รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ระดับหน่วยงานสนับสนุน
สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1 (31 ก.ค.59) ( )รอบ 2 (31 ต.ค.59)
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผูก้ ากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
โทรศัพท์ : 043-204142
โทรศัพท์ : 043-204142
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
2
3
4
ร้อยละ
60
70
80
90

5
100

ผลการดาเนินงาน :
ที่
1

2

3

4

5

ชื่อกิจกรรม/โครงการตามแผน

ผลการดาเนินงานโครงการ

โครงการหลักสูตรสองปริญญา สาขาจีนธุรกิจ -จัดอาจารย์ชาวจีนสอนในรายวิชาของหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2015)
ค่ายภาษาจีน และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมอื่นๆ
-จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
โครงการหลักสูตรสองปริญญา
-จัดอาจารย์ชาวจีนสอนในรายวิชาของหลักสูตร
สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษา
-สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น
ต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์
ค่ายภาษาจีน และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมอื่นๆ
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2015)
-จัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษา
โครงการหลักสูตรรายวิชาเลือกเสรี
-จัดสอนภาษาจีนจานวน 9 รายวิชา
ประจาสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาคการศึกษาที่ 2และ3/2558
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2015)
โครงการ “ เปิดประตูสู่ภาษาจีน ”
-จัดสอนภาษาจีนสาหรับบุคลากร จานวน 4 คอร์ส
สาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คือ คอร์ส 1-4 ซึ่งความยากง่ายจะเพิ่มขึ้น
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2015)
ตามระดับชั้น
โครงการจัดหาศูนย์สอบย่อยและโรงเรียนคู่ -มีการทาสัญญาจัดตั้งศูนย์สอบย่อย ดังต่อไปนี้
สัญญา (งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2015)
1. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

2. วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย
3. โรงเรียนสอนภาษานานาชาติโอวหยาง
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี
5. ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนศรีนคร
6. โรงเรียนบุรีรัมย์วิทยา
7. โรงเรียนอรุณวิทยา
8. โรงเรียนฮั่วเคี้ยวบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ดาเนินการแล้วเสร็จ
/ ไม่แล้วเสร็จ
(,)
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รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1 (31 ก.ค.59) ( )รอบ 2 (31 ต.ค.59)
9. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
10. โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
11. โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
12. ชมรมครูภาษาจีนอาชีวศึกษา
13. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
14. โรงเรียนกุมภวาปี
15. โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
16. โรงเรียนเลยพิทยาคม
6

โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลสาคัญของ
ประเทศจีน (งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2015)

7

โครงการการจัดการบริหารภายใน
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2015)

8

โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบั
น ขงจื่อ ครั้งที่ 10 (งบประมาณฮั่นปั้น ปี
2015)

9

โครงการอบรมครูชาวไทยที่สอนภาษาจีน
(โดยความร่วมมือกับสานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

-จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ในวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารสถาบันขงจื่อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลวันไหว้ พระจันทร์
ในวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมหานหง
อาคารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-มีการจัดการดูแลวัสดุและครุภัณฑ์ให้ พร้อม
และเพียงพอต่อความต้องการอยู่ เสมอ
-จัดสรรหาคนงานดูแลด้านความสะอาด
ความปลอดภัย และภูมิทัศน์
-ให้บริการด้านการศึกษาและอบรมต่างๆ
สถานศึกษาคู่ความร่วมมือและสถานที่ที่
ขอความอนุเคราะห์
-จัดประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารทั้ง 2 มหาวิทยาลัย
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ
ห้องประชุมวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์
-จัดอบรมระหว่างวันที่ 2-12 พฤษภาคม 2559

โครงการหลักสูตรสองปริญญา สาขาจีนธุรกิจ -จัดอาจารย์ชาวจีนสอนในรายวิชาของหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)
ค่ายภาษาจีน และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมอื่นๆ
-จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
1 โครงการหลักสูตรสองปริญญา
-จัดอาจารย์ชาวจีนสอนในรายวิชาของหลักสูตร
1
0

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1 (31 ก.ค.59) ( )รอบ 2 (31 ต.ค.59)
1

1
2
1
3
1
4

สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษา
ต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)
โครงการหลักสูตรรายวิชาเลือกเสรี
ประจาสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)
โครงการ “ เปิดประตูสู่ภาษาจีน ”
สาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)
โครงการอบรมภาษาจีนสาหรับครูอาชีวศึกษา
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

1
5

-สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น
ค่ายภาษาจีน และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมอื่นๆ
-จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
-จัดสอนภาษาจีนจานวน 9 รายวิชา
ในภาคการศึกษาที่ 2และ3/2558 และเปิดเพิ่มเป็น
14 วิชาในภาคเรียนที่ 1/2559
-จัดสอนภาษาจีนสาหรับบุคลากร จานวน 4 คอร์ส
คือ คอร์ส 1-4 ซึ่งความยากง่ายจะเพิ่มขึ้น
ตามระดับชั้น
-จัดอบรมระหว่างวันที่ 21เมษายน -2 พฤษภาคม
2559 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น







