รายงานสรุปผลการประเมิน
โครงการ มหกรรมสุขภาพ

วันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
ณ มหาวิทยาลัย กาฬสินธุ

คํานํา
คณะสาธารณสุขศาสตร ไดกําหนดแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการยกระดับและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นสูสากล จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมทํานุบํารุงวัฒนธรรมทองถิ่นขึ้น โดยจัดใหมีการเสวนาวิชาการดาน
วัฒนธรรมทองถิ่น ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสุขภาพ มีการระดมความรวมมือจากภาคีองคกรภายนอก ทั้งจาก
ภาครัฐ เอกชนและองคกรชุมชน รวมจัดกิจกรรมในลักษณะงานมหกรรมวัฒนธรรมสุขภาพแบบพอเพียง
คณะสาธารณสุขศาสตรจึงไดจัดทําโครงการมหกรรมสุขภาพ ขึ้น เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทย สงเสริมความรักความสามัคคีในหมูคณะ อีกทั้ง เพื่อใหเกิดสิริมงคล
สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานบุคลากรและการเรียนของนักศึกษา ในการปฏิบัติงาน ตอไป

คณะสาธารณสุขศาสตร

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

บทสรุปผูบริหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร ไดกําหนดแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการยกระดับและเชื่อมโยง
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นสูสากล จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมทํานุบํารุงวัฒนธรรมทองถิ่นขึ้น โดยจัดใหมีการ
เสวนาวิชาการดานวัฒนธรรมทองถิ่น ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสุขภาพ มีการระดมความรวมมือจากภาคี
องคกรภายนอก ทั้งจากภาครัฐ เอกชนและองคกรชุมชน รวมจัดกิจกรรมในลักษณะงานมหกรรมวัฒนธรรม
สุขภาพแบบพอเพียง
สรุปผลการดําเนินงานและผลประเมิน โครงการมหกรรมสุขภาพ เพื่อเปนขอมูลแก คณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัย กาฬสินธุ และหนวยงานที่เกี่ยวของในการนําไปใชและเปนประโยชนในการ ประกัน
คุณภาพ เรียนการสอน, การวิจัย , บริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และในโอกาสนี้ คณะ
สาธารณสุขศาสตร ใครขอขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการจัดทําโครงการครั้งนี้ทุกทาน ที่ไดใหความรวมมือเปนอยาง
ดี

คณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการมหกรรมสุขภาพ

สารบัญ
เรื่อง
บทสรุปผูบริหาร
สรุปรายงานผลการประเมิน
งบประมาณ
ผลการประเมินโครงการ
ขอเสนอแนะ
ภาพกิจกรรม
10

หนา
ก
1
4
5
9

รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการมหกรรมวัฒนธรรมสุขภาพทองถิ่น
หนวยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
----------------------------------------------------------------1. ชื่อโครงการ : มหกรรมวัฒนธรรมสุขภาพทองถิ่น
2. สถานภาพของโครงการ :[ ] โครงการใหม [ / ] โครงการปกติ
3. หนวยงานหรือผูรับผิดชอบโครงการ : คณะสาธารณสุขศาสตร
4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ : เริ่มตนโครงการวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
5. สถานที่ดําเนินโครงการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
เลขที่ 13 หมูที่ 14 ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ
6. งบประมาณ 30,000 บาท
7. ความสอดคลอง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหนวยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา
1) ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย / ตัวบงชี้
ยุทธศาสตร
ตัวบงชี้
ยุทธศาสตร
ตัวบงชี้
[ / ] ยุทธศาสตรที่1 สรางความเขมแข็ง
20 [ / ] ยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับและเชื่อมโยง
5,6
ทางวิชาการและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นสูสากล
[ / ] ยุทธศาสตรที่ 2สรางสังคมแหงการ
2
[ ] ยุทธศาสตรที่ 5
เรียนรูดวยกระบวนการวิจัย
[ / ] ยุทธศาสตรที่ 3 บริการทางวิชาการ 8,9
บนพื้นฐานภูมิปญญาและความตองการ
ของทองถิ่น
2) การประกันคุณภาพภายใน
องคประกอบ
[ ] องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธานฯ
[ / ] องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
[ / ] องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต
[ / ] องคประกอบที่ 4 การวิจัย
[ / ] องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ

ตัวบงชี้

[
2.6,2.7 [
3.2 [
4.1 [
5.1,5.2

องคประกอบ
/ ] องคประกอบที่ 6 การทะนุบํารุงศิลปะฯ
] องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
] องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
] องคประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพ

