จัดการโรงแรม
และการทองเท่ียว
นานาชาติ (I-TIM)

1) กลุมเปาหมายเขารวมไม
นอยกวารอยละ 90
2) ความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมอยูในระดับดี
(คะแนน ≥ 3.51)
3) นักศึกษามีความรูดาน
อุตสาหกรรมบริการและการ
ประกอบอาหารโดยผานการ
ทดสอบภาคปฏิบัตริอยละ
100

อยูระหวาง
ดําเนินการ

8.3 การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพดาน
การทองเท่ียวและ
การโรงแรม

1) นักศึกษาท่ีเขารวมการ
แขงขันไดใบประกาศการเขา
รวมการแขงขันรอยละ 100
2) นักศึกษาเขารวมการ
แขงขันอยางนอย 1 ครั้ง

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

(ตอ) กิจกรรมท่ี 9
กิจกรรมการ
แขงขันตอบปญหา
วิชาการดานการ
บัญชี

45,400 27,700 อยูระหวางดําเนินการ 1) จํานวนรายการในการ
แขงขันไมนอยกวา 2 รายการ
2) รอยละ 100 ของนักศึกษา
เขารวมการแขงขันทักษะ
วิชาการมีประสบการณ
3) รอยละ 90 ของนักศึกษาท่ี
เขารวมแขงขันทักษะวิชาการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 10
สงเสริมนักศึกษา
เขารวมการ
แขงขันทางวิชาชีพ
กับองคกร
ภายนอก
มหาวิทยาลยั
(เพ่ิมเติม)

- 35,000 4,400 0 0 4,400 1) นักศึกษาไดรับการ
สงเสริมใหเขารวมแขงขันไม
ต่ํากวา 15 คน
2) นักศึกษาเขารวมแขงขัน
ไมนอยกวา 5 รายการ
3) ไดรับรางวัลไมต่ํากวา 2
รายการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

8 บริหาร
ธุรกิจ

บธ-1-2 การเตรียมความ
พรอมกอนกาวเขา
สูตลาดแรงงาน
และทักษะการ
ประกันคณุภาพ
คณะบริหารธุรกิจ

25,030 25,030 984 2,820 6,000 9,804 ประกอบดวย 4 กิจกรรม อยูระหวาง
ดําเนินการ 4

กิจกรรม
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

(ตอ) กิจกรรมท่ี 1
ปฐมนิเทศตอนรับ
นักศึกษาใหมและ
เสรมิสรางอัต
ลักษณนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ

15,180 15,180 984 2,820 6,000 9,804 1) มีนักศึกษาใหมเขารวม
ไมนอยกวารอยละ 90
2) นักศึกษาใหมท่ีเขารวม
โครงการมคีวามพึงพอใจอยู
ในระดับดี (คะแนน ≥ 3.51)
3) มีกิจกรรมปฐมนิเทศ
อยางนอย 1 กิจกรรม
4) นักศึกษาใหมไดรับรู
ขาวสารของคณะและมีความ
พรอมในการศึกษาเลาเรียน
5) นักศึกษาใหมมี
ความสัมพันธท่ีดรีะหวาง
อาจารย รุนพ่ีและเพ่ือนๆ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 2
กิจกรรมพ่ีดูแล
นอง

ไมใชงบประมาณ 1) กลุมเปาหมายเขารวม
ไมนอยกวารอยละ 80
2) ผลการประเมินคุณภาพ
ในการจัดกิจกรรมจาก
นักศึกษาอยูในระดับดี
คาเฉลี่ย ≥ 3.51 ข้ึนไป
3) นักศึกษามีความรูและ
ความเขาใจในรายวิชา
เพ่ิมข้ึนมากกวารอยละ 60

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

(ตอ) กิจกรรมท่ี 3
กิจกรรมอาจารย
ดูแลศิษย

ไมใชงบประมาณ 1) กลุมเปาหมายเขารวมไม
นอยกวารอยละ 80
2) ผลการประเมินคุณภาพ
ในการจัดกิจกรรมจาก
นักศึกษาอยูในระดับดี
คาเฉลี่ย ≥ 3.51 ข้ึนไป
3) นักศึกษามีความรูและ
ความเขาใจในรายวิชา
เพ่ิมข้ึนมากกวารอยละ 60
4) นักศึกษาสอบผานได
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
รอยละ 3

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 4
เตรียมความพรอม
กอนเขาสู
ตลาดแรงงาน
สงเสริมนักศึกษา
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ 5 ดาน
และความรูทักษะ
การประกัน
คุณภาพ

9,850 9,850 อยูระหวางดําเนินการ 1) กลุมเปาหมายเขาอบรม
ไมนอยกวารอยละ 80
2) ผลการประเมินคุณภาพ
ในการจัดกิจกรรมจาก
นักศึกษาอยูในระดับดี
คาเฉลี่ย ≥ 3.51 ข้ึนไป
3) นักศึกษามีความรูและ
ความเขาใจ หลังจากการ
อบรมไมนอยกวารอยละ 60

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

9 บริหาร
ธุรกิจ

บธ-1-3 คลินิกนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ
ประจําปการศึกษา
2562

224,966 224,280 อยูระหวางดําเนินการ 1) ผลการประเมินคุณภาพ
ของกิจกรรมในการให
คําปรึกษา อยูในระดับดี
2) ปญหาทางวิชาการและ
การใชชีวิตของนักศึกษาไดรับ
การแกไขไมต่ํากวารอยละ 90
3) ผลการประเมินคุณภาพ
ของการใหขอมูลขาวสาร
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหลงงาน ท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกนักศึกษา อยูใน
ระดับดี (x ≥ 3.51)

อยูระหวาง
ดําเนินการ

10 บริหาร
ธุรกิจ

บธ-1-4 การนิเทศงาน
สหกิจศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจ
ปการศึกษา 2561

29,432 20,108 2,574 3,768 0 6,342 ประกอบดวย 2 กิจกรรม อยูระหวาง
ดําเนินการ 2

กิจกรรม

กิจกรรมท่ี 1
นิเทศงานสหกิจ
ศึกษา หลักสตูร
ศิลปศาสตรบณัฑติ
สาขาการทองเท่ียว
และการโรงแรม
ปการศึกษา 2562

21,052 11,728 2,574 3,768 0 6,342 1) นักศึกษามีความรูเรื่อง
โครงงานสหกิจศึกษาเพ่ิมข้ึน
อยางนอย รอยละ 50
2) นักศึกษามีความคบืหนา
และมีการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษาอยางนอยรอยละ 50

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

(ตอ) กิจกรรมท่ี 2
นิเทศงานสหกิจ
ศึกษา หลักสตูร
บัญชีบัณฑิต
ปการศึกษา 2562

8,380 9,704 อยูระหวางดําเนินการ 1) นักศึกษามีความรูเรื่อง
โครงงานสหกิจศึกษาเพ่ิมข้ึน
อยางนอย รอยละ 50
2) นักศึกษามีความคบืหนา
และมีการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษาอยางนอยรอยละ 50

อยูระหวาง
ดําเนินการ

11 บริหาร
ธุรกิจ

บธ-1-7 สงเสริมและ
พัฒนานักศึกษา
หลักสตูรศลิป
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการ
ทองเท่ียวและการ
โรงแรม (เพ่ิมเติม)

- 55,997 อยูระหวางดําเนินการ ประกอบดวย 2 กิจกรรม อยูระหวาง
ดําเนินการ 2

กิจกรรม

กิจกรรมท่ี 1
ศึกษาดูงานวิธี
ตรวจคนเขาเมือง
และระเบียบพิธี
ทางศุลกากร

- 10,997 อยูระหวางดําเนินการ 1) นักศึกษาสามารถนําองค
ความรูท่ีไดรับมาใชในการ
เรียนไดรอยละ 100
2) นักศึกษาเขารวมกิจกรรม
รอยละ 100
3) นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการเขารวมกิจกรรม ≥
3.51 คะแนน

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

(ตอ) กิจกรรมท่ี 2 ตัด
ชุดเครื่องแบบ
สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการ
ทองเท่ียวและการ
โรมแรม

- 45,000 อยูระหวางดําเนินการ 1) นักศึกษาเขารวมกิจกรรม
รอยละ 100
2) นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการเขารวมกิจกรรม ≥
3.51 คะแนน

อยูระหวาง
ดําเนินการ

12 บริหาร
ธุรกิจ

บธ-1-8 ตลาดนัด VU
คณะบริหารธุรกิจ
(เพ่ิมเติม)

- 1,950 อยูระหวางดําเนินการ 1) ผูเขารวมโครงการมคีวาม
พึงพอใจอยูในระดับดี (≥3.51)
2) มีรานคาเขารวมจํานวน
10 ราน

อยูระหวาง
ดําเนินการ

13 พยาบาล
ศาสตร

พยบ-1-1 สัมมนาหลักสูตร
เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน ป
การศึกษา 2562

58,070 42,530 อยูระหวางดําเนินการ 1) ความพึงพอใจตอการเขา
รวมโครงการของอาจารย ≥
3.51
2) มี มคอ.3 และ มคอ.4
ครบทุกรายวิชากอนเปดภาค
การศึกษา
3) มี curriculum mapping
ท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน
รอยละ 100
4) มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active learning
อยางนอยรอยละ 50 ของ
รายวิชาการพยาบาล

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

14 พยาบาล
ศาสตร

พยบ-1-2 รับนักศึกษาและ
เตรียมความพรอม
กอนเขาศึกษา ป
การศึกษา 2562

253,900 281,500 อยูระหวางดําเนินการ ประกอบดวย 2 กิจกรรม อยูระหวาง
ดําเนินการ 2

กิจกรรม

กิจกรรมท่ี 1 สอบ
คัดเลือกนักศึกษา

87,400 93,800 อยูระหวางดําเนินการ 1) จํานวนผูมารายงานตัวเขา
ศึกษาหลักสตูรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต รอยละ 100
2) คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจของผูเขารวมโครงการ
อยูในระดับดหีรือ ≥ 3.51

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 2
เตรียมความพรอม
กอนเขาศึกษา

166,500 187,700 อยูระหวางดําเนินการ 1) นศ.ช้ันปท่ี 1 รอยละ 100
ไดรับการเตรียมความรูกอน
เขาศึกษา
2) นศ.ช้ันปท่ี 1 มากกวา
รอยละ 80 สอบผานในการ
เตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษา
3) นศ.ช้ันปท่ี 1 รอยละ 100
ไดรับการเตรียมความพรอมฯ
4) ผลการประเมินความพึง
พอใจของนศ.ดานการเตรยีม
ความพรอมอยูในระดับดี ≥
3.51

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

15 พยาบาล
ศาสตร

พยบ-1-3 เตรียมความพรอม
เพ่ือการสอบ
ความรูขอข้ึน
ทะเบียนและรับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล
ปการศึกษา 2562

158,460 180,960 0 5,173 75,000 80,173 1) จํานวนของผูสอบผานการ
สอบความรูขอข้ึนทะเบียนฯ
ภายใน 1 ป รอยละ 76
2) จํานวนนักศึกษาพยาบาล
ศาสตรช้ันปท่ี 4 ท่ีเขา
ทบทวนความรู รอยละ 80
3) ผลการสอบรวบยอดและ
การสอบ สสอท. ผานท้ังหมด
รอยละ 70
4) คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ีเขารวม
โครงการอยูในระดับดีข้ึนไป
หรือ ≥ 3.51

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

16 พยาบาล
ศาสตร

พยบ-1-4 พัฒนานักศึกษา
ตามคณุลักษณะท่ี
พึงประสงค ตรง
ตามความตองการ
ของสังคมและ
ตลาดแรงงาน
ปการศึกษา 2562

393,140 401,952 89,122 400 30,000 119,522 1) นักศึกษาท่ีเขารวม
โครงการมคีุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคฯ อยูระดับดีข้ึนไป
2) นักศึกษาท่ีเขารวมมี
ความรูเรื่องประกันคณุภาพ
หลังไดรับการอบรมใหความรู
เพ่ิมข้ึนมากกวารอยละ 80
3) มีโครงการท่ีเกิดข้ึนจาก
แกนนําสโมสรโดยยึดหลัก
PDCA อยางนอย 2 โครงการ
4) จํานวนผลงานของ
นักศึกษาท่ีนําเสนอนอก
สถาบันอยางนอย 3 ผลงาน/
ไดรับรางวัลระดับชาติอยาง
นอย 1 รางวัล
5) นักศึกษาท่ีมีปญหาดาน
ผลการเรยีนไดรับการดูแล
ครบ รอยละ 100

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 1
ปฐมนิเทศและ
รับขวัญนองใหมสู
ออมกอดพ่ี สีฟา
คราม

66,800 44,000 21,360 0 7,500 28,860

กิจกรรมท่ี 2
พัฒนาทักษะชีวิต
เพ่ิมภูมิคุมกันชีวิต
ใหแกนักศึกษา

156,550 161,202 67,762 0 15,000 82,760

กิจกรรมท่ี 3
นําความรู สูการ
สรางสรรคและ
เผยแพรนวัตกรรม

71,100 53,650 อยูระหวางดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

(ตอ) กิจกรรมท่ี 4
พลเมืองดีมีจติ
อาสา สรางเสริม
สุขภาพนําความรู
สูชุมชน

42,420 39,420 อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 5
พัฒนาภาวะผูนํา
สัมมนาสโมสร
นักศึกษาและการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา

44,750 93,600 0 400 7,500 7,900

กิจกรรมท่ี 6 รูตน
สูการฝกฝน
วิชาการ

11,520 10,080 อยูระหวางดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

17 พยาบาล
ศาสตร

พยบ-1-5 การใหบริการ
ขอมูลขาวสารและ
สารสนเทศแก นศ.
และศิษยเกา ป
การศึกษา 2562

114,100 119,340 อยูระหวางดําเนินการ 1) มีผูเขารวมกิจกรรมพบ
อาจารยอยางนอยรอยละ 80
2) ความพึงพอใจของผูเขา
รวมกิจกรรมพบอาจารยท่ี
ปรึกษาอยูในระดับดีข้ึนไป
3) นักศึกษาท่ีไดรับคําปรึกษา
มีความพึงพอใจอยูในระดับดี
ข้ึนไปหรือ ≥ 3.51
4) นักศึกษาไดรับการดูแล
อยางตอเน่ืองรอยละ 100
5) ความพึงพอใจของผูเขา
รวมกิจกรรมพบผูปกครองอยู
ในระดับดีข้ึนไป
6) นักศึกษาและศิษยเกา
สามารถนําความรูขอมูล
ขาวสารไปใชประโยชนอยูใน
ระดับดีข้ึนไป ≥ 3.51
7) นักศึกษาปสุดทายมีความ
พรอมในการทํางานรอยละ
100
8) นักศึกษาและศิษยเกาใน
สายรหัสเดียวกันรูจักกัน
รอยละ 100