-จัดอบรมในเดือนมีนาคม ณ ณ สถาบันขงจื่อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น



-จัดอบรมระหว่างวันที่ 9 -26 มีนาคม 2559 ณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง



-จัดอบรมในเดือนมีนาคม 2559 ณ
จังหวัดสุพรรณบุรี



-ยังไม่ดาเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ ตามปีงบประมาณของจีน



-จัดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
ฝ่ายประถม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 1,300 คน



-จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ น่าข่าบุรีรีสอร์ท



(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)
1
6

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)
1
7

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)
1
8

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

1
9

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)
2
0

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)
2
1

“

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จังหวัดอุดรธานี มีนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วม
200 คน



-
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รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1 (31 ก.ค.59) ( )รอบ 2 (31 ต.ค.59)
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี
2016)
2
2

- ร่วมกับ
-



-

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)
-ออกอากาศสัปดาห์ละ 30 นาที โดยเนื้อหาจะแบ่ง
ออกเป็น 3 ช่วง ช่วงที่หนึ่งอักษรจีน ช่วงที่สองเรียน
ภาษาจีนจากเพลง ช่วงที่สามบทความดีๆจากจีน
(เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน) ออกอากาศในคลื่นขอนแก่น
AM621 และกรุงเทพฯ AM1467และสามารถรับฟัง
จากเว็บไซต์ได้ที่
http://edu.prd.go.th/main.php?filename=ind
e

2
3

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)





2
4

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)
2
5

*** เลือ่ นงานเฉลิมฉลองออกไปอย่างไม่มี
กาหนด ตามประกาศของ



(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

1

2
6

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)
2
7

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

2
8

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ
234ง
13
อง
อ
*** อ ง
ออ
20
2559 อง
ง
อง
-ง
อง ง ง
ง
อง
– 31 2559

133
2559

- จัดขึ้น ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม
หานหง สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมีตัวแทนวิทยาลัยอาชีวศึกษา 4 แห่ง
จากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน และ ตัวแทนจาก
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รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1 (31 ก.ค.59) ( )รอบ 2 (31 ต.ค.59)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาในประเทศไทย 9 แห่ง เข้าร่วม



2
9

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี
2016)
3
0

-คณะนักเรียนเดินทางไปเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)



จีน มหานครฉงชิ่ง ระหว่างวันที่ 19เมษายน1พฤษภาคม 2559



3
1

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี
2016)
3
2

- มี
HSK



-จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ในวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารสถาบันขงจื่อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลวันไหว้พระจันทร์
ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมหานหง
อาคารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-มีการจัดการดูแลวัสดุและครุภัณฑ์ให้พร้อมและ
เพียงพอต่อความต้องการอยู่เสมอ
-จัดสรรหาคนงานดูแลด้านความสะอาด
ความปลอดภัย และภูมิทัศน์
-ให้บริการด้านการศึกษาและอบรมต่างๆ
สถานศึกษาคู่ความร่วมมือและสถานที่ที่ขอความ
อนุเคราะห์



-ง



(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

3
3

3
4

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

3
5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อง
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ง
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รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1 (31 ก.ค.59) ( )รอบ 2 (31 ต.ค.59)
ง
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

ง
อง อ

3
6

อง
อ2
อง

- ดาเนินการแล้วเสร็จและตรวจรับงานเรียบร้อย
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

ในเดือนกันยายน
- ให้การสนับสนุนโรงเรียนตามที่โรงเรียนได้ ขอความ
อนุเคราะห์มา เช่น การส่งอาจารย์เป็น กรรมการ
ตัดสินการแข่งขันภาษาจีน และการ อานวยความ
สะดวกเรื่องอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปะวัฒนธรรมจีน
-มีการทาสัญญาจัดตั้งศูนย์สอบย่อย ดังต่อไปนี้

3
7

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

3
8

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

3
9

-

1.วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย
3. โรงเรียนสอนภาษานานาชาติโอวหยาง
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี
5. ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนศรีนคร
6. โรงเรียนบุรีรัมย์วิทยา
7. โรงเรียนอรุณวิทยา
8. โรงเรียนฮั่วเคี้ยวบุรีรัมย์
9. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
10. โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
11. โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
12. ชมรมครูภาษาจีนอาชีวศึกษา
13. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
14. โรงเรียนกุมภวาปี
15. โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
16. โรงเรียนเลยพิทยาคม
- จัดบรรยายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย 60
คน








(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)
4
0

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- มีบรรยายเรื่องการใช้เว็บ CNKI
ของจีนในการค้นหา เอกสาร ที่ใช้ประกอบ
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แบบฟอร์ มรายงานผลข้อตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน

รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1 (31 ก.ค.59) ( )รอบ 2 (31 ต.ค.59)
การเรียนและเขียนวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 25
สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมหานหง
สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยได้รับเกียรติจากตัวแทน CNKI
4
1



(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

4
2

-ง

อง
ง

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

ง



ง
อง

อ
อง อ ออ

สูตร :
36
42

ร้อยละของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ =

x

100 =85.71%

คะแนนที่ได้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ = …………………………………3.571…....................................
หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

-รายงานสรุปโครงการที่สามารถเก็บข้อมูลได้ในบางโครงการ
-ตารางกาหนดการเดินทางสาหรับค่ายภาษาและวัฒนธรรมที่เดินทางไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศจีน
-ภาพถ่ายในการจัดกิจกรรม
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ:
ปีงบประมาณของจีนจะนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มกราคม แต่ ปีงบประมาณของไทยจะนับตั้งแต่เดือนตุลาคมกันยายนของปีถัดไป ทาให้มีบางโครงการที่นับเป็น โครงการปี 2015 ของฮั่นปั้น จะนาเอามานับอยู่ในงบประมาณปีนี้ด้วย
จากการดาเนินงานในปีงบประมาณนี้ทางสถาบันมีการวางแผนไว้ทั้งหมด 34 โครงการ รวมกับโครงการที่อยู่ใน
งบประมาณปี 2015 อีก 8 โครงการ เป็นจานวนทั้งหมด 42 โครงการ ซึ่งได้ดาเนินการไปแล้วทั้งที่แล้วเสร็จและยังไม่แล้วเสร็จ
ทั้งหมด 35 โครงการ พบว่าส่วนใหญ่ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย และยังมีบางโครงการก็ยังมีการดาเนินการต่อไป
อย่างต่อเนื่อง
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
เนื่องจากการนับปีงบประมาณของไทยและจีนไม่เหมือนกัน ทาให้เป็นอุปสรรคในการดาเนินโครงการในบางช่วงเวลา
และไม่สามารถนามารายงานให้ทันตามปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยในไทยได้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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แบบฟอร์ มรายงานผลข้อตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน

รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1 (31 ก.ค.59) ( )รอบ 2 (31 ต.ค.59)
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผูก้ ากับดูแลตัวชี้วัด :
อ
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
โทรศัพท์ : 043-204142
โทรศัพท์ : 043-204142
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
2
3
4
ร้อยละ
75
80
85
90

5
95

ผลการดาเนินงาน :
ที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการตามแผน

1 โครงการหลักสูตรสองปริญญา สาขาจีนธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2015)

2 โครงการหลักสูตรสองปริญญา
สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษา
ต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2015)
3 โครงการหลักสูตรรายวิชาเลือกเสรี
ประจาสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2015)

ตัวชี้วัดโครงการ

เป้าหมาย

1.ความพึงพอใจของผู้เรียน
ในรายวิชา
2.จานวน นศ.ที่เรียน ภาษาจีน

นักศึกษาหลักสูตร
ภาษาจีนธุรกิจ จานวน
120 คน

1.ความพึงพอใจของผู้เรียน
ในรายวิชา
2.จานวน นศ.ที่เรียน ภาษาจีน

นักศึกษาหลักสูตร
การสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาต่าง
ประเทศจานวน 60 คน



1.

1.นักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแก่นประมาณ750
คน
2.บุคคลทั่วไปประมาณ
100 คน



บุคลากรมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ประมาณ 50
คน



จานวนผู้เข้าสอบวัดระดับ
ความรู้ทางภาษาจีน
ประมาณ 2,000คน



2.
3.

4 โครงการ “ เปิดประตูสู่ภาษาจีน ”
สาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2015)

5 โครงการจัดหาศูนย์สอบย่อยและโรงเรียนคู่

4.
1.
2.
3.

นักศึกษาลง
ทะเบียน
1,339 คน




นักศึกษาลง
ทะเบียน
177 คน




จัดสอนภาษาจีน
จานวน 9 รายวิชา
ในภาคการศึกษาที่
2และ3/2558

.3

1.

สัญญา (งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2015)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การบรรลุ
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย รอบ 1
รอบ 2
(,)
(31
(31 ต.ค.59)
ก.ค.59)
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บุคลากรลง
ทะเบียน
90 คน





แบบฟอร์ มรายงานผลข้อตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน

รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1 (31 ก.ค.59) ( )รอบ 2 (31 ต.ค.59)
6 โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลสาคัญของ
ประเทศจีน (งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2015)
7 โครงการการจัดการบริหารภายใน
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2015)

8 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน

1.
.