ตัวบงชี้
6.1

3) การประกันคุณภาพภายนอก
ดาน
ตัวบงชี้
[ ] ดานคุณภาพบัณฑิต
[ ] ดานการบริการวิชาการแกสังคม
[ / ] ดานการทํานุบํารุงศิลปะฯ
[ ] ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ดาน
[ ] ดานการประกันคุณภาพภายใน
[ ] ตัวบงชี้อัตลักษณ
[ ] ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม

ตัวบงชี้

4) การบูรณาการโครงการกับ
[ / ] การจัดการเรียนการสอน ระบุ
[ ] การปรับปรุงรายวิชา .............................................. หลักสูตร....................................
[ ] การเปดรายวิชาใหม ............................................... หลักสูตร....................................
[ ] การตอยอดสูหนังสือตํารา ...................................... หลักสูตร....................................
[ / ] อื่นๆ บูรณาการรายวิชาการองคกรและการพัฒนาองคกรในระบบสุขภาพ และ
รายวิชาการจัดการระบบสุขภาพในทองถิ่น รายวิชาโภชนาการชุมชน
[ ] การวิจัย ระบุโครงการวิจัย....................................................................................................
[ / ] อื่นๆ ระบุ สามารถนําสาระจากการเสวนาไปพัฒนาเปนประเด็นหรือสรางโจทยวิจัยตอไป
5) อื่นๆ
5.1) นโยบายจาก
5.2) ความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5.3) การปรับปรุงปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินโครงการในปที่ผานมา
8. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เปนสถาบันอุดมศึกษาที่อยูภายใตปรัชญา อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ซึ่งมีบทบาทภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ในการขับเคลื่อนบทบาทภารกิจของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายนั้น จําเปนจะตองอาศัยพลังความ
รวมมือจากทุกภาคสวนทั้งในและนอกสถาบัน โดยเฉพาะการสรางการมีสวนรวมกับชุมชน ในลักษณะภาคี
องคกรเครือขาย ยอมสงผลใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของสถาบันดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
คณะสาธารณสุขศาสตร ไดกําหนดแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการยกระดับและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นสูสากล จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมทํานุบํารุงวัฒนธรรมทองถิ่นขึ้น โดยจัดใหมีการเสวนาวิชาการดาน
วัฒนธรรมทองถิ่น ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสุขภาพ มีการระดมความรวมมือจากภาคีองคกรภายนอก ทั้งจาก
ภาครัฐ เอกชนและองคกรชุมชน รวมจัดกิจกรรมในลักษณะงานมหกรรมวัฒนธรรมสุขภาพแบบพอเพียง โดย
บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสามรายวิชา

9. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสุขภาพ
2) เพื่อจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับการบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยดาน
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอน
3) เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการบริการวิชาการบนฐานวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น
4) เพื่อบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
10. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลผลิต (Output)

เชิงปริมาณ
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร คะแนนความพึงพอใจของ
และเทคโนโลยี
ผูเขารวมกิจกรรม

ผลลัพธ(Outcome)

เชิงคุณภาพ
1. เกิดสิริมงคลและไดขวัญกําลังใจ
2. เกิดความสามัคคีในหนวยงาน
3. การสืบสานประเพณีอันดีงาม

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผนบริหารงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
หนวย
คาเปาหมาย
๑. ผลการประเมิน ทุกกิจกรรม ในแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการ/
มากกวารอยละ
ประจําป ๒๕๕๙
กิจกรรม
3.51
๒. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ตั้งไวใน
โครงการ/
รอยละ 80
แผนปฏิบัติการสามารถดําเนิน โครงการไดเสร็จสิ้นไมนอยกวารอยละ
กิจกรรม
๘๐
๓. นักศึกษามีสวนรวมในการจัดและดําเนินโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุง
โครงการ/
รอยละ 80
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรนาการกับกิจกรรมนักศึกษา โดยใชหลัก PDCA ทุก
กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
11. กลุมเปาหมายของโครงการ
11.1) กลุมเปาหมายและปริมาณกลุมเปาหมาย จํานวนทั้งสิ้น
260 คน ประกอบดวย
-ผูบริหาร จํานวน 4
คน
- อาจารย จํานวน
6 คน
-บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน
4 คน
- บุคลากรทั่วไป จํานวน - คน
-นักศึกษา จํานวน
200 คน
-ประชาชน จํานวน 36 คน
-อื่น ๆ ระบุ หนวยงานภายนอก
10 คน
11.2) พื้นที่กลุมเปาหมาย ในจังหวัดกาฬสินธุ
11.3) สถานะของกลุมเปาหมาย (อาชีพ/อายุ/การศึกษา/หนวยงาน) อาจารย นักศึกษา ผูนําชุมชน/
ปราชญชาวบาน
11.4) สภาพปญหา/ความเดือดรอนของโครงการ
11.5) ความตองการของกลุมเปาหมายโครงการ
11.6) สํารวจ/ตรวจสอบเมื่อ
11.7) ผูตรวจสอบ

