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รายงานผลกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่บุคลากร ปีงบประมาณ 2562
ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 2201-2202
อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจาปีงบประมาณ 2562
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รายงานการจัดกิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่บุคลากร ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
-----------------------------1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่บุคลากร ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยี
2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
นางรจนา อุดมรักษ์
นางจิราพรรณ เคหา
3. หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม
การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่บุคลากร ถือได้ว่าเป็นยุทธวิธีอีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้
บุคลากรของคณะฯ ได้ทราบนโยบายหรือทิศทางการดาเนินงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ของคณะฯ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อการทางานจะได้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะฯ และทาให้การดาเนินงานมี
คุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ สกอ. กาหนดไว้
ทั้งการจัดทาโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ จะต้องครอบคลุมตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยและคณะฯ
กาหนดไว้ด้วย อาทิ ด้านการวางแผน ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการพัฒนานักศึกษา ด้าน
การวิชาการสังคม ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านบริหารจัดการและงบประมาณ และงานด้านการ
ควบคุ มภายในของคณะ การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการท าแผนปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย
สนับสนุนด้วย ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของคณะฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงควรมีการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่ให้บุคลากรได้รับทราบ และแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อให้ได้มาซึ่งแผนปฏิบัติงานที่ครอบคลุม
งานทุกๆ ด้าน ทั้งนีเ้ พื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
4.1 เพื่อร่วมกันวางแผนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันด้วย
ความเข้าใจในแผน และนโยบายที่กาหนด/วางไว้
4.2 เพื่อให้บุคลากรทราบทิศทาง และแนวทางของการดาเนินงานเป็นไปตามแผน ซึ่งจะนาไปสู่
การปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่วางไว้
5. สรุปผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินกิจกรรม “ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่บุคลากร ปีงบประมาณ 2562” ภายใต้
โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี จัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม
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2562 ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรทั้ งสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจานวน 55 คน
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรของคณะสั ต วศาสตร์ ฯ ได้ รั บ ทราบถึ ง นโยบาย/ทิ ศ ทางการบริ ห ารงานของคณะ,
ยุท ธศาสตร์, ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่คณะฯ ที่ตั้งไว้ เพื่อจะได้ร่วมกันดาเนินงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ในการกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนากิจ คณบดี
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นาเสนอแผนปฏิบัติราชการของปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562 ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มี
ประเด็ นยุ ท ธศาสตร์ จานวน 5 ประเด็ นยุ ท ธศาสตร์ มีเป้ าประสงค์ จานวน 11 เป้ าประสงค์ มีก ลยุ ท ธ์
จานวน 30 กลยุทธ์ มีตัวชี้วัด จานวน 34 ตัวชี้วัด และมีโครงการ/กิจกรรม จานวน 85 โครงการ/กิจกรรม
ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคณะฯ ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 1 การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนา
นักศึกษา
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 2 การพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ
เป้าประสงค์ท่ี :
1. ผลิตบัณฑิตที่เป็นมืออาชีพด้านสัตวศาสตร์ (มืออาชีพ เน้น ทักษะเชิงปฏิบัติ, มีภาวะผูน้ า การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21)
2. มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
3. มีนักศึกษามีความรู้ และทักษะในด้านสัตวศาสตร์ ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม
4. ระบบการพัฒนาคณาจารย์และนวัตกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธ์ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พัฒนาหลักสูตร/รายวิชาที่จัดให้มีกระบวนการเรียนรูต้ ามศตวรรษที่ 21
พัฒนานวัตกรรม/สื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
พัฒนาฟาร์มและห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยและเพียงพอ
พัฒนานักศึกษาให้มคี ุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
พัฒนาสมรรถนะและทักษะของนักศึกษาให้รองรับการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
พัฒนาทักษะในการสื่อสาร
พัฒนาคณาจารย์ด้านการเรียนการสอนและด้านการประเมินผล
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ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักศึกษาใหม่ตามแผนนักศึกษา (ม.)
2. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1
ปี (ม./กพร.)
3. ความสาเร็จในการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ (ม.)
4. ฟาร์มของคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้รับมาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์กาหนด (คณะ)
5. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณลักษณะของบัณฑิตคณะสัตวศาสตร์ฯ เมื่อเทียบกับ
สถาบันอื่น (คณะ)
6. ค่าคะแนนเฉลี่ยความสาเร็จของแผนพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ม.)
7. จานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (คณะ)
8. จานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ (คณะ)
9. จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนมากกว่า 1 เดือน (ม.)
10. จานวนนวัตกรรมการเรียนรู้ของคณาจารย์ในรูปแบบของจานวนผลงานวิชาการที่เพิ่มขึ้น (ม.)
11. จานวนอาจารย์ที่ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตงานวิจัยด้านสัตวศาสตร์ท่มี ีคุณภาพ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคณะฯ ที่ 2 การผลิตงานวิจัยด้านสัตวศาสตร์ที่มคี ุณภาพ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 3 การวิจัยเพื่อสังคม
เป้าประสงค์ : 1. มีปัจจัยสนับสนุนการวิจัยที่เหมาะสม
2. ผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
3. มีเครือข่ายงานวิจัยที่เข้มแข็ง
กลยุทธ์ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มคี วามพร้อมในการทาวิจัยที่มีคุณภาพ
ส่งเสริมการสร้างงานวิจัยจากความต้องการของชุมชน/ผูใ้ ช้ประโยชน์/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สร้างแรงจูงใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
สร้างองค์ความรู้ใหม่และ/หรือนวัตกรรมรวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้สสู่ าธารณชน
สร้างระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผลงานวิจัย
สร้างเครือข่ายงานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัด:
1. จานวนงบประมาณวิจัยต่ออาจารย์ (ด้านสายวิทย์ 100,000 บาท) (กพร./สกอ.)
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2. ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจาที่มผี ลงานวิจัยต่อจานวนอาจารย์และนักวิจัยประจา
ทั้งหมด (ม.)
3. ร้อยละวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ (สกอ.)
4. ร้อยละของบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน (Refereed journal)
หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตอ่ อาจารย์ประจาหรือนักวิจัยประจา (ม.)
5. ร้อยละของผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมและมีการ
รับรองการใช้ประโยชน์ (ม.)
6. จานวนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ที่เสนอขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (ม./
กพร.)
7. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย (สกอ.)
8. จานวนโครงการวิจัยที่บูรณาการกับหน่วยงานภายในและภาพนอกมหาวิทยาลัย (คณะ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการต่อสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชุมชน
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคณะฯ ที่ 3 การบริการวิชาการต่อสังคม เพื่อยกระดับ
คุณภาพชุมชน
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตวศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
กลยุทธ์
:
1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนาห้องปฏิบัติการ/งานฟาร์ม/สถานบริการสุขภาพสัตว์ให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านสัตวศาสตร์
ศูนย์ประสานงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชน
ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ด้านสัตวศาสตร์สู่สาธารณชน
บูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการตามความต้องการของ
ชุมชน