ผู้เข้าร่วม 2,000 คน







รายงานสรุปผลการดาเนินงาน

สถาบันฯดาเนินงาน
ได้ตามแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพ







คณะกรรมการบริหาร 15
คน



ครูชาวไทยที่สอนภาษาจีน
ในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จานวน 45
คน



นักศึกษาหลักสูตร
ภาษาจีนธุรกิจ จานวน
120 คน



นักศึกษาหลักสูตร
การสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาต่าง
ประเทศจานวน 60 คน



รายงานสรุปผลการดาเนินงาน

ขงจื่อ ครั้งที่ 10 (งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2015)

9 โครงการอบรมครูชาวไทยที่สอนภาษาจีน

1. จานวนผู้เข้าอบรม

(โดยความร่วมมือกับสานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

2.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

10 โครงการหลักสูตรสองปริญญา สาขาจีนธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(งบประมาณฮัน่ ปั้น ปี 2016)

11 โครงการหลักสูตรสองปริญญา
สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษา
ต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.รายงานสรุปผลการ
ดาเนินงาน
1.ความพึงพอใจของผู้เรียน
ในรายวิชา
2.จานวน นศ.ที่เรียน ภาษาจีน

1.ความพึงพอใจของผู้เรียน
ในรายวิชา
2.จานวน นศ.ที่เรียน ภาษาจีน
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มีการดาเนิน
งานที่มีระบบ
และมีการวางแผน
มากขึ้น




ผู้เข้าร่วมประชุม 18
คน




จานวนผู้เข้าอบรม
67 คน




-จัดอาจารย์ชาว
จีนสอนในราย
วิชาของหลักสูตร
-สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เช่น ค่าย
ภาษาจีนและกิจกรรม
ด้านวัฒนธรรมอื่นๆ
-จัดหาทุนการ
ศึกษาให้นักศึกษา




-จัดอาจารย์ชาว
จีนสอนในราย
วิชาของหลักสูตร
-สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เช่น ค่าย
ภาษาจีนและกิจกรรม

แบบฟอร์ มรายงานผลข้อตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน

รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1 (31 ก.ค.59) ( )รอบ 2 (31 ต.ค.59)
ด้านวัฒนธรรมอื่นๆ
-จัดหาทุนการ
ศึกษาให้นักศึกษา

12 โครงการหลักสูตรรายวิชาเลือกเสรี
ประจาสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

1.

จานวนผู้เรียน 750 คน





นักเรียน
นักศึกษา
บุคคลทั่วไป
ลง
ทะเบียน
489 คน

2.
3.

13 โครงการ “ เปิดประตูสู่ภาษาจีน ”
สาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

14 โครงการอบรมภาษาจีนสาหรับครูอาชีวศึกษา
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

1.
2.
3.

บุคลากรมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ประมาณ 50
คน



1.
2.
3.

ครูในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จานวน 30
คน






บุคลากรลง
ทะเบียน
87 คน




จานวนผู้เข้าอบรม
60 คน



1.
2.

15






จานวนผู้เข้าอบรม
60 คน

70

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)



1.
2.

16



50


จานวนผู้เข้า อบรม
30 คน

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)



1.
2.

17




จานวนผู้เข้า อบรม
60 คน

60

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

18
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.
2.

50
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แบบฟอร์ มรายงานผลข้อตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน

รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1 (31 ก.ค.59) ( )รอบ 2 (31 ต.ค.59)
19
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)



1.
2.
3.



240

1.

“
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี


จัดค่ายภาษา
และวัฒนธรรม
จีน ณ น่าข่าบุรี
รีสอร์ท
จังหวัดอุดรธานี

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

21


จานวนผู้เข้า
ร่วมค่าย
1,035 คน



1.

20



800

1,000







,000
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2016)

1.

22
-

-

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)



1.

23


ออกอากาศ
สัปดาห์ละ 30
นาที โดยเนื้อหา
จะแบ่ง ออกเป็น
3 ช่วง ช่วงที่หนึ่ง
อักษรจีน ช่วงที่สอง
เรียน ภาษาจีน
จากเพลง ช่วงที่สาม
บทความดีๆจากจีน
(เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน)

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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แบบฟอร์ มรายงานผลข้อตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน

รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1 (31 ก.ค.59) ( )รอบ 2 (31 ต.ค.59)
ออกอากาศในคลื่น
ขอนแก่น AM621
และกรุงเทพฯ
AM1467และ
สามารถรับฟัง
จากเว็บไซต์ได้
1.

24































(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)
1.
2.

25

500

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน

26
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

27
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

28
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

1. รายงานสรุปผลการ
ดาเนินงาน
2. รายงานความพึงพอใจของผู้
รับบริการ
1.

คณะกรรมการบริหาร
ร่วมทั้งสองมหาวิทยาลัย
15 คน

-

2.

7

2559

4

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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แบบฟอร์ มรายงานผลข้อตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน

รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1 (31 ก.ค.59) ( )รอบ 2 (31 ต.ค.59)
9
1.

29
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

30
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

31
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)
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2.
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21

1.
2.
3.
20
1
1.
2.

32

HSK
4,000

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

.
2.



1.