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 1
บริการให
คําปรึกษาวิชาการ
และทักษะชีวิต

30,600 30,840 อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 2
บริการใหขอมลู
และความรูแกนศ.
และศิษยเกา

2,000 2,000 อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 3
เตรียมความพรอม
เพ่ือการทํางาน :
ปจฉิมนิเทศ

44,500 44,500 อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 4 คืนสู
รั้วแคแสด

37,000 42,000 อยูระหวางดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

18 พยาบาล
ศาสตร

พยบ-1-6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ป
การศึกษา 2562

1,408,760 1,408,760 อยูระหวางดําเนินการ 1) มีจํานวนตํารา/หนังสือท่ี
ทันสมัยเพ่ิมข้ึน
2) สาขาวิชามตีําราหลักอยาง
นอย 5 เรื่องอายไุมเกิน 10 ป
3) มีวารสารทางการพยาบาล
ท้ังไทยและตางประเทศอยาง
ละ 10 ช่ือเรื่อง และครบทุก
สาขาวิชา
4) มีฐานขอมูลหนังสือ
วารสารอิเล็คทรอนิกสอยาง
นอย 1 ฐานขอมูล
5) คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจในการจัดการสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนการสอน
ในระดับดีข้ึนไปหรือ ≥ 3.51

อยูระหวาง
ดําเนินการ

19 พยาบาล
ศาสตร

พยบ-1-7 พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน ป
การศึกษา 2562

54,740 40,560 อยูระหวางดําเนินการ 1) อาจารยรอยละ 80 เขา
รวมประชุมและมีความพึง
พอใจมากกวา 3.51
2) อาจารยมีความพึงพอใจ
ตอการใชสื่อ ≥ 3.51
3) นศ.มีความพึงพอใจตอสื่อ
การเรยีนการสอน ≥ 3.51

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

20 วิศวกรรม
ศาสตร

วศ-1-1 เตรียมความพรอม
กอนเขาศึกษา
คณะ
วิศวกรรมศาสตร

14,000 14,000 อยูระหวางดําเนินการ 1) ผลการประเมินความพึง
พอใจของผูเขารวมโครงการ
อยูในระดับดี (คะแนน≥3.51)
2) นักศึกษาใหมคณะ
วิศวกรรมศาสตรรอยละ 70
มีความรูเพ่ิมข้ึนสูงกวากอน
เขารวมโครงการ

1) ผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยูใน
ระดับดี เฉลีย่ 3.8
คะแนน
2) ผูเขารวม
โครงการ 42 คน มี
ผลการทดสอบหลัง
เรียนมากกวากอน
เรียนจํานวน 34 คน
คิดเปนรอยละ 80

 ไมมี

กิจกรรมท่ี 1 จัด
อบรมการคํานวณ
ข้ันพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม

14,000 14,000 อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 2 พ่ี
ดูแลนอง

ไมมีการเบิกงบประมาณ

กิจกรรมท่ี 3
อบรมคุณธรรม
จริยธรรม

เขารวมกับสํานักพัฒนานักศึกษา

21 วิศวกรรม
ศาสตร

วศ-1-2 พัฒนาทักษะชีวิต
และอาชีพดาน
วิศวกรรม

19,010 19,010 อยูระหวางดําเนินการ 1) นักศึกษาโครงงาน
วิศวกรรมเขารวมรอยละ 100
2) ผลการประเมินความพึง
พอใจของผูเขารวมโครงการ
อยูในระดับดี (≥3.51)
3) นักศึกษารอยละ 80 มี
ความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน

1) นักศึกษาฯเขารวม
รอยละ 100
2) ผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยูใน
ระดับดี (คะแนน
4.35)
3) นักศึกษารอยละ
100 มีความรูความ
เขาใจเพ่ิมข้ึน

 ไมมี
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

22 วิศวกรรม
ศาสตร

วศ-1-4 พัฒนาวิชาชีพ
นักศึกษาใหตรง
ตามตลาดแรงงาน
Jobs Code Fair
2019 ครั้งท่ี 1
(เพ่ิมเติม)

- 6,600 อยูระหวางดําเนินการ 1) จํานวนผูเขารวมโครงการ
อยางนอยรอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย (50 คน)
2) ความพึงพอใจของอยูใน
ระดับมากหรือเทากับ 3.51
3) จํานวนชุมชน/สถาน
ประกอบการท่ีเขารวม

อยูระหวางสรุปผล
โครงการ

23 ศึกษา
ศาสตร

ศษ.(ป.
บัณฑิต)
-1-2

นิเทศการสอน
หลักสตูร
ประกาศนียบตัร
บัณฑิตวิชาชีพครู
รุน ปการศึกษา
2561 และป
การศึกษา 2562

129,474 135,266 31,363 0 0 31,363 1) นักศึกษารอยละ 80
ไดรับการประเมิน รายวิชา
ฝกปฏิบัติการสอน 1 และ 2
ในระดับ B ข้ึนไป

อยูระหวาง
ดําเนินการ

24 ศึกษา
ศาสตร

ศษ.(ป.
บัณฑติ)

-1-3

การเตรียมความ
พรอมในการสอบ
บรรจุและการ
เสรมิสรางจิต
วิญญาณความเปน
ครู

87,685 52,015 19,825 1,140 22,500 43,465 1) มีผูเขารวมโครงการอยาง
นอยรอยละ 80
2) ความพึงพอใจอยูในระดับ
มากกวาหรือเทากับ 3.51
3) รอย 80 ของ
กลุมเปาหมายสามารถ
นําเสนองานหลังฝกได
คะแนนระดับดีมาก (9-10
คะแนน)

1) ผูเขารวม 68 คน
คิดเปนรอยละ 80
2) คะแนนความพึง
พอใจเฉลี่ย 3.55 อยู
ในระดับดี
3) รอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย
นําเสนองานหลังฝก
ไดคะแนนดีมาก

 ไมมี
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

25 ศึกษา
ศาสตร

ศษ.
(ปรด)-

1-4

เสรมิความรูและ
ประสบการณการ
เปนผูบรหิาร
การศึกษามืออาชีพ
หลักสตูรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา
ป 2562

353,850 33,442 5,632 1,464 0 7,096 ประกอบดวย 6 กิจกรรม อยูระหวาง
ดําเนินการ 6

กิจกรรม

กิจกรรมท่ี 1 การ
เตรียมความพรอม
ดานการวิจัย
(นักศึกษารุนท่ี 17)

10,300 7,500 อยูระหวางดําเนินการ 1) นักศึกษารอยละ 80
ไดรับการเพ่ิมพูนความรูและ
ปรับพ้ืนฐานดานการวิจัย
สูงข้ึน

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 2 การ
เสรมิสราง
ประสบการณวิจัย
และการบริหารยุค
ใหม (นักศึกษารุน
ท่ี 16 และ 17)

700 700 อยูระหวางดําเนินการ 1) นักศึกษาทุกคนเขารวม
สัมมนาทางวิชาการ
ระดับชาต/ินานาชาติอยาง
นอย 3 ครั้งเพ่ือสําเร็จ
การศึกษา

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

(ตอ) กิจกรรมท่ี 3 การ
พัฒนาบุคลิกภาพ
และมารยาททาง
สังคม (นักศึกษา
รุนท่ี 16 และ 17)

12,710 710 อยูระหวางดําเนินการ 1) นักศึกษามีความพึงพอใจ
≥ 3.51
2) นักศึกษารอยละ 80 มี
การพัฒนาบุคลิกภาพและ
มารยาททางสังคมท่ีดีข้ึน

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 4
การศึกษาดูงานการ
จัดการศึกษาใน
ประเทศ/
ตางประเทศ
(นักศึกษารุนท่ี 17)

301,100 1,100 อยูระหวางดําเนินการ 1) รอยละ 100 ของ
นักศึกษารุนท่ี 17 เขาศึกษา
ดูงานการจัดการศึกษาใน
ประเทศและตางประเทศ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 5 การ
พิจารณาโครงราง
วิทยานิพนธฯ
(Round Table)
นักศึกษารุนท่ี 17

13,840 13,600 อยูระหวางดําเนินการ 1) นักศึกษามีความพึงพอใจ
≥ 3.51

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 6 การ
ฝกประสบการณ
วิชาชีพการบริหาร
การศึกษานักศึกษา
รุนท่ี 17

15,200 9,832 5,632 1,464 0 7,096 1) ผูเขารวมโครงการมคีวาม
พึงพอใจ ≥ 3.51

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

26 ศึกษา
ศาสตร

ศษม.
(หลักสูตร
และการ
สอน)-1-5

พัฒนาทักษะและ
เสรมิสรางความ
เปนครู หลักสูตร
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน
คณะศึกษาศาสตร
ป 2562

220,400 330,700 50,774 34,405 6,000 91,179 1) นักศึกษาเขารวมโครงการ
รอยละ 100
2) อาจารยนิเทศก ครูพ่ีเลี้ยง
ผูบริหารสถานศึกษาและ
ผูเก่ียวของเขารวมโครงการ
อยางนอยรอยละ 80
3) นักศึกษารอยละ 100 มี
คาคะแนนในรายวิชาฝก
ปฏิบัติการสอน 1 และ 2 ใน
ระดับ B ข้ึนไป
4) ผูเขารวมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจไมนอยกวา 3.5

1) นักศึกษาเขารวม
38 คน (รอยละ 100)
2) อาจารยนิเทศก
ครูพ่ีเลีย้ง ผูบริหาร
สถานศึกษาเขารวม
50 คน (รอยละ 80)
3) นักศึกษา 38 คน
(รอยละ 100)
มีคาคะแนนระดับ B
ข้ึนไป
4) ผูเขารวมกิจกรรม
มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับดี (คะแนนเฉลี่ย
3.70)

อยูระหวาง
ดําเนินการใน

กิจกรรมท่ี 4 การ
นิเทศการฝก

ปฏิบัติการสอน

27 ศึกษา
ศาสตร

ศษ.
(ปฐมวัย)

-1-6

ประกวดสื่อการ
เรียนรูระดับ
ปฐมวัย

10,400 8,322 0 3,677 0 3,677 1) จํานวนผูเขารวมโครงการ
รอยละ 50
2) รอยละ 80 ของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมี
ความสามารถ มีทักษะใน
การจัดทําสื่อการสอนและ
การเลานิทาน และมีเจตคติ
ตอการใชสื่อในระดับดี

อยูระหวาง
ดําเนินการ



32

ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

28 ศึกษา
ศาสตร

ศษม.
(บริหาร

การศึกษา)
-1-7

นิเทศการฝก
ประสบการณ
นักศึกษาหลักสตูร
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลยัวงษ
ชวลิตกุล

25,846 17,045 7,496 0 0 7,496 1) นักศึกษามีผลประเมิน
ระดับดีข้ึนไป

1) นักศึกษามีผล
ประเมินระดับดี (B
ข้ึนไป) จํานวน 58
คน

 ไมมี

29 สถาปตย-
กรรม
ศาสตร

สถ-1-1 การบูรณาการการ
เรียนการสอนกับ
การพัฒนานักศึกษา
คณะสถาปตยกรรม
ศาสตรประจําป
การศึกษา 2562

74,681 55,545 11,746 0 0 11,746 ประกอบดวย 4 กิจกรรม ขออนุมัติแลวใน
กิจกรรมท่ี 1 และ 4

ซึ่งอยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 1
สงเสริมหลักสูตร
และพัฒนา
นักศึกษาอยางเปน
ระบบ (4 กิจกรรม
ยอย)

35,105 31,630 11,746 0 0 11,746 1) นักศึกษาคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรเขารวม
กิจกรรมอยางนอยรอยละ
80
2) ความพึงพอใจของนักศึกษา
คะแนนเฉลีย่ ≥ 3.51

อยูระหวาง
ดําเนินการ

(ดําเนินการแลวใน
กิจกรรมยอยท่ี 1,2

และ 3 )
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

(ตอ) กิจกรรมท่ี 4
พัฒนานักศึกษาสู
การประกวด
ออกแบบ
สถาปตยกรรม (3
กิจกรรมยอย)

33,330 23,915 อยูระหวางดําเนินการ 1) มีผลงานการออกแบบฯ
อยางนอย 12 ผลงาน (รอยละ
60 ของเปาหมาย 20 ผลงาน)
2) นักศึกษาเขารอบหรือไดรับ
รางวัลอยางนอย 1 ผลงาน
3) การสํารวจความคิดเห็น
ของนักศึกษากอนและหลัง
การรวมกิจกรรมคะแนน
เฉลี่ยมากกวา 3.51

อยูระหวาง
ดําเนินการ

30 สถาปตย-
กรรม
ศาสตร

สถ-1-4 นิทรรศการเพ่ือการ
ตรวจรับรอง
ปริญญาบัตร
(หลักสูตร 2556)
โดยสภาวิชาชีพ
(เพ่ิมเติม)

- 41,351 อยูระหวางดําเนินการ 1) หลักสูตรไดมาตรฐานและ
ไดรับการรับรองในระดับดี

อยูระหวาง
ดําเนินการ

31 สาธารณสุข
ศาสตร

สธ.(สา-
ธารณสุข)

-1-1

ฝกทักษะการใช
โปรแกรม
สําเรจ็รูป HOSxP

21,380 17,640 5,400 0 12,000 17,400 1) กลุมเปาหมายมีคะแนน
เฉลี่ยความรูหลังการเรียน
มากกวารอยละ 80
2) คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจตอการเรียนนักศึกษา
≥3.51

1) กลุมเปาหมาย
รอยละ 100 มี
ความรูหลังการเรียน
มากกวารอยละ 80
2) ความพึงพอใจตอ
การเรยีนอยูในระดับ
ดีมาก คะแนนเฉลี่ย
4.51