12. แผนการดําเนินงาน
ลําดับ
ขั้นตอน/รายการ
ที่
กิจกรรม/งาน/กิจกรรม/
โครงการ
ขั้นวางแผน (P)
1 แตงตั้งคณะกรรมการ
2 ขออนุมัตโิ ครงการ
ขั้นดําเนินการ (D)
3 ดําเนินการโครงการ
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
4 ประเมินผลโครงการ
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)
5 รายงานผลการดําเนินงาน

แผนการดําเนินการ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย.
.59 .59 .59 60 .60 .60 .59 .60 .60 .60 .60 60
*
*
*
*
*
*
*

13. รายละเอียดแหลงที่มาของงบประมาณ
[ / ] งบประมาณแผนดิน [ ] งบประมาณรายจายเงินรายได
[ / ] แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
[ ] ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
[ ] ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
[ / ] ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ
[ / ] แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
[ / ] ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
[ ] ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
[ / ] งบรายจาย
[ ] งบดําเนินงาน [ ] งบลงทุน [/] งบอุดหนุน[ ] งบรายจายอื่น

หมวดรายจาย
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
4.2 คาใชสอย

รายการงบประมาณ

ชี้แจงรายละเอียด
-

1) คาอาหาร/อาหารวาง 1) คาอาหาร 260 คน ๆ ละ 60 บาท
เปนเงิน 15,600 บาท
2) คาจางเหมารถยนต 3 คัน ๆละ 500 บาท
เปนเงิน 1,500 บาท
2) คาจางเหมาบริการ
1) คาจัดนิทรรศการอาหาร 4 เผา ๆละ 1,500 บาท
เปนเงิน 6,000 บาท
3) คาใชจายอื่นๆ
1) คาใบประกาศพรอมกรอบ 17 ใบ ๆ ละ 250 บาท
เปนเงิน 4,250 บาท
2) คาการแสดง 1,800 บาท
3) คาปายประชาสัมพันธ 780 บาท

4.3 คาวัสดุ
5. งบรายจายอื่น

รวมทั้งสิ้น
*** หมายเหตุ ขออนุมัติถัวเฉลี่ยทุกรายการ

30,000 บาท

14. การประเมินผลโครงการ
สรุปผลการประเมินโครงการมหกรรสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ โดยใช
แบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
สวนที่
1ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศสถานะผูเขารวม
สวนที่
2แบบประเมินโครงการ ขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating Scala) 5 ระดับ
ใชวิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics)นําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหหา
คาทางสถิติ ประกอบดวย คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) โดยนําเสนอ
ขอมูลในรูปแบบตารางควบคูกับการบรรยายและสรุปผล ซึ่งไดกําหนดการใหคะแนนคําตอบของแบบประเมิน
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 :102-103)
5 คะแนน ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4
คะแนน ระดับความพึงพอใจมาก
3 คะแนน ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2
คะแนน ระดับความพึงพอใจนอย
1 คะแนน ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
จากนั้นหาคาเฉลี่ยของคําตอบแบบประเมินโดยใชการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 102-103)

คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

4.51 – 5.00
หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
3.51 – 4.50
หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50
หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย
1.51 – 2.50
หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย
1.00 – 1.50
หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด
สวนที่ 3เปนขอคําถามปลายเปด (Open Ended Form) เพื่อใหผูตอบแบบประเมินแสดงความ
คิดเห็นขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
15. ผลการประเมินโครงการมหกรรมสุขภาพ
15.1 ผลการวิเคราะหขอมูล
จากการสอบถามความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารย บุคลากร และนักศึกษา ไดรับขอมูลกลับคืน จํานวน 171
ฉบับ มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่1แสดงขอมูลเกี่ยวกับผูเขารวมกิจกรรม
ขอมูลเกี่ยวกับผูเขารวมกิจกรรม
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2. สถานะภาพ
- ผูบริหาร
- อาจารย
- บุคลากร
- นักศึกษา

จํานวน (คน)

รอยละ

16
78

17.92
87.36

3
6
4
94

2.4
3.7
2.4
91.5

จากตารางที่ 1 แสดงขอมูลเกี่ยวกับผูเขารวมกิจกรรม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ หญิง.
คิดเปนรอยละ78สถานภาพที่เปนนักศึกษา คิดเปนรอยละ91.5

ตารางที่ 2แสดงความพึงพอใจในการจัดโครงการ
รายการ/ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
X

S.D.