33
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4,000
(

2.
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จัดกิจกรรม
เฉลิมฉลอง
เทศกาลตรุษจีน
ในวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2559
ณ อาคารสถาบัน
ขงจื่อ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
- จัดกิจกรรม
เฉลิมฉลองเทศกาล
วันไหว้พระจันทร์
ในวันที่ 15 กันยายน

แบบฟอร์ มรายงานผลข้อตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน

รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1 (31 ก.ค.59) ( )รอบ 2 (31 ต.ค.59)
2559 ณ
ห้องประชุมหานหง
อาคารสถาบัน
ขงจื่อ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน

34
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

สถาบันฯดาเนินงาน
ได้ตามแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ต่อเติมสถานที่แล้วเสร็จ

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

1.

37
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น


มีการจัดการดูแล
วัสดุและครุภัณฑ์
ให้พร้อมและเพียงพอ
ต่อความต้องการ
อยู่เสมอ
-จัดสรรหาคนงาน
ดูแลด้านความสะอาด
ความปลอดภัย
และภูมิทัศน์
-ให้บริการด้านการ
ศึกษาและอบรมต่างๆ
สถานศึกษาคู่ความ
ร่วมมือและสถานที่
ที่ขอความ อนุเคราะห์





แล้วเสร็จภายใน
เดือนสิงหาคม







1,000



5

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

36





รายงานสรุปผลการดาเนินงาน

35



ดาเนินการแล้ว
เสร็จและตรวจ
รับงานเรียบร้อย
ในเดือนกันยายน




ให้การสนับสนุน
โรงเรียนตามที่
โรงเรียนได้ขอความ
อนุเคราะห์มา เช่น
การส่งอาจารย์เป็น

2.
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แบบฟอร์ มรายงานผลข้อตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน

รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1 (31 ก.ค.59) ( )รอบ 2 (31 ต.ค.59)
กรรมการ
ตัดสินการแข่งขัน
ภาษาจีนและการ
อานวยความ
สะดวกเรื่อง
อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปะวัฒนธรรมจีน
1.

38

จานวนผู้เข้าสอบวัดระดับ
ความรู้ทางภาษาจีน
ประมาณ 2,000คน

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน

39
















จัดบรรยายใน
วันที่ 15 กรกฎาคม
2559 ณ วิทยาลัย
เทคนิคยโสธร

มีบรรยายเรื่อง
การใช้เว็บ CNKI
ของจีนในการ
ค้นหา เอกสาร
ที่ใช้ประกอบ
การเรียนและ
เขียนวิทยานิพนธ์
ในวันที่ 25
สิงหาคม 2559 ณ
ห้องประชุมหานหง
สถาบันขงจื่อ
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
โดยได้รับเกียรติ
จากตัวแทน CNKI

200

(งบประมาณฮัน่ ปั้น ปี 2016)
1.

40

50

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)
2.
3.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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แบบฟอร์ มรายงานผลข้อตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน

รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1 (31 ก.ค.59) ( )รอบ 2 (31 ต.ค.59)


1.
2.

41





11

(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

2559
1.

42
(งบประมาณฮั่นปั้น ปี 2016)

00







2.
3.

สูตร :
36
42

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผน =

x

100 = 85.71 %

คะแนนที่ได้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ = ……………………3.142…………….................
หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง :
-

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ:
มีโครงการที่ดาเนินงานแล้วทั้งหมด 35 โครงการ ซึ่งที่บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ และยังเหลืออีก 27 โครงการที่เป็นโครงการ
ต่อเนื่องที่จะต้องดาเนินการตลอดทั้งปีจึงจะสามารถทราบได้ว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ และในบางโครงการยังไม่ถึงช่วงเวลาตามที่กาหนด
คาดว่าเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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แบบฟอร์ มรายงานผลข้อตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน

รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1 (31 ก.ค.59) ( )รอบ 2 (31 ต.ค.59)
การเก็บข้อมูลในบางโครงการเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นจานวน เพราะบางครั้งผู้ร่วมกิจกรรมมีเยอะ
และเป็นกิจกรรมแบบเปิดให้บุคคลใดก็เข้าร่วมได้ ทาให้ไม่มีการลงทะเบียนที่ชัดเจน

รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1 (31 ก.ค.59) ( )รอบ 2 (31 ต.ค.59)
ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบั บริการ
ผูก้ ากับดูแลตัวชี้วัด :
อ
โทรศัพท์ : 043-204142
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
2
ร้อยละ
75
80

ผู้จัดเก็บข้อมูล :
โทรศัพท์ : 043-204142
3
85

4
90

5
95

หลักฐาน/ข้อมูลทีต่ ้องรายงาน
1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ใช้ประเมิน
2. จานวนกลุ่มตัวอย่าง (ผู้รับบริการ)
3. สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผลการดาเนินงาน : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบั บริการ = …………………90.06………………………
คะแนนที่ได้เมื่อเทียบกับเกณฑ์
= …………………4.006……………………..