 ควรให
กําหนด
หอง
ปฏิบัติ
การได
ตั้งแตเปด
เรียน



34

ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

32 สาธารณสุข
ศาสตร

สธ.(อา-
ชีวอนา
มัย)-1-2

เชิญวิทยากรพิเศษ
บรรยายเรื่อง
มาตรฐาน 45001,
การช้ีบงอันตราย
และประเมินความ
เสี่ยง, เทคนิค
Logout/Tagout
ประจําปการศึกษา
2562

13,580 12,400 0 1,000 0 1,000 1) ความพึงพอใจในการจัด
โครงการของนักศึกษา ≥ 4
2) ระดับความรู กอน-หลัง
ของนักศึกษาเพ่ิมข้ึนรอยละ
20

อยูระหวาง
ดําเนินการ

33 สาธารณสุข
ศาสตร

สธ.
(อาชีว-

อนามัย)-
1-3

เตรียมความพรอม
ดานวิชาการและ
การนิเทศงานสหกิจ
ศึกษา สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
คณะสาธารณสุข
ศาสตร ปการศึกษา
2562

56,870 64,970 0 6,200 3,000 9,200 1) นักศึกษาสําเร็จการฝกสห
กิจศึกษารอยละ 90 ของ
เปาหมาย ( 20 คน)
2) การประเมินผลการฝก
ปฏิบัติงานของนักศึกษา ตอง
ไดคะแนนไมต่ํากวา รอยละ
60

อยูระหวาง
ดําเนินการ



35

ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

34 สาธารณสุข
ศาสตร

สธ.
(อาชีว-

อนามัย)-
1-4

ศึกษาดูงานระบบ
การจัดการดาน
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยใน
สถาน
ประกอบการ

32,160 21,600 0 1,232 0 1,232 1) นักศึกษาอาชีวอนามัยฯป
ท่ี 2-4 เขารวมโครงการครบ
รอยละ 100
2) เน้ือหาเลมรายงานรอยละ
100 ครอบคลุมท้ัง 5 เรื่องท่ี
กําหนดใหไปศึกษาดูงาน
3) ผลการนําเสนอผล
การศึกษาดูงานอยูในเกณฑดี
ข้ึนไป (8 คะแนน)
4) ความพึงพอในของ
ผูเขารวมโครงการอยูใน
ระดับดี (≥ 3.51)

อยูระหวาง
ดําเนินการ

35 สาธารณสุข
ศาสตร

สธ-1-5 ประชาสมัพันธเชิง
รุกในเขตพ้ืนท่ีนคร
ชัยบุรินทร
ประจําปการศึกษา
2562

13,354 20,133 0 3,000 0 3,000 1) จํานวนผูเขารวมโครงการ
มากกวารอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย
2) ผลการประเมินความพึง
พอใจอยูในระดับดี (≥ 3.51)
3) ผูเขารวมโครงการมีองค
ความรูดานวิทยาศาสตร
สุขภาพเชิงบูรณาการเพ่ิมข้ึน
รอยละ 80

อยูระหวาง
ดําเนินการ



36

ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

36 สาธารณสุข
ศาสตร

สธ-1-6 มหกรรมสุขภาพ
สาสุขสัมพันธ ครั้ง
ท่ี 7

24,155 21,155 9,155 4,380 6,500 20,035 1) จํานวนผูเขารวมโครงการ
มากกวา รอยละ 80
2) ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและ
ผูเขารวมโครงการอยูใน
ระดับดี (≥ 3.51)
3) ผูเขารวมโครงการท้ังหมด
มีความรูเพ่ิมข้ึนอยางนอย
รอยละ 80
4) ทุกช้ินงานเขารวมการ
ประกวดนวัตกรรม

1) ผูเขารวมจํานวน
137 คน คิดเปน
รอยละ 91
2) ผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยูใน
ระดับดีมาก คะแนน
เฉลี่ย 4.55
3) ผูเขารวมโครงการ
ท้ังหมดมีความรู
เพ่ิมข้ึนรอยละ84.71
4) มีช้ินงานเขารวม
การประกวดรอยละ
100 ของจํานวนกลุม
นักศึกษา

 ควรให
คณะ
ตางๆ ได
มีสวน
รวมใน
การ
นําเสนอ
ผลงาน
ดวย

กิจกรรมท่ี 1
สัมมนา
แลกเปลีย่นเรยีนรู

16,955 8,500 3,955 1,500 6,000 11,455

กิจกรรมท่ี 2 จัด
แสดงผลงาน
นักศึกษา

7,200 3,500 5,200 2,880 500 8,580

37 สาธารณสุข
ศาสตร

สธ-1-7 ศึกษาดูงาน
ปฏิบัติการกาย
วิภาคศาสตรและ
สรีรวิทยา 1,2
นอกสถานท่ี

68,210 71,133 อยูระหวางดําเนินการ 1) จํานวนผูเขารวมโครงการ
มากกวารอยละ 80
2) นักศึกษารอยละ 100 มี
ความรูเพ่ิมข้ึน
3) ผลการประเมินความพึง
พอใจอยูในระดับดี (≥ 3.51)

อยูระหวาง
ดําเนินการ



37

ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

38 สาธารณสุข
ศาสตร

สธ-1-8 เตรียมความพรอม
นักศึกษาใหม
คณะสาธารณสุข
ศาสตร ป
การศึกษา 2562

27,300 27,300 2,500 6,694 7,500 16,694 1) จํานวนผูเขารวมโครงการ
ท้ังหมดมากกวารอยละ 80
2) ระดับความพรอมในการ
เรียนของนักศึกษาใหม
คะแนนเฉลีย่มากกวา 3.51
3) ความเขาใจเก่ียวกับ
รายวิชา มาตรฐานความรู
และการปฏิบัตตินในวิชาชีพ
เพ่ิมข้ึน ≥ รอยละ 60
4) การประเมินตนเองดาน
ทัศนคติตอวิชาชีพ คะแนน
เฉลี่ยมากกวา 3.51
5) คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจของผูเขารวมโครงการ
ท้ังหมด คะแนนเฉลี่ย
มากกวา 3.51

1) ผูเขารวม 48 คน
คิดเปนรอยละ 80
2) ระดับความพรอมฯ
คะแนนเฉลีย่ 4.31
อยูในระดับดี
3) ความเขาใจ
เก่ียวกับรายวิชาฯ
เพ่ิมข้ึน รอยละ 87
4) การประเมิน
ตนเองดานทัศนคตฯิ
อยูในระดับดมีาก
คะแนนเฉลีย่ 4.60
5) ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการอยู
ในระดับดมีาก
คะแนนเฉลีย่ 4.72

 ระยะเวลา
ในการทํา
กิจกรรม
ชวงศิษย
เกานอย
เกินไป
และอยาก
ใหเชิญ
ศิษยเกามา
หลายๆคน

39 สาธารณสุข
ศาสตร

สธ-1-9 จัดซื้อวัสดุและ
บํารุงรักษา
เครื่องมือทาง
หองปฏิบัติการคณะ
สาธารณสุขศาสตร

329,500 80,000 อยูระหวางดําเนินการ 1) ผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใชหองปฏิบัติการ
≥ 3.51

อยูระหวาง
ดําเนินการ



38

ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

40 สาธารณสุข
ศาสตร

สธ.(สา-
ธารณสุข)

-1-10

ฝกงานภาคสนาม
คณะสาธารณสุข
ศาสตร ป
การศึกษา 2562

126,940 303,280 อยูระหวางดําเนินการ 1) ผลการประเมินการฝก
ทักษะดานการปฐมพยาบาล
อยูในระดับดี (คะแนน≥3.51)
2) ผลการประเมินการศึกษา/
เตรียมชุมชนและระบุปญหาฯ
อยูในระดับดี (คะแนน≥3.51)
3) ผลการประเมินการ
วางแผนงานแกไขปญหาอยู
ในระดับดี (คะแนน≥3.51)
4) ผลการประเมินการ
ดําเนินงานในชุมชน อยูใน
ระดับดี (คะแนน≥3.51)
5) ผลการประเมินความพึง
พอใจของอาจารยพ่ีเลี้ยง
อยูในระดับดี (คะแนน≥3.51)
6) ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา
อยูในระดับดี (คะแนน≥3.51)

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

41 สาธารณสุข
ศาสตร

สธ-1-12 เตรียมความพรอม
ดานวิชาชีพ
สาธารณสุขดวยการ
ทําจิตอาสาเพ่ือการ
เรียนรูการปฏิบตัิ
งานจริง คณะ
สาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลยัวงษ
ชวลิตกุล ประจําป
การศึกษา 2562
(เพ่ิมเติม)

- 6,500 9,200 338 6,000 15,538 1) นักศึกษาเขารวมโครงการ
อยางนอยรอยละ 60
2) นักศึกษาไดเรียนรู
ประสบการณดานวิชาชีพ
กระบวนการปฏิบัติงานจริง
อยางนอยรอยละ 60
3) ผลการประเมินความพึง
พอใจของผูประกอบการใน
กิจกรรมจติอาสาอยูในระดับ
ดี (≥ 3.51)

อยูระหวาง
ดําเนินการ

42 สํานัก
บริการ

การศึกษา

สบก-1-3 ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการสหกิจ
ศึกษา (เพ่ิมเติม)

- 160,000 124,000 0 36,000 160,000
(ผูรับผิดชอบ

โครงการ
รายงาน)

1) จํานวนผูเขารวมอบรม
และผานการประเมินไมนอย
กวารอยละ 80
2) ความพึงพอใจของผูเขา
อบรม ≥ 3.51
3) ผูเขาอรมรมมีความเขาใจ
เพ่ิมข้ึน ≥ รอยละ 80

1) ผูเขารวมอบรม
และผานการประเมิน
จํานวน 71 คน คิด
เปนรอยละ 87 ของ
กลุมเปาหมาย
2) ความพึงพอใจของ
ผูเขาอบรมอยูใน
ระดับดี คะแนนเฉลี่ย
4.29
3) ผูเขาอรมรมมี
ความเขาใจเพ่ิมข้ึน
รอยละ 84.8

 กลุมเปา-
หมายมีความ
แตกตางใน
รายวิชาที่
สอนทําให
การบรรยาย
แบบ
ภาพรวมเห็น
ภาพไดไม
ชัดเจน
เทาที่ควร
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

43 สํานัก
บรรณ
สารฯ

สบส-1-1 พัฒนาฐานขอมูล
งานวิจัยและวิทยา-
นิพนธบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลยัวงษ
ชวลิตกุล

30,000 19,000 อยูระหวางดําเนินการ 1) มีฐานขอมูลวิทยานิพนธ
อยางนอย 500 รายการ
2) ผูใชบริการมีความพึง
พอใจเฉลี่ยมากกวาหรือ
เทากับ 3.51

อยูระหวาง
ดําเนินการ

44 สํานัก
บรรณ
สารฯ

สบส-1-2 อบรมการใช
หองสมุด
นักศึกษาใหม
ประจําป 2562

1,000 1,800 อยูระหวางดําเนินการ 1) นักศึกษาใหมมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการใชหองสมดุ
ไมนอยกวารอยละ 60
2) นักศึกษาใหมมีความพึง
พอใจเฉลี่ย≥ 3.51

อยูระหวาง
ดําเนินการ

45 สํานัก
พัฒนา

นักศึกษา

สนพ-1-1 ตอนรับนองใหม
ประจําปการศึกษา
2562 รุนกวาง 3

954,040 960,040 70,301 61,499 643,060 774,860 1) นักศึกษาใหมเขารวม
โครงการรอยละ 80
2) นักศึกษาใหมมีความพึง
พอใจเฉลี่ยมากกวาหรือ
เทากับ 3.51

อยูระหวางสรุปผล

กิจกรรมท่ี 1
กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม

188,240 188,240 37,735 9,592 100,060 147,387

กิจกรรมท่ี 2 เช่ือม
สัมพันธนองพ่ี

450,260 450,260 1,663 2,324 428,000 431,987

กิจกรรมท่ี 3
กิจกรรมสักการะ
อนุสาวรีย
ทานทาวสุรนารี

62,580 62,580 7,999 420 0 8,419
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

(ตอ) กิจกรรมท่ี 4 สื่อ
สัมพันธสราง
กําลังใจ และความ
สามัคคี Walk
Rally

26,600 26,600 0 224 7,000 7,224

กิจกรรมท่ี 5
กิจกรรมบายศรสีู
ขวัญนองใหม

179,810 185,810 16,506 27,789 100,000 144,295

กิจกรรมท่ี 6
กิจกรรมกีฬานอง
ใหม ตานยาเสพติด

46,550 46,550 6,398 21,150 8,000 35,548

46 สํานัก
พัฒนา

นักศึกษา

สนพ -1- 2 พิธีไหวครูและ
มอบทุนการศึกษา
ประจําปการศึกษา
2562

125,900 125,900 5,585 31,897 105,000 142,482 1) นักศึกษาเขารวมโครงการ
รอยละ 80
2) นักศึกษามีความพึงพอใจ
เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ
3.51

อยูระหวางสรุปผล

47 สํานัก
พัฒนา

นักศึกษา

สนพ -1- 3 พัฒนาศักยภาพ
ผูนํานักศึกษา
ประจําปการศึกษา
2562

725,015 65,000 22,886 4,813 0 27,699 1) จํานวนผูนํานักศึกษาเขา
รวมโครงการรอยละ 80
2) ผูนํานักศึกษามีความพึง
พอใจเฉลี่ย≥3.51
3) ผูนํานักศึกษาเขียนแผน
โครงการรวมกันได 1 แผน

อยูระหวางสรุปผล
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

48 สํานัก
พัฒนา

นักศึกษา

สนพ -1- 4 VU. Drugs Free
Society ประจําป
การศึกษา 2562

70,000 70,000 60,697 1,625 0 62,322 1) นักศึกษาเขารวมโครงการ
รอยละ 90
2) นักศึกษามีความพึงพอใจ
เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.51
3) จํานวนกิจกรรมรณรงค
ปลอดยาเสพตดิอยางนอย 3
กิจกรรม

อยูระหวางสรุปผล

49 สํานัก
พัฒนา

นักศึกษา

สนพ -1- 5 ฟุตซอล วียู ตาน
ยาเสพติด
ประจําป 2562

129,696 129,896 40,500 11,279 58,000 109,779 1) จํานวนทีมนักศึกษาเขารวม
แขงขันอยางนอยรอยละ 80
2) นักศึกษามีความพึงพอใจ
เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ
3.51