ตัวชี้วัด:
1.
2.
3.
4.
กพร.)

จานวนผูเ้ ข้าเยี่ยมชมฟาร์มและห้องปฏิบัติการ (คณะ)
จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการแก่สังคม (คณะ)
จานวนงานบริการวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อสารธารณะ (คณะ)
ระดับความสาเร็จของการบูรณาการผลงานบริการวิชาการสู่พันธกิจอื่นของคณะ (สกอ./
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การดารงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคณะฯ ที่ 4 การดารงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 5 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ : มีเครือข่ายความร่วมมือด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม
กลยุทธ์ :
1.
2.
3.
4.

พัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ของคณะ
สร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม
พัฒนางานด้านการจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน
พัฒนางานด้านอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม

ตัวชี้วัด:
1. ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.)
2. ความสาเร็จของแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ม.)
3. จานวนนักศึกษาต่างชาติและชาวต่างชาติที่ได้รับการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ม.)
4. ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมที่มีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่น (ม.)
5. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาของคณะต่อโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม (คณะ)
6. ร้อยละของการลดค่าไฟฟ้าจากการใช้ไบโอแก๊สทดแทนในฟาร์มสุกร (คณะ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคณะฯ ที่ 5 ระบบบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มสี มรรถนะสูง (High
Performance Organization)
เป้าประสงค์ : 1. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. มีระบบบริหารจัดการองค์กรและฐานข้อมูลที่ดี
กลยุทธ์ :
1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนาทักษะการทางานของบุคลากรและความก้าวหน้าตามสายงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการทางานเป็นทีม
พัฒนาระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของคณะ
พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล
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6. สร้างระบบการบริหารจัดการฟาร์มให้ตอบสนองพันธกิจขององค์กรและก่อให้เกิดรายได้
7. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตจากฟาร์มคณะ
ตัวชี้วัด:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร (กพร.)
ร้อยละของบุคลาการได้รับการพัฒนาขีดความสามารถตามเกณฑ์ที่กาหนด (คณะ)
ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก (สกอ.)
ร้อยละอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (สกอ.)
ผลการประกันคุณภาพภายใน (ม./คณะ)
รายได้ประเภทเงินผลประโยชน์ที่เป็นไปตามประมาณการ (กพร.)
ร้อยละของรายได้จากฟาร์ม และผลประโยชน์อ่นื ๆ ต่องบประมาณเงินรายได้ต่อปี (คณะ)

จากการจัดกิจกรรมถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 ในครั้งนี้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562 ของคณะสัตวศาสตร์ฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกั น และยั งสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่ อให้บ รรลุตาม
เป้าหมายที่คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้วางไว้
การประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
ผู้รับการประเมินมีสถานภาพเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.30
และเป็นบุคลากรสายวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 22.70
ผู้รับการประเมินได้รับทราบข่าวสารการจัดกิจกรรม จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะฯ มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 จากหนังสือเชิญ คิดเป็นร้อยละ 40.90 และจากอื่นๆ โดยจากไลน์คิดเป็นร้อย
ละ 9.10
และผูร้ ับการประเมินมีความคิดเห็นว่าควรจะมีการจัดกิจกรรมในโอกาสต่อไป คิดเป็นร้อยละ 100
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
หัวข้อประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
มาก