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง :
-แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
-ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ:
ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เมื่อคิดเป็นจานวนร้อยละ คือ 90.06 % ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูง
ทาให้สะท้อนให้เห็นว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจในทุกๆด้านของการบริการ หรือเครื่องมือที่ให้บริการ
ดังนั้นทางสถาบันฯจึงควรนาข้อมูลที่ได้มาพิจารณาเพือ่ การแก้ไขและปฏิบัติต่อไปเพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
หลังได้รับบริการมากที่สุด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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แบบฟอร์ มรายงานผลข้อตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน

รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1 (31 ก.ค.59) ( )รอบ 2 (31 ต.ค.59)
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
เนื่องจากมีผู้รับบริการหลากหลาย ทาให้ไม่สามารถเก็บแบบสอบถามได้ครบถ้วน

รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1 (31 ก.ค.59) ( )รอบ 2 (31 ต.ค.59)
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากร
ผูก้ ากับดูแลตัวชี้วัด :
อ
โทรศัพท์ : 043-204142
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
ร้อยละ

1
50

2
60

ผู้จัดเก็บข้อมูล :
โทรศัพท์ : 043-204142
3
70

4
80

5
90

หลักฐาน/ข้อมูลทีต่ ้องรายงาน
1. แบบประเมินความ
2. จานวนกลุ่มตัวอย่าง (บุคลากรในหน่วยงานมากกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด)
3. สรุปผลความ
ผลการดาเนินงาน : ร้อยละความพึงพอใจ
คะแนนที่ได้เมื่อเทียบกับเกณฑ์

อง

= …………………82.67……………………
= ……………….4.267…………………….

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง :
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ:
ผลการสารวจความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรเมื่อคิดเป็นจานวนร้อยละ คือ 82.67 % ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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แบบฟอร์ มรายงานผลข้อตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน

รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1 (31 ก.ค.59) ( )รอบ 2 (31 ต.ค.59)
ดี เนื่องจากสถาบันฯ มีการอานวยความสะดวกให้แก่ อาจารย์ประจา อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการดูแล เรื่องที่พัก
การทาวีซ่า อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสานักงาน รวมถึงการมีโอกาสออกความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทาให้
บุคลากรมีความพอใจและความผาสุกอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :

รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1 (31 ก.ค.59) ( )รอบ 2 (31 ต.ค.59)
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น
ผูก้ ากับดูแลตัวชี้วัด :
อ
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
โทรศัพท์ : 043-204142
โทรศัพท์ : 043-204142
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
ร้อยละ

1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

ผลการดาเนินงาน :
ที่

ชื่อ-สกุลผู้เข้าอบรม

1 ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์
นางสาวธีรญา พิกุลณี
นางสาวสุวรรณี การฟุ้ง
นายศราวุธ จันดีวันทา
นางสาววัลลภาแซ่อึ้ง
2 นางสาวธีรญา พิกุลณี
นางสาวสุวรรณี การฟุ้ง
นายศราวุธ จันดีวันทา
นางสาววัลลภาแซ่อึ้ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อหัวข้อ/โครงการที่เข้าอบรม

ว/ด/ป ที่ฝึกอบรม

หน่วยงานที่จัดอบรม

การอบรมระบบ UlibM

27 พฤษภาคม
2559

สานักหอสมุด

การอบรม

3 มิถุนายน
2559

สานักหอสมุด

บ การ

“ระบบ อ ม อ

ม UlibM

กบการบร าร การ อ ม
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แบบฟอร์ มรายงานผลข้อตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน

3 นางสาวธีรญา พิกุลณี
นางสาวสุวรรณี การฟุ้ง
นายศราวุธ จันดีวันทา
นางสาววัลลภาแซ่อึ้ง

30 มิถุนายน
2559

กองกลาง

** นับเฉพาะโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทกั ษะที่สูงขึ้น

สูตร :
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม =

จานวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม
x 100 =.…100....%
จานวนบุคลากรทั้งหมด

คะแนนที่ได้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ = …………………5…………………..
หลักฐานอ้างอิง :
-

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ:
บุคลากรที่นารายชือ่ มาคานวณนัน้ จะเน้นไปทีบ่ ุคลากรฝ่ายไทย เนือ่ งจาก อาจารย์และอาสาสมัครชาวจีน
จะได้รบั การอบรมก่อนเดินทางและหลังจากมาปฏิบตั ิหน้าที่ แต่การอบรมจะไม่ได้จัดโดยหน่วยงานของไทย
ดังนัน้ ในส่วนนี้จึงจะเน้นการพัฒนาบุคลากรฝ่ายไทยที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันฯ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
มีการอบรมอีกหลายประเภทที่บคุ ลากรของสถาบันฯ ได้เข้าร่วม แต่ไม่สามารถนามารายงานได้
เนื่องจากไม่ตรงตามจุดประสงค์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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แบบฟอร์ มรายงานผลข้อตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน

รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1 (31 ก.ค.59) ()รอบ 2 (31 ต.ค.59)
ตัวชี้วัดที่ 6 : จานวนนวัตกรรมที่พฒ
ั นาขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รบั บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือการบริหารจัดการ
ผูก้ ากับดูแลตัวชี้วัด :
อ
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
โทรศัพท์ : 043-204142
โทรศัพท์ : 043-204142
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
จานวนนวัตกรรม

1
-

2
-

3
1

4
2

5
3

ผลการดาเนินงาน :
ที่

นวัตกรรม

1 SCB Business
Net

ว/ด/ป
อธิบายการใช้นวัตกรรมที่เกิดประโยชน์และตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ
ที่ทานวัตกรรม

7 กรกฏาคม ผู้สมัครเรียนและสมัครสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน สามารถชาระเงินผ่าน
2559
ธนาคารได้ โดยข้อมูลจะแจ้งตรงมาที่สถาบันฯ โดยที่ผู้สมัครไม่ตอ้ งแจ้งผ่านอีเมล
ซึ่งเป็นการลดภาระงานและความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

2
...
คะแนนที่ได้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ = …………………………1…………………..
หลักฐานอ้างอิง :
เว็บไซต์สาหรับพิมพ์ใบแจ้งขาระเงินเพื่อไปชาระด้วยตนเองที่ธนาคาร
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ:
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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แบบฟอร์ มรายงานผลข้อตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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แบบฟอร์ มรายงานผลข้อตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน

แบบฟอร์มรายงานผล ตัวชี้วัดหน่วยงาน
รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1(31 ก.ค.59) () รอบ 2(31 ต.ค.59)
ชื่อตัวชี้วัด1 :
ง
อ
อ อ ง
อ
ผูก้ ากับดูแลตัวชี้วัด :
อ
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
โทรศัพท์ : 043-204142
โทรศัพท์ : 043-204142
อธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด :
วัดจากจานวนสถานศึกษา/โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือที่มีข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีการลงนามในสัญญาไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีความร่วมมือในหลายๆด้านทั้งการจัดการเรียนการสอน การจัดอบรมครูหรือนักเรียนและการจัดสอบวัด
ระดับความรู้ทางภาษาจีน
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายชื่อสถานศึกษา/โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือที่มีข้อตกลงความร่วมมือที่มีการลงนามสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร
1. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย
3. โรงเรียนสอนภาษานานาชาติโอวหยาง
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี
5. ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนศรีนคร
6. โรงเรียนบุรีรัมย์วิทยา
7. โรงเรียนอรุณวิทยา
8. โรงเรียนฮั่วเคี้ยวบุรีรัมย์
9. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
10. โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
11. โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
12. ชมรมครูภาษาจีนอาชีวศึกษา
13. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
14. โรงเรียนกุมภวาปี
15. โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
16. โรงเรียนเลยพิทยาคม
สูตรการคานวณ (ถ้ามี) :

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-55-

แบบฟอร์ มรายงานผลข้อตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน

รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1(31 ก.ค.59) () รอบ 2(31 ต.ค.59)
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
จานวน
ผลหน่วยงาน

1
7

2
9

3
11

4
13

5
15
16

คะแนนที่ได้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ = ……………………5…………………………........
หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
สาเนาสัญญาที่ทาขึ้นระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถานศึกษา/โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ
ที่มีข้อตกลงความร่วมมือ
คาชี้แจงการปฏิบตั ิงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ:
ผลการปฏิบัติงานถือว่าอยู่ในระดับดีมาก โดยจานวนที่ได้มากกว่าตัวเลขท้าทายที่กาหนดไว้ ซึ่งยังคงมีอีกหลายแห่งที่
กาลังอยู่ในช่วงดาเนินการเจรจาเพื่อนาไปสู่ความร่วมมือต่อไป ซึ่งในแต่ละสัญญานั้นจะมีการจัดทาเป็น 3 ภาษา ทั้งภาษาจีน
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนของคู่สัญญา นอกจากนี้ยังมีอีกหลายสถานศึกษาที่มีความร่วมมือ
หรือเป็นศูนย์สอบย่อยของสถาบันแต่ยังไม่มีการทาสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
การสื่อสารและทาความเข้าใจเรื่องรายละเอียดต่างๆในสัญญาความร่วมมือ ซึ่งบางครั้งความแตกต่างทางภาษาและ
วัฒนธรรมยังทาให้เกิดปัญหาและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่บ่อยครั้ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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แบบฟอร์ มรายงานผลข้อตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน

รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1(31 ก.ค.59) () รอบ 2(31 ต.ค.59)
ชื่อตัวชี้วัด2 :
อ
2.1 ภายในมหาวิทยาลัย
ผูก้ ากับดูแลตัวชี้วัด :
อ
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
โทรศัพท์ : 043-204142
โทรศัพท์ : 043-204142
อธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด :
วัดจากจานวนผู้เข้าอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยจะมีทั้งกลุ่มของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร
รวมถึงการจัดอบรมค่ายภาษาจีนให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ลาดับที่

ประเภท

จานวนผู้เข้าอบรม
(คน)