อยูระหวางสรุปผล

50 สํานัก
พัฒนา

นักศึกษา

สนพ -1- 6 อบรมคุณธรรม
จริยธรรม
ประจําปการศึกษา
2562 (4 ครั้ง)

505,240 519,000 18,111 1,110 420,000 439,221 1) นักศึกษาเขารวมโครงการ
รอยละ 95
2) นักศึกษามีความพึงพอใจ
เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ
3.51

อยูระหวางสรุปผล

51 สํานัก
พัฒนา

นักศึกษา

สนพ -1- 7 การแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลยัแหง
ประเทศไทย
ครั้งท่ี 47

1,612,524 1,612,524 15,206 113,895 77,000 206,101 1) จํานวนผูเขารวมโครงการ
มากกวาหรือเทากับรอยละ
80 ของกลุมเปาหมาย
2) ผูเขารวมโครงการมคีวาม
พึงพอใจเฉลี่ยมากกวาหรือ
เทากับ 3.51

อยูระหวางสรุปผล
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

52 สํานัก
พัฒนา

นักศึกษา

สนพ -1- 14 เตรียมความพรอม
กอนฝก
ประสบการณ
วิชาชีพของ
นักศึกษาช้ันปท่ี 3
มหาวิทยาลยัวงษ
ชวลิตกุล ประจําป
การศึกษา 2562
(เปลี่ยนช่ือ:
มัชฌิมนิเทศ
นักศึกษาประจําป
การศึกษา 2562)

226,500 143,500 0 500 100,000 100,500 1) นักศึกษาช้ันปท่ี 3 เขารวม
โครงการอยางนอยรอยละ 95
2) นักศึกษามีความรูความ
เขาใจการเตรียมความพรอม
เพ่ือฝกประสบการณวิชาชีพ
ในระดับมาก (≥ 3.51)
3) นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในกิจกรรมคะแนนเฉลีย่ ≥
3.51

อยูระหวางสรุปผล

53 สํานัก
พัฒนา

นักศึกษา

สนพ-1-15 เปดโลกกิจกรรม
Freshy VU
(เพ่ิมเติม)

- 126,300 20,143 0 0 20,143 1) นักศึกษาเขารวมโครงการ
รอยละ 80
2) นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการเขารวมโครงการอยูใน
ระดับมาก (≥ 3.51)
3) จํานวนเรียงความและ
กาพยยานี 11 ท่ีรวม
ประกวดมากกวา 20 ผลงาน

อยูระหวางสรุปผล
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

54 สํานัก
แผนและ
ประกัน
คุณภาพ

สผ-1-1 การประกันคณุภาพ
การศึกษา ระดับ
หลักสตูร ระดับ
คณะวิชาและระดับ
สถาบัน ประจาํป
การศึกษา 2562

885,490 885,490 48,857 51,019 246,000 345,876 1) ผลการประกันคณุภาพ
การศึกษาไมต่ํากวา 3.51

1) ผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับสถาบัน อยูใน
ระดับดี คะแนน
เฉลี่ย 4.19

 ไมมี

กิจกรรมท่ี 1
ระดับหลักสตูร

514,895 514,895 0 27,699 186,000 213,699

กิจกรรมท่ี 2
ระดับคณะวิชา

203,960 203,960 45,607 16,280 48,000 109,887

กิจกรรมท่ี 3
ระดับสถาบัน

166,635 166,635 3,250 7,040 12,000 22,290

55 สํานัก
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ

สวจ-1-1 การติดตามการมี
งานทํา
การประเมิน
คุณภาพบณัฑิต
และสาํรวจความ
พึงพอใจของ
อาจารยและ
นักศึกษาตอ
หลักสตูร

30,250 37,500 อยูระหวางดําเนินการ 1) บัณฑิตตอบแบบสํารวจการ
มีงานทําไมนอยกวารอยละ 70
2) ผูประกอบการตอบแบบ
สํารวจความพึงพอใจตาม
คุณลักษณะบณัฑติตาม
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยไม
นอยกวารอยละ 20
3) อาจารยและนักศึกษาตอบ
แบบสํารวจความพึงพอใจตอ
หลักสตูรไมนอยกวารอยละ
80

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

56 สํานัก
การคลัง

สกค-1-1 ม.วงษหวงใยใสใจ
ผูกูยืม ประจําป
2562

181,140 158,740 10,500 1,375 105,000 116,875 1) นักศึกษากลุมเปาหมาย
เขารวมโครงการรอยละ 90
ข้ึนไป
2) นักศึกษาท่ีเขารวม
โครงการมคีวามรู ความ
เขาใจ และความพึงพอใจ
มากกวาหรือเทากับ 3.51

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 1
สัมภาษณ
พิจารณาใหกูยืม
และจัดทําสัญญา

65,040 42,640 10,500 0 0 10,500

กิจกรรมท่ี 2
อบรมใหความรู
เก่ียวกับเงินกองทุน
และปลูกจิตสํานึก

116,100 116,100 0 1,375 105,000 106,375

รวม 10,228,627 7,803,549
572,772 355,290

1,922,560 2,850,622
928,062
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ตารางท่ี 5 ผลการดําเนินงานของหนวยงาน ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย สนองตอความตองการการของสังคม

ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

1 บริหาร
ธุรกิจ

บธ-2-1 สงเสริมพัฒนา
คุณภาพงานวิจัย
คณะบริหารธุรกิจ

71,500 71,500 อยูระหวางดําเนินการ ประกอบดวย 2 กิจกรรม อยูระหวาง
ดําเนินการ 2

กิจกรรม
กิจกรรมท่ี 1
ยกยองผลงานวิจัย
(ผลงานวิจัยจาก
การจัดการพัฒนา
งานวิจัยจากฝาย
KM ของคณะ
บริหารธุรกิจ)

1,000 1,000 อยูระหวางดําเนินการ 1) มีนักวิจัยไดเผยแพรผลงาน
วิชาการในวารสารวิชาการ
TCI ฐาน 1 จํานวน 2 ผลงาน
2) มีนักวิจัยไดรับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากแหลง
เงินทุนภายในหรือภายนอก
อยางนอยรอยละ 5 ของ
จํานวนอาจารยในคณะ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 2
สงเสริมและ
พัฒนางานวิจัยให
มีคุณภาพ (คลินิก
นักวิจัย)

70,500 70,500 อยูระหวางดําเนินการ 1) มีโครงรางงานวิจัยท่ีผาน
การพิจารณาระดับคณะไม
นอยกวารอยละ 50 ของ
ผูเขารวมกิจกรรม
2) โครงรางการวิจัยไดรบัทุน
สนับสนุนฯไมนอยกวารอยละ
70
3) ผูเขารวมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย ≥ 3.51 ข้ึนไป

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

2 บริหาร
ธุรกิจ

บธ-2-2 จัดทํา
วารสารวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจ
สสอท. ประจําป
การศึกษา 2562

ไมรวมงบ
มว.

1) มีวารสารตีพิมพอยางนอย
ปละ 2 ฉบับ
2) วารสารไดรับการประเมิน
ใหอยูในฐาน TCI

อยูระหวาง
ดําเนินการ

3 พยาบาล
ศาสตร

พยบ-2-1 สงเสริมการวิจยั
ของอาจารย
พยาบาลอยาง
ครบวงจร ป
การศึกษา 2562

87,475 69,155 อยูระหวางดําเนินการ 1) การเขารวมนําเสนอ
concept paper ไมนอยกวา
2 ครั้งตอภาคการศึกษา
2) จํานวนอาจารยท่ีประชุม
ไมนอยกวารอยละ 70
3) คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจของผูเขารวมโครงการ
อยูในระดับดี หรือ ≥ 3.51
4) โครงการวิจัยไดรับทุน
สนับสนุนอยางนอย 5 เรื่อง
5) จํานวนเงินทุนสนับสนุน
การวิจัย > 25,000 บาท/
คน/ป
6) จํานวนผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ
เผยแพรในวารสารระดับชาต/ิ
นานาชาติ ในปการศึกษา
2562 อยางนอย 5 เรื่อง

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 1
เสวนาปญหาใน
การทําวิจัย

4,100 3,200 อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 2
แลกเปลีย่นเรยีนรู
concept paper

16,400 12,000 อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 3
อบรมใหความรู
ดานการวิจัย

66,975 53,955 อยูระหวางดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

4 พยาบาล
ศาสตร

พยบ-2-2 พัฒนาศักยภาพ
อาจารยดาน
นวัตกรรมทางการ
พยาบาล ป
การศึกษา 2562

35,660 31,720 0 884 6,000 6,884 1) จํานวนอาจารยท่ีไดรับการ
อบรมไมนอยกวารอยละ 70
2) คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจของผูเขารวมโครงการ
อยูในระดับดหีรือ ≥ 3.51
3) จํานวนรายวิชาท่ีนํา
นวัตกรรมการพยาบาลไป
บูรณาการเขากับการเรยีน
การสอนอยางนอย 1 รายวิชา
4) จํานวนนวัตกรรมทางการ
พยาบาลท่ีนักศึกษาสงเขา
ประกวดอยางนอย 2 เรื่อง

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 1
แลกเปลีย่นเรยีนรู
เรื่องนวัตกรรม
ทางการพยาบาล

31,010 20,070 0 884 6,000 6,884

กิจกรรมท่ี 2
ประกวด Nursing
Innovation
Project

4,650 11,650 อยูระหวางดําเนินการ

5 พยาบาล
ศาสตร

พยบ-2-3 ตํารา คณะ
พยาบาลศาสตร
2562

401,760 346,020 7,955 2,990 12,000 22,945 1) จํานวนอาจารยเขารวม
ประชุม ≥ รอยละ 80
2) ผลการประเมินความพึง
พอใจของอาจารยท่ีเขา
ประชุมอยูในระดับดี ≥ 3.51
3) มีจํานวนตําราท่ีผลิตโดย
อาจารยอยางนอย 3 เลม
4) นักศึกษารอยละ 80 ใช
ตําราท่ีผลิตข้ึนมีความพึง
พอใจในการเตรียมตัวเรียน

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

6 วิศวกรรม
ศาสตร

วศ-2-1 สงเสริมงานวิจัย
หรืองาน
สรางสรรคหรือ
นวัตกรรม คณะ
วิศวกรรมศาสตร

1,399,680 1,770,000 (งบอยูในสํานักวิจัย) 1) งานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร/
หรือนําไปใชประโยชนท้ังใน
ระดับชาติและระดบั
นานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจํา โดยมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30

อยูระหวาง
ดําเนินการ

7 วิศวกรรม
ศาสตร

วศ-2-2 การประชุม
วิชาการ
วิศวกรรมศาสตร
(เพ่ิมเติม)

- 237,600 141,234 11,823 101,000 254,057 1) มีผูเขารวมโครงการอยาง
นอยรอยละ 80 จากท่ีตั้งเปา
ไว (100 คน)
2) ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการอยูในระดับ
มากกวาหรือเทากับ 3.51
3) การนําเสนอผลงานอยาง
นอย 30 ผลงาน จาก
เปาหมาย 50 ผลงาน

1) มีผูเขารวมประชุม
วิชาการ 200 คน
2) ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการอยู
ในระดับดี คะแนน
4.42
3) มีการนําเสนอ
ผลงานท้ังสิ้น 120
บทความ

 ไมมี
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

8 ศึกษา
ศาสตร

ศษ-2-2 ตนกลาวิชาการ
ครั้งท่ี 6

43,200 42,242 อยูระหวางดําเนินการ 1) ผูเขารวมโครงการรอยละ
80 มีความรูความเขาใจดาน
การเขียนตํารา หนังสือ และ
บทความวิชาการ และการ
เขียนเคาโครงวิจัยเพ่ือขอทุน
วิจัยภายนอก มากกวากอน
เขารวมโครงการ
2) มีผูเขารวมรอยละ 80
ของจํานวนท่ีตั้งเปาหมายไว
3) คะแนนความพึงพอใจของ
ผูเขารวมอยูในระดับดี

1) ผูเขารวมโครงการ
42 คน (รอยละ 80)
มีความรูความเขาใจ
ดานการเขียนตํารา
หนังสือ และบทความ
วิชาการ ฯ
2) มีผูเขารวม 42 คน
คิดเปนรอยละ 80
3) ความพึงพอใจ
ของผูเขารวมอยูใน
ระดับดี

 ไมมี

9 ศึกษา
ศาสตร

ศษ-2-3 สิกขา วารสาร
ศึกษาศาสตร
(เพ่ิมเติม)

- 27,280 อยูระหวางดําเนินการ 1) มีบทความของนักศึกษา
และอาจารยเผยแพรอยาง
นอยรอยละ 25 ของบทความ
ในวารสาร
2) มีบทความท่ีเผยแพรอยาง
นอย 8 บทความ
3) วารสารเขาสูฐานขอมลูTCI

อยูระหวาง
ดําเนินการ

10 สํานักวิจัย
และ

บริการ
วิชาการ

สวจ-2-1 การพิจารณา
จัดสรรทุนสนับสนุน
การทําวิจัย งาน
สรางสรรคและ
นวัตกรรม

5,415,025 5,412,900 อยูระหวางดําเนินการ 1) เงินทุนวิจัยตออาจารย
ประจําเพ่ิมข้ึนรอยละ 15
2) จํานวนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคเปนไปตามแผนท่ี
กําหนดจํานวน 25 เรื่อง

อยูระหวาง
ดําเนินการ



51

ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

11 สํานักวิจัย
และ

บริการ
วิชาการ

สวจ-2-2 วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลยัวงษ
ชวลิตกุล ป
การศึกษา 2562

126,400 127,400 42,220 0 20,000 62,220 1) คุณภาพของบทความท่ี
ตีพิมพในวารสารเขาสู
ฐานขอมูล TCI ระดับ 3 เปน
อยางต่ํา
2) วารสารวิชาการ 2 เลม/ป
การศึกษา

อยูระหวาง
ดําเนินการ

12 สํานักวิจัย
และ

บริการ
วิชาการ

สวจ-2-3 รางวัลและทุนการ
เผยแพรและ
ตีพิมพผลงานวิจยั
และงาน
สรางสรรค

1,093,120 764,100 86,000 24,000 0 110,000 1) ผลงานวิชาการท่ีไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรตามเกณฑมว.
ไดรับรางวัลรอยละ 100
2) ผูขอเขานําเสนอผลงาน
ทางวิชาการท่ีมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ ไดรับทุนรอยละ
100
3) ประเมินความพึงพอใจไม
นอยกวา 3.51