แปลผล

ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
1. จุดมุงหมายของการจัดงาน
3.65
0.86
มาก
2. กําหนดการจัดงาน
3.47
1.11
ปานกลาง
3. ระยะเวลาในการจัดงาน
3.45
1.0
ปานกลาง
4. สถานที่ในการจัดงาน
3.72
0.96
มาก
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
5. การตอนรับ
3.68
0.90
มาก
6. การอธิบายใหขอมูล
3.43
0.96
ปานกลาง
7. การตอบคําถาม
3.38
0.48
ปานกลาง
ดานคุณภาพการใหบริการ
8. ความสอดคลองของหัวขอกับวัตถุประสงคของการจัดงาน
3.17
0.67
ปานกลาง
9. ความสอดคลองของกิจกรรมกับวัตถุประสงคของการจัดงาน
3.78
0.45
มาก
10. ความทันสมัยของงานที่จัด
3.30
0.74
ปานกลาง
11. ความรูที่ไดรับจากการจัดงาน
3.36
0.97
มาก
12. การนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน
3.55
1.01
ปานกลาง
ดานการอํานวยความสะดวก
13. การอํานวยความสะดวกดานการประชาสัมพันธ
3.85
0.86
มาก
14. การมีเจาหนาที่ในการใหบริการ
3.95
0.81
มาก
ระดับความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดโครงการ
3.55
1.00
มาก
จากตารางที่ 2 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูที่ไดรับจากการจัดงาน เฉลี่ยรวมอยูในระดับ
มาก ( x� = 3.73 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากที่สุด และ มาก 3 ขอ เรียงตามลําดับ
ความเฉลี่ยสูงสุดลงมาไดแก
1. ความรูที่ไดรับจากการจัดงาน (x� = 4.55)
2. การมีเจาหนาที่ในการใหบริการ (x� = 3.94 )
3. ความสอดคลองของกิจกรรมกับวัตถุประสงคของการจัดงาน (x� = 3.72 )

16. ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายของโครงการ
ตัวชี้วัด

รายละเอียด

เชิงปริมาณ
ผูเ ขารวม
เชิงคุณภาพ 1) เพื่อสงเสริมการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาสุขภาพ
2) เพื่อจัดเวที
เสวนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณเกี่ยวกับ
การบูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัยดานการวิจัย
การบริการวิชาการ และ
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเขากับการ
เรียนการสอน
3) เพื่อสงเสริม
การมีสวนรวมของชุมชนใน
การบริการวิชาการบนฐาน
วัฒนธรรมภูมิปญญา
ทองถิ่น
4) เพื่อบูรณา
การการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน

คาเปาหมาย
800
1) ไดสงเสริมการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาสุขภาพ
2) จัดเวที
เสวนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณเกี่ยวกับ
การบูรณาการภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยดาน
การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมเขา
กับการเรียนการสอน
3)
มีการ
สงเสริมการมีสวนรวม
ของชุมชนในการบริการ
วิชาการบนฐาน
วัฒนธรรมภูมิปญญา
ทองถิ่น
4) มีการบูรณา
การการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอน

ผลเปาหมาย
บรรลุ
ไมบรรลุ
เปาหมาย
เปาหมาย
/
/

17.ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
1. ควรจัดอาหารเพื่อใหมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2. ผูเขารวมกิจกรรมมีจํานวนมากจึงสงผลใหลาชาในการลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม

18. ผลการประเมินผลตามตัวชี้วัดตามแผนการบริหารงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

หนวย

คา
เปาหมาย
๑. ผลการประเมิน ทุกกิจกรรม ใน โครงการ/ มากกวารอย
แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรม ละ 3.51
ประจําป ๒๕๕๙
๒. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุ โครงการ/ รอยละ 80
บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ตั้งไวใน
กิจกรรม
แผนปฏิบัติการสามารถดําเนิน
โครงการไดเสร็จสิ้นไมนอยกวารอย
ละ ๘๐
๓. นักศึกษามีสวนรวมในการจัดและ โครงการ/ รอยละ 80
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุง กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรนาการกับ
กิจกรรมนักศึกษา โดยใชหลัก
PDCA ทุกโครงการ/กิจกรรม

บรรลุ





ไมบรรลุ

หมายเหตุ
ผลการประเมินกิจกรรม
มีผูเขารวมมีความพึง
พอใจรอยละ 3.55
เปนหนึ่งในโครงการที่อยู
ในแผนการบริหารงาน
ดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
นักศึกษาเขารวม
โครงการมากกกวารอย
ละ ๘๐

ภาพกิจกรรม