มาก

ที่สุด

ปาน

น้อย

กลาง

น้อย

รวม

ที่สุด

ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/สถานที่และสิ่งอานวยความ
1.สะดวก
ความเหมาะสมการประชาสัมพันธ์และการประสานงานของ
เจ้าหน้าที่
2. ความเหมาะสมของสถานที่/อุปกรณ์ในจัดการกิจกรรม

54.5

18.20

-

-

4.09

13.60 72.70

13.60

-

-

4.00

3. ความเหมาะสมด้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

27.30 40.90

31.80

-

-

3.96

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มสี ่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม
5. ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน เข้าร่วมกิจกรรม

18.20 50.00 27.30 4.50
- 190.80 72.80

-

3.82
2.64

27.3
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ระดับความพึงพอใจ

หัวข้อประเมิน

มาก

มาก

ที่สุด

ปาน

น้อย

กลาง

น้อย

รวม

ที่สุด

6. ความรู้ ความเข้าใจ หลัง เข้าร่วมกิจกรรม

22.70 77.30

-

-

-

4.23

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาความรูท้ ี่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้

22.70 50.00

27.30

-

-

3.95

8. ความเหมาะสมโดยรวมของการจัดกิจกรรม

27.30 54.50

18.20

-

-

4.09

เฉลี่ยรวม

3.85

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
คณะฯ ควรมีการคานึกถึง และมีการวางแผนการดาเนินงานทางด้าน
1. การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่เหมาะสม โดยคานึงถึงคุณภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์
ซึ่งควรเน้นทางด้านวิชาการ และภาวะผูน้ า
2. พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชาให้ทันสมัย ปรับกระบวนการเรียนการสอนใหม่ เพิ่มการ
จัดทาหลักสูตรออนไลน์ เพื่อจูงใจให้นักศึกษาสมัครเรียนทางด้านสัตวศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
3. กลยุทธ์เพื่อรองรับกับจานวนนักศึกษาที่ลดลง
4. กลยุทธ์เพื่อรองรับคู่แข่งทางบัณฑิต จากเทคโนโลยี หุ่นยนต์ และคู่แข่งจากมหาวิทยาลัยอื่น
5. การสร้างวิจัยเชิงรุกให้ตรงกับความต้องการของแหล่งทุน
6. การดาเนินการด้านงานฟาร์มให้ได้มาตรฐาน และให้เป็นเชิงคุณภาพ กาหนดกรอบระยะเวลา
ในการทางานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ด้านวิธีการเรียนการสอน การพัฒนาด้านงานฟาร์ม ด้าน
ผลิตภัณฑ์
7. นโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสวัสดิการ และการจ้างลูกชั่วคราว
8. การติดตามงานของผู้บริหารคณะอย่างต่อเนื่อง

6. ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
6.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562 เพิ่มมากขึ้น จากการประเมินความพึงพอใจ
ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 52.80 ผลการประเมินความพึงพอใจ ความรู้
ความเข้าใจ หลัง เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 84.60 จะเห็นได้ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแผนฯ ที่ได้วางไว้
6.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ได้ทราบถึงแนวทาง
ของการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ ประจ าปี ง บประมาณ 2562 อี ก ทั้ งสามารถน าไปสู่ ก าร
ปฏิบัติงานได้ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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7. เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี้วัดในกิจกรรม (ระบุ)
ตัวชี้วัด

ประเภท

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เชิงปริมาณ

คน

55

55

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้

เชิงคุณภาพ

ร้อยละ

80

81.80

เชิงเวลา

ร้อยละ

90

100

ความเข้าใจในการจัดทาแผน
3. ร้อยละของระยะเวลาของการจัดกิจกรรม
เป็นไปตามแผนที่วางไว้

8. ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินกิจกรรม
ประมาณการ

จ่ายจริง

8.1 ค่าอาหารกลางวัน (55x80)

4,400 บาท 8.1 ค่าอาหารกลางวัน (60x80)

8.2 ค่าอาหารว่างและเครื่อ4,800
งดืม่ (55X25)
บาท

1,375 บาท 8.2 ค่าอาหารว่างและเครื่อ4,800
งดืม่

8.3 ค่าวัสดุ(ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

3,245 บาท (60X25)
8.3
บาทค่าวัสดุ(ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้า
เล่
ค่ามแฟ้ม ค่าปากกา ค่ากระดาษการ์ด)

3,245 บาท

9,020 บาท

9,020 บาท
บาท

ค่าแฟ้ม ค่าปากกา ค่ากระดาษการ์ด)
รวม

4,400 บาท
บาท
1,375 บาท

รวม

9. ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม
ช่วงเวลาตามแผน

ช่วงเวลาดาเนินงานตามจริง

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561-กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 30 มกราคม 2562

10. ปัญหาและอุปสรรค
-ไม่ม-ี
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12. รูปภาพประกอบการรายงานการดาเนินกิจกรรม
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13. รายชื่อ
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