อยูระหวาง
ดําเนินการ

รวม 8,673,820 8,899,917 277,409 39,697 139,000 456,106
317,106
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ตารางท่ี 6 ผลการดําเนินงานของหนวยงาน ยุทธศาสตรท่ี 3 ใหบริการวิชาการ ท่ีสอดคลองตอความตองการของสังคม

ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

1 นิติศาสตร นต-3-2 ฝกอบรมทักษะ
เพ่ือการศึกษา
กฎหมาย

15,300 39,230 อยูระหวางดําเนินการ 1) ผูเขาอบรมมีทักษะการ
เขียนตอบปญหากฎหมายไม
ต่ํากวารอยละ 60
2) ผูเขาอบรมมีความเขาใจ
เก่ียวกับทักษะการศึกษา
กฎหมายไมต่ํากวารอยละ 60
3) ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ
ในการจัดโครงการไมต่ํากวา
3.51

อยูระหวาง
ดําเนินการ

2 นิติศาสตร นต-3-5 นิติศาสตรสูสังคม
ป 2562 (เพ่ิมเติม)

- 940 0 1,000 0 1,000 1) การตอบรับบริการวิชาการ
จากสถานศึกษา หนวยงาน
ภาครัฐ/เอกชนอยางนอย 5
หนวยงาน
2) จํานวนหลักสูตรท่ีไดรับ
การตอบรับท่ีดีจากชุมชน
อยางนอย 3 หลักสูตร
3) ความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมายไมต่าํกวา 3.51

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

3 นิเทศ
ศาสตร

นท-3-1 นิเทศศาสตรปน
ความรูสูสังคม

9,000 1,800 0 1,800 0 1,800 ประกอบดวย 2 กิจกรรม ขออนุมันติดําเนินการ
1 กิจกรรม ซึ่ง

ดําเนินการแลวเสร็จ
(รอยละ 50)

กิจกรรมท่ี 2 ปน
ความรูสูชุมชน :
นิเทศ
MOREVONG สอน
นองสรางหนัง
(เปลี่ยนช่ือ: นิเทศ
MOREVONG ปลุก
นองปนสื่อ)

9,000 1,800 0 1,800 0 1,800 1) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย
2) ผูเขารวมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจเฉลี่ยมากกวา 3.51
3) ผูเขารวมกิจกรรมมีระดับ
ความรูและความเขาใจเรื่อง
การผลิตผลงานสรางสรรค
หลังเขารวมกิจกรรมเฉลี่ย
มากกวา 3.51
4) ผูเขารวมกิจกรรมมีระดับ
การนําความรูไปใชเฉลี่ย
มากกวา 3.51
5) ยอดถูกใจและติดตามใน
fan page คณะฯ เพ่ิมข้ึน
อยางนอยรอยละ 3

1) จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 94 คน คิด
เปนรอยละ 139
2) ผูเขารวมกิจกรรม
มีความพึงพอใจเฉลี่ย
4.36 อยูในระดับดี
3) ผูเขารวมกิจกรรม
มีระดบัความรูและ
ความเขาใจหลังเขา
รวมกิจกรรมเฉลี่ย
4.25 อยูในระดับดี
4) ผูเขารวมกิจกรรม
มีระดบัการนํา
ความรูไปใชเฉลี่ย
4.34 อยูในระดับดี
5) ยอดถูกใจและ
ติดตามใน fan page
คณะฯ เพ่ิมข้ึน
รอยละ 4

 อุปสรรค:
การขาด
แคลน
งบประม
าณ
สนับสนุน
ดาน
อาหาร
และของ
วาง
สําหรับ
ผูเขารวม
โครงการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

4 บริหาร
ธุรกิจ

บธ-3-1 การบริการทาง
วิชาการแกสังคม
แบบใหเปลา
คณะบริหารธุรกิจ
ปการศึกษา 2562

329,130 416,335 167,000 8,420 0 175,420 ตามแผน 6 กิจกรรม ยกเลิก
4 กิจกรรม เพ่ิมเติม 6

กิจกรรม ทําใหดาํเนินการ 8
กิจกรรม

อยูระหวาง
ดําเนินการ 8

กิจกรรม

กิจกรรมท่ี 2 การ
จัดทําทัวร VU
Travel

87,725 31,960 อยูระหวางดําเนินการ 1) นักทองเท่ียวมีความพึง
พอใจตอโปรแกรมทองเท่ียว
อยูในระดับดี (≥ 3.51)
2) มีจํานวนนักทองเท่ียวซื้อ
โปรแกรมทองเท่ียวรอยละ
90 จากจํานวนท่ีกําหนด (20
คน)

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 5 การ
ประเมินผลการ
สํารวจความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการท่ีมตีอ
คุณภาพการ
ใหบริการของ
องคการปกครอง
สวนทองถ่ิน ในเขต
จังหวัดนครราชสีมา

166,800 250,200 167,000 8,420 0 175,420 1) มีอบต.วาจางคณะ
บริหารธุรกิจอยางนอย 15
แหง/ป

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

(ตอ) กิจกรรมท่ี 7 การ
ทําธุรกิจบน
Facebook
(เพ่ิมเติม)

- 28,925 อยูระหวางดําเนินการ 1) ผูเขารวมอบรมมีความรู
ความเขาใจหลังการอบรมไม
นอยกวารอยละ 70
2) ผูเขารวมอบรมมีความพึง
พอใจในการจัดอบรมอยูใน
ระดับดี (คะแนน ≥3.51)

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 8 การ
ทําบัญชีเดียวให
ถูกตอง ตาม
มาตรฐานการ
บัญชีใหม
(เพ่ิมเติม)

- 24,655 อยูระหวางดําเนินการ 1) ผูเขารวมอบรมมีความรู
ความเขาใจหลังการอบรมไม
นอยกวารอยละ 70
2) ผูเขารวมอบรมมีความพึง
พอใจในการจัดอบรมอยูใน
ระดับดี (คะแนน ≥3.51)

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 9
Digital
Marketing
สําหรับ
ผูประกอบการ
(เพ่ิมเติม)

- 28,870 อยูระหวางดําเนินการ 1) มีผูเขารวมโครงการ มี
ความพึงพอใจ อยูในระดับ
มากคาเฉลี่ย ≥ 3.51 ข้ึนไป
2) ผลการประเมินคุณภาพ
ในการจัดกิจกรรม อยูใน
ระดับดี คาเฉลี่ย ≥ 3.51
3) ความรูหลังเขารวม
กิจกรรมเพ่ิมข้ึนจากกอนเขา
รวมกิจกรรมมากกวารอยละ
60

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

(ตอ) กิจกรรมท่ี 10
อบรมภาษา
อังกฤษสําหรับ
ธุรกิจยุคดิจติอล
(เพ่ิมเติม)

- 13,175 อยูระหวางดําเนินการ 1) ผูเขารวมอบรมไดรับ
ความรูความเขาใจเก่ียวกับ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 11
ฝกอบรมบริการ
อาหารและ
เครื่องดื่ม (เพ่ิมเติม)

- 4,300 อยูระหวางดําเนินการ 1) ผูเขารวมอบรมรอยละ 80
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
เทคนิคการบริการและการ
ใหบริการอาหารและ
เครื่องดื่มในรานอาหารและ
โรงแรม เพ่ิมข้ึน

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 12
อบรมเชิงปฏิบัติการ
การตกแตงและ
ออกแบบงาน
กราฟฟกดวย
โปรแกรม Adobe
Photoshop และ
Adobe illustrator
(เพ่ิมเติม)

- 34,250 อยูระหวางดําเนินการ 1) ผูเขารวมอบรมมีความรู
ความเขาใจ และสามารถใช
โปรแกรมไดเพ่ิมข้ึนอยาง
นอยรอยละ 10
2) ผูเขารวมอบรมมีความพึง
พอใจและมีความรูความ
เขาใจอยูในระดับดี (คะแนน
3.51)
3) มีผูเขารวมอบรมไมนอย
กวา รอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย

อยูระหวาง
ดําเนินการ



57

ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

5 บริหาร
ธุรกิจ

บธ-3-2 บริการวิชาการ
แบบใหเปลา
คณะบริหารธุรกิจ
ปการศึกษา 2562

39,300 12,180 อยูระหวางดําเนินการ ประกอบดวย 2 กิจกรรม
ขออนุมัติดําเนินการ 1

กิจกรรม
ยกเลิก 1 กิจกรรม

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 1 การ
สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการ

15,300 12,180 อยูระหวางดําเนินการ 1) ผูประกอบการในทองถ่ิน
ท่ีสนใจเปนผูประกอบการ
ไดรับการสงเสรมิและพัฒนา
อยางนอย 1 ราย

อยูระหวาง
ดําเนินการ

6 พยาบาล
ศาสตร

พยบ-3-1 อบรมการชวยฟน
คืนชีพข้ันพ้ืนฐาน
ครั้งท่ี 3 ประจําป
การศึกษา 2562

44,050 44,800 อยูระหวางดําเนินการ 1) ผูเขาอบรมรอยละ 80 มี
คะแนนความรูในการชวยฟน
คืนชีพข้ันพ้ืนฐานหลังการ
อบรมเพ่ิมข้ึนรอยละ 60
2) ผูเขาอบรมรอยละ 60
สามารถปฏิบัติการชวยฟน
คืนชีพข้ันพ้ืนฐานถูกตองทุก
ข้ันตอน
3) ผูเขาอบรมรอยละ 60 มี
คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจ
เฉลี่ย ≥ 3.51
4) รอยละ 60 ของกลุม
เปาหมายเขารวมโครงการท้ัง
ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 1 จัด
อบรมเชิง
ปฏิบัติการแกนนํา
นักศึกษาพยาบาล
ช้ันปท่ี 3

6,150 4,900 อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 2 จัด
อบรมเชิงปฏิบัติ
นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร ช้ันปท่ี 1
และ 2

22,700 20,200 อยูระหวางดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

(ตอ) กิจกรรมท่ี 3 จัด
อบรมเชิง
ปฏิบัติการให
นักเรียน
มัธยมศึกษา

15,200 19,700 อยูระหวางดําเนินการ 5) รอยละ 60 ของ
กลุมเปาหมายเขารวมเปน
สมาชิกชมรมนักศึกษา
พยาบาลสอน “การชวยฟน
คืนชีพข้ันพ้ืนฐาน”
6) รอยละ 60 ของนักศึกษา
พยาบาลท่ีเขาอบรมสามารถ
สอนปฏิบัติชวยฟนคืนชีพฯได

7 พยาบาล
ศาสตร

พยบ-3-3 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
ปฐมพยาบาลและ
พยาบาลและการ
ชวยชีวิต”
(เพ่ิมเติม)

- 359,200 148,843 720 56,000 205,563 1) จํานวนผูเขารวมอบรม
มากกวารอยละ 70 ของ
กลุมเปาหมาย
2) ผูเขารวมอบรมมีคะแนน
ความรูเรื่องการปฐมพยาบาล
และการชวยฟนคืนชีพข้ัน
พ้ืนฐานหลังการอบรมเพ่ิมข้ึน
รอยละ 60 ข้ึนไป
3) ผูเขารวมอบรมสามารถ
ปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพข้ัน
พ้ืนฐานผานเกณฑ
มาตรฐานสากลทุกคน

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

8 ศึกษา
ศาสตร

ศษ-3-2 อบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช
โปรแกรม
ประยุกตทางสถิติ
เพ่ือการวิจัย

9,500 9,000 3,000 0 6,000 9,000 1) รอยละ 80 ของผูเขา
อบรมครบ 6 ช่ัวโมงสามารถ
วิเคราะหและแปรผลขอมลูท่ี
กําหนดใหได
2) ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการอยูใน
ระดับมากกวาหรือเทากับ
3.51

1) มีผูเขารวม 60 คน
(รอยละ 80) เขา
อบรมครบ 6 ช่ัวโมง
2) ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการอยูในระดับ
ดี (คะแนนเฉลีย่
3.7)

 ไมมี

9 ศึกษา
ศาสตร

ศษ-3-4 ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลยัวงษ
ชวลิตกุล ประจําป
การศึกษา 2563
(เพ่ิมเติม)

- 1,533,860 อยูระหวางดําเนินการ 1) ผูเขารวมโครงการอยาง
นอยรอยละ 80 จาก
เปาหมาย 900 คน
2) ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการอยูในระดับ
มากกวาหรือเทากับ 3.51
3) ผลงานนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและผลงาน
อาจารยไดรับการตีพิมพ
เผยแพรอยางนอยรอยละ 80
ของบทความท่ีสง

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

10 สถาปตย-
กรรม
ศาสตร

สถ-3-1 บริการวิชาการ
คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตร

10,000 21,200 อยูระหวางดําเนินการ 1) ผลงานออกแบบวางผังภูมิ
ทัศนและงานออกแบบ
สถาปตยกรรม 1 ผลงาน
2) ประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการไมต่ํากวา 3.51
3) บูรณาการกับการเรียนการ
สอนอยางนอย 1 รายวิชา

อยูระหวาง
ดําเนินการ

11 สถาปตย-
กรรม
ศาสตร

สธ-3-2 บริการวิชาการ
ยกระดับการสราง
เสรมิสุขภาวะ
ชุมชน (เพ่ิมเติม)

- 15,500 อยูระหวางดําเนินการ 1) จํานวนผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80
2) ผูรวมโครงการมีคะแนน
การวัดความรูผานเกณฑไม
นอยกวารอยละ 80
3) ผูเขารวมโครงการมคีวาม
พึงพอใจตอโครงการมี
คาเฉลี่ยน 3.51 ข้ึนไป

อยูระหวาง
ดําเนินการ

12 สถาปตย-
กรรม
ศาสตร

สธ-3-3 บริการวิชาการ
สรางรายได
ประจําป
การศึกษา 2562
(เพ่ิมเติม)

- 532,050 0 2,000 48,000 50,000 1) จํานวนผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 50 ของ
กลุมเปาหมาย
2) ผูเขารวมอบรมมีคะแนน
การสอบท่ีจัดทําข้ึนโดยคณะฯ
ผานเกณฑท่ีรอยละ 80
3) ผูเขาอบรมมรีะยะเวลา
เขารับการอบรมรอยละ 100

