แบบติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีการศึกษา 2562
ระดับ
ความสาเร็จค่า
แผน
ผล
สถานการณ์ดาเนินการ ()
ตัวชี้วัดระดับ
ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
กิจกรรม/โครงการ
แผนปฏิบัติการ
ไม่
ช่วง
งบประมาณ
ช่วง
งบประมาณ
ยังไม่
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
บรรลุ
บรรลุ
ระยะเวลา
(บาท)
ระยะเวลา
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ
แล้ว
ประเด็นความท้าทายที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานตามระบบคุณภาพระดับนานาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
TSU01 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ผู้รับผิดชอบ : จุฑาทิพย์ / อมรรัตน์ / เบญจวรรณ / อนันต์ / หฤทัย / นิธิกร / สุวิมล / ปทิตตา
ระดับ 3
1. การบริหารจัดการ GE
มิ.ย.62 - 4,590,500 มิ.ย.62 – 1,918,104.78

พ.ค.63
7.1ก-7 ร้อยละของ ร้อยละ 60
ประชุ
ม
คณะกรรมการ/
พ.ค.63

นิสิตที่เรียนรู้ใน
คณะทางานชุดต่าง ๆ
ชุมชน
- จัดการเรียนการสอนหมวดวิชา
7.1ก(ฉ-2) ร้อยละ
ร้อยละ 26
ศึกษาทั่วไป/ประเมินผลการ

ร้อยละ
ของนิสิตหมวดวิชา
จัดการเรียนการสอน/ค่าสอนเกิน
26.65
ศึกษาทั่วไปที่
- ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา
เรียนรู้ในชุมชนต่อ
ศึกษาทั่วไป
นิสิตระดับปริญญา
ตรี (ฝ่ายวิชาการ)
7.1ก(ฉ-3) ร้อยละ ร้อยละ 26.67 
ร้อยละ
ของหน่วยกิตราย
26.67
วิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปที่มีการ
เรียนรู้ในชุมชน
ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ

ปัญหาและ
อุปสรรค

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ

(ฝ่ายวิชาการ)
7.1ข-5 ร้อยละของ ร้อยละ 10
นิสิตระดับปริญญา
ตรีที่สอบผ่าน
สมรรถนะทักษะ
สากล
(1) ด้าน
ภาษาอังกฤษ
7.1ข(ฉ-4) ร้อยละ
ร้อยละ 10
ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีที่
ลงทะเบียนรายวิชา
0000121 และ
0000122 ที่สอบ
ผ่านสมรรถนะ
ทักษะสากลด้าน
ภาษาอังกฤษ
(ฝ่ายวิชาการ)
7.2ก-1 ระดับความ
ป.ตรี
พึงพอใจของนิสิต ค่าเฉลี่ย 3.60

ระดับ
ความสาเร็จค่า
ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
ไม่
บรรลุ
บรรลุ


แผน

ผล

สถานการณ์ดาเนินการ ()

กิจกรรม/โครงการ
ช่วง
งบประมาณ
ช่วง
งบประมาณ
ยังไม่
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ระยะเวลา
(บาท)
ระยะเวลา
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ
แล้ว
2. การจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 0000121 และ
0000122/ประเมินสมรรถนะ
ทักษะสากล ด้านภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐาน CEFR
3. โครงการ GE DAY

มิ.ย.62 พ.ค.63

102,400

มิ.ย.62 –
พ.ค.63

-

4 ต.ค.62

เงินกัน
97,600

มิ.ย. ต.ค.62

เงินกัน
95,079

4. กระบวนการรับฟังผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียหมวดวิชาศึกษา

มิ.ย.62 พ.ค.63

-

มิ.ย.62 –
พ.ค.63

-






ร้อยละ
7.50





ปัญหาและ
อุปสรรค

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ

ต่อการให้บริการ
ของฝ่ายวิชาการ
7.2ก-2 ร้อยละ
ป.ตรี
ความไม่พึงพอใจ
ร้อยละ 0.60
ของนิสิตต่อการ
ให้บริการของฝ่าย
วิชาการ
7.2ก-4 ระดับความ
ภาพรวม
พึงพอใจของนิสิต ค่าเฉลี่ย 4.36
ต่อการสอนของ
ป.ตรี
อาจารย์
ค่าเฉลี่ย 4.39
บัณฑิตศึกษา
ค่าเฉลี่ย 4.50

ระดับ
ความสาเร็จค่า
ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
ไม่
บรรลุ
บรรลุ

แผน

ผล

สถานการณ์ดาเนินการ ()

กิจกรรม/โครงการ
ช่วง
งบประมาณ
ช่วง
งบประมาณ
ยังไม่
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ระยะเวลา
(บาท)
ระยะเวลา
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ
แล้ว
ทั่วไป





4,790,500

2,013,183.78

ปัญหาและ
อุปสรรค

หมายเหตุ : สถานการณ์ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ 1.2

สถานการณ์
ดาเนินการ

จานวน
โครงการ

ระดับความสาเร็จตัวชี้วัด

จานวนโครงการ

4

ยังไม่ดาเนินการ

-

บรรลุ

2

จานวนตัวชี้วัด

8

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว

3
1

ไม่บรรลุ

6

งบประมาณ
งบที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่ใช้
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละคงเหลือ

= 4,790,500 บาท
= 2,013,183.78 บาท
= 2,777,316.22 บาท
= 57.98