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

13 สํานักวิจัย
และ

บริการ
วิชาการ

สวจ-3-1 บริการวิชาการ
สรางศักยภาพ
ชุมชนสูความ
มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ประจําป
การศึกษา 2562

50,982 101,224 อยูระหวางดําเนินการ 1) ชุมชน /สถาน
ประกอบการท่ีเขารวม
โครงการ ≥ 7 ชุมชน
2) คณะวิชาท่ีเขารวมการ
บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลยั ≥ รอยละ 70
3) ผูรับบริการวิชาการ ≥
รอยละ 70 ของเปาหมาย
4) ความพึงพอใจของ
นักศึกษา อาจารย ชุมชน/
สถานประกอบการตอ
กิจกรรมโครงการบริการ
วิชาการไมนอยกวา 3.51
5) สถานประกอบการ/ชุมชน
นําองคความรูจากการบริการ
วิชาการไปใชประโยชน ≥ 7
ชุมชน
6) สถานประกอบการท่ีมีการ
พัฒนาระดับใหสูงข้ึน ≥ 1
แหง

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 1
บริการวิชาการ
สรางเสริม
ศักยภาพผูสูงอายุ
ตําบลหมื่นไวย

25,152 25,152 อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 2
บริการวิชาการ
สรางเสริม
ศักยภาพ
เกษตรกรตําบล
พุดซา

25,830 25,360 อยูระหวางดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

(ตอ) กิจกรรมท่ี 3
พัฒนาระบบการ
สื่อสาร/
ประชาสมัพันธ
หลักสตูรอบรม
ระยะสั้น
(เพ่ิมเติม)

- 50,712 อยูระหวางดําเนินการ 7) เกิดงานวิจัยในพ้ืนท่ี
บริการวิชาการ จํานวน 1
เรื่อง
8) เกิดระบบการจัดทําการ
สื่อสาร/ประชาสมัพันธ
หลักสตูรระยะสั้น หรือการ
บริการท่ีสรางรายไดออนไลน
9) หลักสูตรอบรมระยะสั้น
หรือการบริการท่ีสรางรายได
มีผูสนใจสมัครเขารับการ
อบรม ≥ รอยละ 70 ของ
เปาหมาย

รวม 507,262 3,087,319 318,843 13,940 110,000 442,783
332,783
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ตารางท่ี 7 ผลการดําเนินงานของหนวยงาน ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริม สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

1 นิติศาสตร นต-4-1 ไหวครูกฎหมาย
และประดับตราชู
ปการศึกษา 2562

12,600 19,830 890 1,115 8,600 10,605 1) รอยละ 100 ของอาจารย
ประจําเขารวมโครงการ
2) นักศึกษาของคณะทุกช้ัน
ปเขารวมโครงการอยางนอย
30 คน
3) ผลการประเมินความพึง
พอใจของผูเขารวมโครงการ
อยูในระดับ ≥ 3.51

อยูระหวาง
ดําเนินการ

2 บริหาร
ธุรกิจ

บธ-4-1 สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

3,500 11,500 อยูระหวางดําเนินการ 1) นักศึกษารอยละ 80 เขา
รวมโครงการ
2) นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในผลการดําเนินงานอยูใน
ระดับมาก

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 1
อนุรักษอาหาร
ไทย

3,000 11,000 อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 2 สืบ
สานประเพณไีทย

เขารวมกับสํานักพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมท่ี 3
อนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

500 500 อยูระหวางดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

3 พยาบาล
ศาสตร

พยบ-4-1 สืบสานศลิปะและ
วัฒนธรรมไทย ป
การศึกษา 2562

315,980 312,630 2,750 0 17,500 20,250 1) นักศึกษาและคณาจารย
เขารวมในโครงการสบืสาน
วัฒนธรรมไทยมากกวารอย
ละ 80
2) นักศึกษาและอาจารยมี
ความพึงพอใจในการเขารวม
โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ไทย ระดับคะแนน ≥ 3.51
3) นักศึกษามีคาคะแนน
ความภาคภูมิใจตอวิชาชีพ
การพยาบาล ระดบัคะแนน
≥ 3.51

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 1
สงเสริมมารยาท
ไทยและการใช
ภาษาไทย

41,180 37,180 2,750 0 17,500 20,250

กิจกรรมท่ี 2 สืบ
สานประเพณไีทย

31,800 34,900 อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 3
ประดับขีดหมวก
เข็มวิทยฐานะ
มอบหมวกและ
เข็มช้ันป

243,000 240,550 อยูระหวางดําเนินการ

4 วิศวกรรม
ศาสตร

วศ-4-1 ไหวครูชาง 5,000 5,000 3,536 0 0 3,536 1) ผลการประเมินความพึง
พอใจของผูเขารวมโครงการ
อยูในระดับดี (คะแนน ≥
3.51)

1) ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ
อยูในระดับดมีาก
คะแนนเฉลีย่ 4.56

 ไมมี
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

5 ศึกษา
ศาสตร

ศษ-4-2 ประกวดพานพิธี
ไหวครู
มหาวิทยาลยัวงษ
ชวลิตกุล ป
การศึกษา 2562
(เพ่ิมเติม)

- 6,400 0 6,412 0 6,412 1) นักศึกษาเขารวมประกวด
มากวาหรือเทากับ 5 กลุม
2) ผลงานการจัดทําพานไหว
ครูท่ีไดรับรางวัลมีการจัด
แสดงใหชมผลงาน

1) นักศึกษาเขารวม
ประกวด 17 กลุม
2) ผลงานท่ีไดรบั
รางวัลมีการจัดแสดง
ท่ีสํานักบรรณสารฯ

 ไมมี

6 สถาปตย-
กรรม
ศาสตร

สถ-4-1 การบูรณาการงาน
ดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรยีนการสอน

23,770 21,560 18,236 3,490 0 21,726 1) มีผลงานสรางสรรคของ
อาจารยและนักศึกษาอยาง
นอยจํานวน 3 ช้ินงาน
2) มีการจัดแสดงผลงาน
อยางนอย 1 ครั้ง
3) มีการบูรณาการดาน
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนอยางนย 1 รายวิชา

อยูระหวาง
ดําเนินการ

7 สาธารณ-
สุขศาสตร

สธ-4-1 สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีรําโทน
ออกกําลังกาย
สรางเสริมสุขภาพ
ในผูสูงอายุ
(เปลี่ยนช่ือ: สืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีการ
ประยุกตทารํา

16,500 17,500 อยูระหวางดําเนินการ 1) ผูเขารวมโครงการมากกวา
รอยละ 60 ของกลุมเปาหมาย
2) คณะฯจัดทําคูมือทารํา
โทนเผยแพรใหกับประชาชน
จํานวน 1 เรื่อง
3) สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีและสาธิตจัดแสดง
รําโทนตอสาธารณชน 1 ครั้ง

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

(ตอ) ขนมจีนประโดก
เพ่ือสงเสริมการ
ออกกําลังกาย
คณะสาธารณสุข
ศาสตร ประจาํป
การศึกษา 2562)

4) คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจคูมือทารําโทนของ
ผูเขารวมโครงการท้ังหมด
(คะแนนเฉลี่ยมากกวา 3.51)

8 สํานัก
พัฒนา

นักศึกษา

สนพ-4-1 กฐินสามัคคี
มหาวิทยาลยัวงษ
ชวลิตกุล ประจําป
2562

435,400 453,000 23,143 69,382 20,400 112,925 1) มีผูเขารวมโครงการไม
นอยกวารอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย
2) ผูเขารวมโครงการไดรบั
ความรูความเขาใจในเน้ือหา
เก่ียวกับประเพณีทอดกฐินไม
นอยกวา 3.51 ข้ึนไป
3) ผูเขารวมโครงการมคีวาม
พึงพอใจตอการจัดโครงการ
ไมนอยกวา 3.51

อยูระหวาง
ดําเนินการ

รวม 812,750 847,420 48,555 80,399 46,500 175,454128,954
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ตารางท่ี 8 ผลการดําเนินงานของหนวยงาน ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ระบบบริหารจัดการจัดการสูความเปนเลิศและใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

1 นิติศาสตร นต-5-1 การ
ประชาสมัพันธ
คณะนิติศาสตร
(Block Course)

21,250 20,560 อยูระหวางดําเนินการ 1) มีผูสนใจสมัครเขาศึกษา
ในหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต
เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 จากยอด
นักศึกษาคณะฯ ป 2562
2) มีหนวยงานภายนอกตอบ
รับการเขาประชาสัมพันธ
หลักสตูรไมนอยกวา 5
หนวยงาน

อยูระหวาง
ดําเนินการ

2 นิเทศ
ศาสตร

นท-5-3 บานหลังน้ีท่ีวงษ
ชวลิตกุล
(เพ่ิมเติม)

- 2,825 อยูระหวางดําเนินการ 1) จํานวนผูเขารวมโครงการ
อยางนอยรอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย
2) ผูเขารวมโครงการมรีะดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยมากกวา
3.51
3) ผูเขารวมโครงการมรีะดับ
ความรูและความเขาใจดาน
การถายภาพน่ิงเพ่ิมข้ึนไม
นอยกวารอยละ 80
4) ไดภาพถายเพ่ือนําไป
ประกวดและแสดง
นิทรรศการรอยละ 100

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

3 บริหาร
ธุรกิจ

บธ-5-1 การพัฒนา
กิจกรรม 7 ส.
คณะบริหารธุรกิจ
ปการศึกษา 2562

9,710 3,510 อยูระหวางดําเนินการ ประกอบดวย 2 กิจกรรม อยูระหวาง
ดําเนินการ 1

กิจกรรม
ยกเลิก 1 กิจกรรม

กิจกรรมท่ี 2
ประกวดหอง
ทํางาน คณะ
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลยัวงษ
ชวลิตกุล

3,110 3,510 อยูระหวางดําเนินการ 1) คณาจารยทุกสาขาวิชา
มีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม 7 ส. รอยละ 80
2) ไดรับคะแนนจากการ
ตรวจประเมินการพัฒนาหอง
ทํางานครั้งท่ี 2 สูงกวา ครั้งท่ี
1 ผลรวมไมต่ํากวาระดับดี

อยูระหวาง
ดําเนินการ

4 บริหาร
ธุรกิจ

บธ-5-2 การ
ประชาสมัพันธ
คณะบริหารธุรกิจ
ปการศึกษา 2562

138,080 96,292 0 27,500 0 27,500 ประกอบดวย 3 กิจกรรม อยูระหวาง
ดําเนินการ 3

กิจกรรม

กิจกรรมท่ี 1 แนะ
แนวการศึกษาตอ

37,820 28,732 0 22,100 0 22,100 1) มีการแนะแนวการศึกษา
ไมนอยกวา 10 แหงตอป
2) มีจํานวนยอดติดตาม Fan
page เพ่ิมข้ึนรอยละ 20
3) มีจํานวนผูกรอกขอมูล
ของผูท่ีสนใจเขาศึกษาตอ
อยางนอย 250 คนตอป
การศึกษา

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

(ตอ) กิจกรรมท่ี 2
กิจกรรมสาน
สัมพันธ พ่ีชวน
นองเรียน นอง
ชวนพ่ีเลน

42,000 10,800 0 5,400 0 5,400 1) มีนักเรียน/นักศึกษา ให
ความสนใจในการศึกษาตอ
คณะบริหารธุรกิจ ไมนอย
กวา 81 คน
2) มีนักเรียน/นักศึกษา กด
ถูกใจ (Like) VDO clip
แนะนําคณะบริหารธุรกิจ ไม
นอยกวา 81 คน
3) มีรุนพ่ี (ปจจุบันศึกษาตอ
ท่ี ม.วงษ) เขารวมกิจกรรม
ไมนอยกวา 3 คน

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 3
GO University
go to High
school ใชหมาก
ลอม ปรับ
กระบวนคิด

58,260 56,720 อยูระหวางดําเนินการ 1) มีนักเรียนตามโรงเรียน
ตางๆ เขารวมโครงการ ไม
นอยกวารอยละ 90 ของ
กลุมเปาหมาย
2) นักเรียนตามโรงเรยีน
ตางๆ ท่ีเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจอยูในระดับดี
3) นักเรียนตามโรงเรยีน
ตางๆ ไดรับความรูท่ีเก่ียวกับ
หมากลอมเพ่ิมข้ึน และ
สามารถเขารวมแขงขันอยาง
นอยโรงเรยีนละ 2 ทีม

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

5 บริหาร
ธุรกิจ

บธ-5-3 พัฒนาคณะ
บริหารธุรกิจสู
ระบบสารสนเทศ
ท่ีทันสมัย ป
การศึกษา 2562

6,000 14,338 อยูระหวางดําเนินการ ประกอบดวย 2 กิจกรรม อยูระหวาง
ดําเนินการ 2

กิจกรรม

กิจกรรมท่ี 1 การ
เรียนการสอนใน
รูปแบบการสอน
แบบ e-learning
(kahoot)

3,000 13,338 อยูระหวางดําเนินการ 1) มีการเรียนการสอนใน
รูปแบบเสริมทักษะการ
เรียนรู kahoot ในคณะวิชา
อยางนอย 2 วิชา
2) มีอาจารยเขารวมกิจกรรม
มีความรูความเขาใจและมี
ความพ่ึงพอใจอยูในระดับดี
(3.51)

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 2 การ
ใช Google
Classroom ใน
การเรยีนการสอน

3,000 1,000 อยูระหวางดําเนินการ 1) มีการใช Google
Classroom ในการเรียนการ
สอนทุกรายวิชาของคณะ
บริหารธุรกิจ
2) มีอาจารยเขารวมกิจกรรม
มีความรูความเขาใจและมี
ความพ่ึงพอใจอยูในระดับดี
(3.51)

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

6 บริหาร
ธุรกิจ

บธ-5-4 การบริหารจัดการ
องคความรูเพ่ือ
คนหาแนวปฏิบัติ
ท่ีดี คณะ
บริหารธุรกิจ ป
การศึกษา 2562

45,420 38,270 0 800 18,000 18,800 ประกอบดวย 2 กิจกรรม อยูระหวาง
ดําเนินการ 2

กิจกรรม

กิจกรรมท่ี 1 การ
จัดการความรูดาน
การผลิตบณัฑิต

22,435 21,020 0 400 9,000 9,400 1) รอยละ 80 ของอาจารย
ตระหนักถึงความสําคญัการ
จัดการความรูภายในองคกร
2) การแบงปนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูจากผูมี
ประสบการณตรง เพ่ือคนหา
แนวปฏิบัติท่ีดี
3) มีเอกสารหรือคูมือท่ีเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีดานการผลติ
บัณฑิต
4) มีอาจารยมีความรูความ
เขาใจและมีความพึงพอใจอยู
ในระดับดี (3.51)

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

(ตอ) กิจกรรมท่ี 2 การ
จัดการความรูดาน
งานวิจัย

22,985 17,850 0 400 9,000 9,400 1) รอยละ 80 ของอาจารย
ตระหนักถึงความสําคญัการ
จัดการความรูภายในองคกร
2) การแบงปนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูจากผูมี
ประสบการณตรง เพ่ือคนหา
แนวปฏิบัติท่ีดี
3) มีเอกสารหรือคูมือท่ีเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีดานงานวิจัย
4) มีอาจารยมีความรูความ
เขาใจและมีความพ่ึงพอใจอยู
ในระดับดี (3.51)

อยูระหวาง
ดําเนินการ

7 บริหาร
ธุรกิจ

บธ-5-5 การพัฒนา
บุคลากร คณะ
บริหารธุรกิจ ป
การศึกษา 2562

61,336 54,215 อยูระหวางดําเนินการ ประกอบดวย 2 กิจกรรม อยูระหวาง
ดําเนินการ 2

กิจกรรม

กิจกรรมท่ี 1
ศึกษาดูงาน
คณาจารยและ
บุคลากรคณะ
บริหารธุรกิจ
ประจําปการศึกษา
2562

38,836 54,215 อยูระหวางดําเนินการ 1) อาจารยไดเขารวมการ
การศึกษาดูงานอยางนอย 1
ครั้ง/คน/ป (รอยละ90)
2) บุคลากรสายสนับสนุนได
เขารวมการศึกษาดูงาน
อยางนอย 1 ครั้ง/คน/ป
(รอยละ100)

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

(ตอ) 3) ผูเขารวมโครงการมคีวาม
พึงพอใจตอการจัดโครงการ
อยูในระดับดี (คะแนน ≥
3.51)

กิจกรรมท่ี 2
เตรียมความ
พรอมอาจารยเขา
สูกระบวนการ
ศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

22,500 ไมมีงบประมาณ 1) มีอาจารยท่ีเขาสู
กระบวนการศึกษาตอใน
ระดับปริญญาเอก อยางนอย
1 คน/หลักสตูร
2) ผลการสอบภาษาอังกฤษ
500 คะแนนข้ึนไป

อยูระหวาง
ดําเนินการ

8 พยาบาล
ศาสตร

พยบ-5-1 แผนบริหารความ
เสี่ยง แผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติ
การประจําป  ป
การศึกษา 2563

56,000 45,700 0 1,700 18,000 19,700 1) คณะมีแผนบริหารความ
เสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยง
ของการดําเนินงาน
2) โครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการเปนสวนหน่ีง
ของการบริหารความเสี่ยง
อยางนอยรอยละ 25
3) มีแผนปฏิบัติการประจําป
2563
4) ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจําป และ
บรรลตุามตัวช้ีวัดของแผนฯ
รอยละ 80

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 1 การ
จัดทําแผนบริหาร
ความเสีย่ง

14,500 9,300 อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 2 การ
ทบวนแผนกล
ยุทธ และทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําป 2563

41,500 36,400 0 1,700 18,000 19,700
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

9 พยาบาล
ศาสตร

พยบ-5-2 การจัดการความรู
เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนและ
การวิจัย ป
การศึกษา 2562

51,500 25,200 อยูระหวางดําเนินการ 1) จํานวนกิจกรรมท่ี
ดําเนินการดานการเรียนการ
สอนอยางนอย 1 เรื่อง
2) จํานวนกิจกรรมท่ี
ดําเนินการดานการวิจยัอยาง
นอย 1 เรื่อง

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 1 จัด
ประชุมแลกเปลีย่น
เรียนรูดานการ
เรียนการสอน

25,750 12,600 อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 2 จัด
ประชุมแลกเปลีย่น
เรียนรูดานการวิจัย

25,750 12,600 อยูระหวางดําเนินการ

10 พยาบาล
ศาสตร

พยบ-5-3 ประกันคณุภาพ
การศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร
ปการศึกษา 2562

56,740 - ประกอบดวย 2 กิจกรรม ดําเนินการแลวเสร็จ
1 กิจกรรม

กิจกรรมท่ี 1
ประกันคณุภาพ
การศึกษา

56,740
งบอยูในงาน

ประกันฯ

- 1) ระบบการกํากับการ
ประกันคณุภาพหลักสตูร
เทากับ 5
2) คะแนนการประกัน
คุณภาพฯ อยูในระดับดีข้ึน
ไป ผลการประเมินมากกวา
4.00

1) ระบบการกํากับ
การประกันคณุภาพ
หลักสตูรเทากับ 5
2) ผลการประเมิน
ระดับหลักสตูร
เทากับ 3.87 ระดับ
คณะ 4.07
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

11 พยาบาล
ศาสตร

พยบ-5-5 การปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

34,000 34,000 อยูระหวางดําเนินการ 1) มีฐานขอมูลดานบุคลากร
2) มีฐานขอมูลดานการเรียน
การสอนและภาระงาน ≥
รอยละ 80
3) มีฐานขอมูลดานครุภณัฑ
4) มีฐานขอมูลดานวิจัย ≥
รอยละ 80
5) มีฐานขอมูลดานบริการ
วิชาการแกสังคมรอยละ 100
6) มีขอมูลดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม รอยละ 100
7) มีฐานขอมูลดานการเงิน
และงบประมาณ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

12 พยาบาล
ศาสตร

พยบ-5-6 การ
ประชาสมัพันธ
คณะพยาบาล
ศาสตร

131,420 113,890 0 5,000 0 5,000 1) จํานวนนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ี
สนใจสมคัรเขาศึกษาใน
คณะฯ เทียบกับปการศึกษา
ท่ีผานมาเพ่ิมข้ึนรอยละ 5
2) จํานวนผูเขาชม Website
ของคณะฯ เพ่ิมข้ึนจาก
20,248 คน มากกวารอยละ
5 ตอป

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 1
ประชาสมัพันธ
หลักสตูร และ
คณะพยาบาล
ศาสตร

72,000 56,000 0 5,000 0 5,000



76

ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

(ตอ) กิจกรรมท่ี 2 แนะ
แนวหลักสตูร

49,330 48,700 อยูระหวางดําเนินการ 3) มียอดติดตาม
Facebook เพ่ิมข้ึนจาก
2,600 คน รอยละ 5
4) คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจของผูเขารวมโครงการ
≥ 3.51

กิจกรรมท่ี 3
ประชาสมัพันธ
บัณฑิตปายแดง

10,090 9,190 อยูระหวางดําเนินการ

13 วิศวกรรม
ศาสตร

วศ-5-1 ประชาสมัพันธ
หลักสตูร คณะ
วิศวกรรมศาสตร

37,710 33,600 อยูระหวางดําเนินการ 1) จํานวนผูเขาชมเว็บไซตมี
จํานวนเพ่ิมข้ึนรอยละ 30
2) จํานวนผูสนใจเขาศึกษา
เพ่ิมข้ึนรอยละ 30

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 1
พัฒนาเว็บไซต

13,200 13,200 อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 2
ประชาสมัพันธ
หลักสตูรในคณะ
รวมกับศูนย
บริหารสื่อสาร
การตลาด ของ
มหาวิทยาลยัวงษ
ชวลิตกุล

24,510 20,400 อยูระหวางดําเนินการ

14 วิศวกรรม
ศาสตร

วศ-5-2 พัฒนาความ
พรอมอาจารยใน
การเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ

เปนโครงการท่ีเขารวมกับสํานักวิชาการฯ จึงไมมีการเบิกงบประมาณ 1) ผูประเมินมีความพึงพอใจ
ไมนอยกวาระดับ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

15 ศึกษา
ศาสตร

ศษ-5-1 ประชาสมัพันธ
หลักสตูร
ศึกษาศาสตรเชิง
รุก

41,600 36,198 อยูระหวางดําเนินการ 1) อยางนอยรอยละ 70 ของ
กลุมเปาหมาย รูจักหลักสูตร
ของคณะศึกษาศาสตร
2) มีผูสนใจเขาศึกษาตอ
รอยละ 50 ของผูท่ีกรอกใบ
สมัคร
3) ยอดกดไลค ไมต่าํกวา
100 ในแตละโรงเรยีนท่ี
ประชาสมัพันธ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

16 ศึกษา
ศาสตร

ศษ-5-2 รับสมคัรและสอบ
คัดเลือกหลักสตูร
ประกาศนียบตัร
บัณฑิตวิชาชีพครู
2562

37,600 25,800 0 2,712 9,000 11,712 1) มีคณุสมบตัิในการสมัคร
ตามคุรสุภากําหนดรอยละ
100
2) จํานวนนักศึกษาใหม
รอยละ 80 จากคาเปาหมาย
90 คน

1) นักศึกษามี
คุณสมบัติในการ
สมัครตามครุุสภา
กําหนดรอยละ 100
2) จํานวนนักศึกษา
ใหม 90 คน คิดเปน
รอยละ 100

 ไมมี
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

17 สถาปตย-
กรรม
ศาสตร

สถ-5-2 นิทรรศการจัด
แสดงผลงาน
นักศึกษา คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตร (3
กิจกรรม)

131,000 32,600 อยูระหวางดําเนินการ 1) จัดแสดงผลงานนักศึกษา
อยางนอย 2 กิจกรรม
2) นักศึกษาคณะใหความ
รวมมือในการจดังานไมต่ํากวา
รอยละ 60

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 1
นิทรรศการจัด
แสดงผลงาน
นักศึกษาในงาน
สถาปนิกอีสาน
ประจําป 2562

32,550 32,600 อยูระหวางดําเนินการ 3) มีผูเขาชมงานไมต่ํากวา
รอยละ 50/1 งาน
4) นักศึกษาไดความรูจาก
การเรยีนรูนอกหองเรียนโดย
คะแนนประเมินไมต่ํากวา
3.51

18 สถาปตย-
กรรม
ศาสตร

สถ-5-3 สงเสริมและ
พัฒนาบุคลากร
ทางดานวิชาการ
และสายสนับสนุน
คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตร

87,000 87,000 33,701 0 0 33,701 1) บุคลากรเขารวมอบรมใน
โครงการท่ีสนใจอยางนอย
รอยละ 70 ของจํานวน
บุคลากรท้ังหมด 7 คน
2) บุคลากรท่ีเขาอบรมไดรับ
ใบรับรองรอยละ 100
3) บุคลากรท่ีเขาอบรมมี
ความรูและทักษะทาง
วิชาการ/วิชาชีพเพ่ิมข้ึน
ประเมินจากแบบสอบถามไม
ต่ํากวา 3.51

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

19 สถาปตย-
กรรม
ศาสตร

สถ-5-4 จัดการความรูเพ่ือ
พัฒนาความรู
(เพ่ิมเติม)

- 350 อยูระหวางดําเนินการ 1) อาจารยเขารวมโครงการ
อยางนอยรอยละ 80 ของ
อาจารยท้ังหมด 6 คน
2) มีจํานวนอาจารยท่ีไดรับ
ความรูแลวนําไปใช
ปฏิบัติงานจริงอยางนอย
รอยละ 80 ของอาจารย
ท้ังหมด 6 คน
3) มีแนวปฏิบัติท่ีดี (Best
Practice) จํานวน 2 เรื่อง

อยูระหวาง
ดําเนินการ

20 สาธารณ-
สุขศาสตร

สธ-5-1 พัฒนาบุคลากร
คณะสาธารณสุข
ศาสตร ป
การศึกษา 2562

261,000 401,000 25,018 0 0 25,018 1) จํานวนอาจารย  บุคลากร
เขารวมอบรม  ประชุม
สัมมนา มากกวารอยละ 80
2) จํานวนอาจารย  บุคลากร
เขารวมอบรม  ประชุม
สัมมนา อยางนอยปละ 1 ครั้ง
3) จํานวนอาจารย ท่ีเขารับ
การศึกษาตอเน่ือง รอยละ5
ตออาจารย (1 คน)
4) ผลการประเมินความพึง
พอใจของอาจารย
อยูในระดับดี (คะแนน
≥3.51)

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 1
พัฒนาความรู
ทักษะท่ีเก่ียวของ
กับพันธกิจของ
คณะวิชา

201,000 201,000 24,018 0 0 24,018

กิจกรรมท่ี 2
พัฒนาอาจารย
และบุคลากรใน
การศึกษาตอเน่ือง

60,000 200,000 1,000 0 0 1,000
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

21 สาธารณ-
สุขศาสตร

สธ-5-2 จัดการความรูเพ่ือ
พัฒนาความรูและ
พัฒนาทักษะดาน
การผลิตบณัฑิต
และวิจัย คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร ประจาํป
การศึกษา 2562

12,330 6,855 อยูระหวางดําเนินการ 1) แนวทางการปฏิบัตขิอง
หนวยงานดานการผลติบัณฑิต
ดานงานวิจัย ท่ีสนับสนุนการ
เรียนการสอน ≥1
2) จํานวนอาจารย  บุคลากร
เขารวมอบรม ≥ รอยละ 80
3) ความพึงพอใจการเขารวม
โครงการ (คะแนน > 3.51)

อยูระหวาง
ดําเนินการ

22 สํานัก
บริการ

การศึกษา

สบก-5-1 อบรมการกรอก
ผลการเรยีน ผาน
ระบบ VU
Family

4,000 4,000 0 0 4,000 4,000 1) ผลการประเมินความพึง
พอใจของอาจารยใหมตอสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู คะแนน
เฉลี่ย > 3.51
2) จํานวนอาจารยใหมเขา
รวมอบรมอยางนอยรอยละ
80 ของกลุมเปาหมาย
3) อาจารย รอยละ 80
เขาใจข้ันตอนการกรอกผล
การเรยีนและสงผลการเรียน
ผานระบบ Vu Family

1) ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
อาจารยใหมตอสิ่ง
สนับสนุนการเรยีน
รูอยูในระดบัดีมาก
คะแนนเฉลีย่ 4.54
2) อาจารยใหมเขา
รวม 22 คน คิดเปน
รอยละ 55
3) อาจารยเขาใจ
ข้ันตอนการกรอกผล
การเรยีนฯผาน
ระบบ Vu Family
อยูในระดับดมีาก
คะแนนเฉลีย่ 4.61

 ไมมี
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

23 สํานัก
บริการ

การศึกษา
งานสหกิจ

ศึกษา

สบก-5-2 ระบบพ่ีเลี้ยงผูขอ
กําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ
(เพ่ิมเติม)

- 28,290 0 72 6,000 6,072 1) ผูเขารวมอบรมไมนอย
กวารอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย
2) ผูเขารวมอบรมมีความ
เขาใจเพ่ิมข้ึน ≥ รอยละ 80
3) ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมอบรม ≥ 3.51

1) ผูเขารวมอบรม
จํานวน 71 คน คิด
เปนรอยละ 87
2) ผูเขารวมอบรมมี
ความเขาใจเพ่ิมข้ึน
รอยละ 84.8
3) ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมอบรมอยูใน
ระดับดี คะแนนเฉลี่ย
4.29

 ไมมี

24 สํานัก
อธิการบดี

สอบ-5-3 พิธีประสาท
ปริญญาบัตร
ประจําป
การศึกษา 2561

951,374 1,351,124 อยูระหวางดําเนินการ 1) อยางนอยรอยละ 80 ของ
ผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา
2561 ไดเขารวมพิธี
2) ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมพิธีมากกวาหรือ
เทากับระดบัมาก

อยูระหวางสรุปผล
โครงการ

25 สํานัก
อธิการบดี

สอบ-5-4 กิจกรรม 7 ส. 44,200 46,940 อยูระหวางดําเนินการ ประกอบดวย 2 กิจกรรม อยูระหวาง
ดําเนินการ 2

กิจกรรม
กิจกรรมท่ี 1
การศึกษาดูงาน 7
ส. ปการศึกษา
2562

20,800 23,000 อยูระหวางดําเนินการ 1) ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมศึกษาดูงาน ≥ 3.51

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ข้ันตอนสรุปผล
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

(ตอ) กิจกรรมท่ี 2 การ
ตรวจประเมิน 7
ส. ภายในคณะ
วิชา ศูนย/สํานัก
หองปฏิบัติการ
และโรงอาหาร

23,400 23,940 อยูระหวางดําเนินการ 1) ทุกหนวยงานไดรับการ
ตรวจประเมินคะแนน
มากกวา 1.15 ข้ึนไป (ผาน)

อยูระหวาง
ดําเนินการ

26 ศูนย
บริหาร
สื่อสาร

การตลาด

IMC-5-1 แนะแนว
การศึกษา Road
Show ประจําป
การศึกษา 2562

1,236,972 532,394 16,912 154,214 0 171,126 ประกอบดวย 2 กิจกรรม อยูระหวาง
ดําเนินการ 2

กิจกรรม

กิจกรรมท่ี 1 การ
ออกแนะแนวท่ี
โรงเรียน สถาบัน
และชุมชนตางๆ
และเก็บขอมลู
นักเรียนท่ีสนใจ
สมัครเรียน

531,400 355,100 400 82,314 0 82,714 1) รอยละนักศึกษาใหมท่ีเขา
สมัครศึกษาตอใน
มหาวิทยาลยัเทียบกับป
การศึกษา 2562 (706 คน)
เพ่ิมข้ึนรอยละ 15

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 2 การ
ออกบูธนิทรรศ
การตลาดนัด
หลักสตูร
อุดมศึกษา (3
แหง)

705,572 47,116 16,512 71,900 0 88,412
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

27 ศูนย
บริหาร
สื่อสาร

การตลาด

IMC-5-3 การจัดการสื่อ
ประชาสมัพันธ
(Public
Relation’s Media
Management)
ปการศึกษา 2562

907,600 907,600 2,400 14,090 0 16,490 ประกอบดวย 5 กิจกรรม ขออนุมัติดําเนินการ
แลว 4 กิจกรรม
ซึ่งอยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 1 การ
จัดหาสื่อ
ประชาสมัพันธและ
อุปกรณในการทํา
กิจกรรมทางการ
ตลาด

639,000 639,000 0 9,090 0 9,090 1) จํานวนผูสอบถามขอมลู
มหาวิทยาลยัผานชองทาง
ออนไลนไมนอยกวา 1,000
คน/ป

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 2 การ
ประชาสมัพันธ
หลักสตูรและ
กิจกรรมในสื่อ
ออนไลน

104,000 104,000 0 2,500 0 2,500 1) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
ผูกดถูกใจและกดตดิตามสื่อ
ออนไลน (Facebook fan
page) เพ่ิมข้ึน 5,000 คน

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 3
สรางการมีสวน
รวมและกระตุน
จํานวนผูตดิตาม
และยอดไลคใน
Social Media

74,600 74,600 2,400 2,500 0 4,900 1) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
ผูกดถูกใจและกดตดิตามสื่อ
ออนไลน (Facebook fan
page) เพ่ิมข้ึน 5,000 คน
2) ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม ≥ 3.51

อยูระหวาง
ดําเนินการ
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

(ตอ) กิจกรรมท่ี 4 ผลิต
สื่อวีดีโอผาน
YouTube

90,000 90,000 อยูระหวางดําเนินการ 1) มีชองทางการสื่อสาร
ออนไลนเพ่ิมข้ึน 2 ชองทาง
(VU Channel)

อยูระหวาง
ดําเนินการ

28 สํานัก
แผนและ
ประกัน
คุณภาพ

สผ-5-1 พัฒนาบุคลากร
สํานักแผนและ
ประกันคณุภาพ ป
การศึกษา 2562

28,000 28,000 2,900 0 0 2,900 1) จํานวนบุคลากรท่ีเขารับ
การประชุม/อบรม/สัมมนาไม
นอยกวารอยละ 75 ของ
บุคลากรท้ังหมด 4 คน

อยูระหวาง
ดําเนินการ

29 สํานักวิจัย
และ

บริการ
วิชาการ

สวจ-5-1 สงเสริมการ
จัดการความรูสู
แนวปฏิบัติท่ีดีของ
มหาวิทยาลยัวงษ
ชวลิตกุล

130,170 73,944 อยูระหวางดําเนินการ ประกอบดวย 4 กิจกรรม อยูระหวาง
ดําเนินการ 4

กิจกรรม

กิจกรรมท่ี 1
ทบทวนความรู
ความเขาใจของ
การจัดการความรู

36,520 18,884 อยูระหวางดําเนินการ 1) อาจารย/บุคลากรเขารวม
กิจกรรมอยางนอยรอยละ
85 ของกลุมเปาหมาย

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 2 การ
จัดการความรู
เรื่อง การวิจัยใน
การเรยีนการสอน
(Research in
teaching and
learning)

36,520 18,824 อยูระหวางดําเนินการ 1) อาจารย/บุคลากรเขารวม
กิจกรรมอยางนอยรอยละ
85 ของกลุมเปาหมาย

อยูระหวาง
ดําเนินการ



85

ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผนฯ
(สภาฯ)

ท่ีเสนอขอ
อนุมัติ

ดําเนินการ

ท่ีใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

(ตอ) กิจกรรมท่ี 3 การ
จัดการความรู
เรื่องการพัฒนา
ระบบงานสูแนว
ปฏิบัติท่ีดี

36,320 18,860 อยูระหวางดําเนินการ 1) อาจารย/บุคลากรเขารวม
กิจกรรมอยางนอยรอยละ
85 ของกลุมเปาหมาย

อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 4 การ
นําเสนอผลงาน
แนวปฏิบัติท่ีดีของ
คณะวิชาและ
หนวยงาน
สนับสนุน

20,610 17,556 อยูระหวางดําเนินการ 1) จํานวนแนวปฏิบัติท่ีดี
(Best Practice) ของคณะ
วิชาและหนวยงานสนับสนุน
ไมนอยกวา 2 เรื่อง
2) คะแนนความพึงพอใจของ
ผูรวมกิจกรรม ≥ 3.51

อยูระหวาง
ดําเนินการ

30 สํานักวิจัย
และ

บริการ
วิชาการ

สวจ-5-2 ประเมินผูบริหาร
ตามหลักธรรมาภิ
บาล
มหาวิทยาลยัวงษ
ชวลิตกุล จังหวัด
นครราชสมีา ป
การศึกษา 2562

6,750 6,750 5,560 0 3,000 8,560 1) จํานวนแบบประเมิน
ผูบริหารฯ ไมนอยกวา
รอยละ 85 ของจํานวน
บุคลากร

อยูระหวาง
ดําเนินการ

รวม 4,528,762 4,052,245
86,491 206,088

58,000 350,579292,579
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โครงการท่ีขอยกเลิกการดําเนินการจําแนกตามยุทธศาสตร
ตารางท่ี 9 โครงการท่ีขอ ยกเลิกการดําเนินการ ในยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิต สนองความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน

ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ กลยุทธ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผน

ใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

1 บริหาร
ธุรกิจ

บธ-1-5 พัฒนาหลักสตูร
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ
(ภาษาอังกฤษ)

1.4.1
1.4.2
1.4.3

18,060 1) ประเมินจากรูปเลม
หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจดัการ
(ภาษาอังกฤษ)
หลักสตูรใหม พ.ศ. 2562 ท่ี
ไดรับการอนุมัตจิาก สกอ.

ยกเลิกเน่ืองจาก
มหาวิทยาลยัไม
อนุมัติใหเปด

หลักสตูร

NA

ตารางท่ี 10 โครงการท่ีขอ ยกเลิกการดําเนินการ ในยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพวิจัย สนองตอความตองการของสังคม

ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ กลยุทธ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผน

ใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

1 ศึกษา
ศาสตร

ศษ-2-1 การประชุมและ
นําเสนอผลงานทาง
วิชาการทางการ
ศึกษาระดับชาติ
ครั้งท่ี 7

2.2.1 205,500 1) มีผูเขารวมโครงการอยาง
นอยรอยละ 80
2) ความพึงพอใจของอยูใน
ระดับ ≥ 3.51
3) ผลงานนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาไดรับการตีพิมพ
เผยแพรอยางนอยรอยละ 80
ของจํานวนนักศึกษาท่ีสง
บทความ

ยกเลิกเน่ืองจากเขา
รวมโครงการประชุม
วิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลยัวงษ
ชวลิตกุล ประจําป
การศึกษา 2563
(อางอิง บันทึก

ขอความ วันท่ี 27
สิงหาคม 2562)

NA
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ตารางท่ี 11 โครงการท่ีขอ ยกเลิกการดําเนินการ ในยุทธศาสตรท่ี 3 ใหบริการวิชาการ ท่ีสอดคลองตอความตองการของสังคม

ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ กลยุทธ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผน

ใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

1 สาธารณสุ
ขศาสตร

สธ-3-1 บริการยกระดับ
ชุมชนสูมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย
2562

3.1.1 44,300 1) จํานวนผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80
2) ผูเขารวมโครงการมผีล
คะแนนการวัดความรู
ท่ีจัดทําข้ึนโดยคณะฯ ผาน
เกณฑไมนอยกวารอยละ 80
3) ผูเขารวมโครงการมคีวาม
พึงพอใจตอโครงการ
มีคาเฉลีย่ไมนอยกวา 3.51
4) ผลผลิตของชุมชนท่ีมี
มาตรฐานอาหารปลอดภยั 1
ช้ิน/รายการ

ยกเลิก (อางอิง
บันทึกขอความ สธ1
1602/2562 วันท่ี 9

สิงหาคม 2562)

NA

2 วิศวกรรม
ศาสตร

วศ-3-1 เมื่อโรงแรมคณุ
เถ่ือน (และไม
อยากเถ่ือนแลว)
สิ่งท่ีคุณตองทํากับ
ม44

3.1.1 75,000 1) จํานวนผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวา 30 คน
2) ความพึงพอใจของอยูใน
ระดับ ≥ 3.51

ยกเลิกเน่ืองจาก
จํานวนผูลงทะเบียน

และชําระเงิน
เรียบรอยไมเปนไป

ตามเปาหมาย
(อางอิงบันทึก

ขอความ วศ. 354ส./
2562 วันท่ี 22
ตุลาคม 2562)

NA
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ท่ี หนวยงาน รหัส
โครงการ โครงการ กลยุทธ

งบประมาณ การวัดและประเมินผลโครงการ บรรลุ


ไมบรรลุ


ปญหา
และ

ขอเสนอ
แนะ

ท่ีเสนอตาม
แผน

ใชจริง
เปาหมาย ผลการดําเนินการ

เบิกจาย ไมเบิกจาย/
ให มว.จัดหาให งบออม รวมใชจริง

3 สํานักวิจัย
และ

บริการ
วิชาการ

สวจ-3-2 การบริการ
วิชาการท่ี
กอใหเกิดรายได
มหาวิทยาลยัวงษ
ชวลิตกุล ประจําป
การศึกษา 2562

3.1.1 46,100 1) คณะกรรมการเขารวม
วางแผน รายงาน และสรุป
โครงการรอยละ 100
2) จํานวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการท่ีกอใหเกิด
รายไดเพ่ิมข้ึน ≥ รอยละ 10
3) เกิดแนวทางการบริการ
วิชาการ และมีการใช
แนวทาง ≥ รอยละ 80
4) ความพึงพอใจของ
อาจารยตอแนวทางการ
บริการวิชาการ ≥ 3.51
5) ความพึงพอใจของ
บุคลากรและบุคคลภายนอก
ตอแนวทาง ≥ 3.51
6) เกิดการสื่อสาร
ประชาสมัพันธงานบริการ
วิชาการออนไลน
7) ความพึงพอใจของ
อาจารย และบุคคลภายนอก
ตอการสื่อสารประชาสมัพันธ
งานบริการวิชาการ ≥ 3.51

ยกเลิกเน่ืองจากยุบ
รวมกับโครงการ

บริการวิชาการสราง
ศักยภาพชุมชนสู
ความมั่นคง มั่งคั่ง

และยั่งยืน ประจําป
การศึกษา 2562

(อางอิง สวจ.
80/2562 วันท่ี 17
กันยายน 2562)

NA

กิจกรรมท่ี 1
พัฒนาแนวทาง
การดําเนินงาน

3,600

กิจกรรมท่ี 2
พัฒนาระบบการ
สื่อสาร/
ประชาสมัพันธ
ออนไลน

42,500