จานวนผู้เข้าอบรม
(คน)

จานวนผู้เข้าอบรม
(คน)

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 3

รวม

1

นักศึกษา

244

141

104

489

2

อาจารย์และบุคลากร

41

46

-

87

3

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยา
ลัยขอนแก่น

-

773

-

773

285

187

104

1,349

รวม
สูตรการคานวณ (ถ้ามี) :

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
จานวน
ผลหน่วยงาน

1
100

2
150

3
200

5
300

1,349

คะแนนที่ได้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ = …………………………5…………………........
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4
250
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แบบฟอร์ มรายงานผลข้อตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน

รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1(31 ก.ค.59) () รอบ 2(31 ต.ค.59)
หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
- รายงานสรุปจานวนผู้เข้าร่วมอบรม
- ภาพถ่ายระหว่างจัดอบรม
คาชี้แจงการปฏิบตั ิงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ:
สถาบันมีการเปิดคอร์สอบรมภาษาจีนให้กบั นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยต่อเนือ่ งมาโดยตลอด
เพราะนักศึกษาที่มาเรียนสามารถโอนหน่วยกิตไปเป็นวิชาเลือกเสรีได้ ทาให้เป็นอีกทางเลือกในการเรียน
และบุคลากรก็สามารถเพิ่มความรู้ด้านภาษาของตนเองโดยไม่มคี ่าใช้จ่าย จึงมีผู้สนใจมาเข้าอบรมอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่า
จานวนจะมีเพิ่มบ้างลดบ้างในแต่ละปี เพราะขึน้ อยูก่ ับความสะดวกด้านเวลาของผู้เรียน
นอกจากการจัดการเรียนการสอนภายในสถาบันฯ ยังมีการบริการจัดอบรมด้านการเตรียมสอบภาษาจีนให้กบั
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ในการเก็บข้อมูลส่วนของนักศึกษามีอปุ สรรคมากพอสมควรเพราะจานวนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเทอม
เพราะนักศึกษาบางคนหยุดเรียนไปในระหว่างเทอม ทาให้ข้อมูลที่ได้ในขัน้ แรกไม่เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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แบบฟอร์ มรายงานผลข้อตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน

รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1(31 ก.ค.59) () รอบ 2(31 ต.ค.59)
ชื่อตัวชี้วัด2 :
2.2 ภายนอกมหาวิทยาลัย
ผูก้ ากับดูแลตัวชี้วัด :
อ
โทรศัพท์ : 043-204142
อธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด :

อ
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
โทรศัพท์ : 043-204142

รวมถึงการอบรมด้านรถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะนับรวมทุกประเภทการอบรมที่จัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอบรมที่สถาบันจัดขึ้นเอง
การอบรมที่จัดร่วมกับ สพฐ. และสานักงานอาชีวศึกษา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
1.
2.
67
3.
4.
5.

30
60
66

6.
สูตรการคานวณ (ถ้ามี) :

60

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
จานวน
ผลหน่วยงาน

1
-

2
50

3
100

คะแนนที่ได้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ = ……………………………5…………………........
หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
- รายงานสรุปผลการดาเนินการ
- ภาพถ่ายระหว่างจัดอบรม
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4
150

5
200
343
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รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1(31 ก.ค.59) () รอบ 2(31 ต.ค.59)
คาชี้แจงการปฏิบตั ิงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ:
การจัดการอบรมให้หน่วยงานภายนอกในปีนี้ สถาบันฯ เน้นจัดการอบรมให้หน่วยงานของอาชีวศึกษา
เพือ่ ผลิตผู้มคี วามสามารถทั้ง ด้านภาษาจีนและด้านรถไฟฟ้าความเร็วสูง เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต
และยังมีการอบรมที่จัดร่วมกับ สพฐ. เพื่อพัฒนาครูชาวไทยที่สอนภาษาจีนให้มศี ักยภาพเพิ่มมากขึน้
ซึ่งเป็นการอบรมที่จัดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานและ ได้รบั ผลตอบรับอันดีจากโรงเรียนและผู้เข้าอบรม

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
การอบรมบางโครงการไม่ได้จัดที่สถาบันขงจือ่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ทอี่ อกไปจัดอบรมจะเป็นอาจารย์
และอาสาสมัครชาวจีน ทาให้ยากกับการเก็บรวบรวมข้อมูล เพราะข้อมูลที่จาเป็นไม่ได้รับการบันทึกไว้อย่างชัดเจน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1(31 ก.ค.59) ( ) รอบ 2(31 ต.ค.59)
ชื่อตัวชี้วัด : อ
อง
อ HSK /HSKK/YCT
ผูก้ ากับดูแลตัวชี้วัด :
อ
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
โทรศัพท์ : 043-204142
โทรศัพท์ : 043-204142
อธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด :
วัดจากจานวนผู้สมัครสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีนทั้ง HSK,HSKK,และ YCT กับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยรวมทุกรอบที่เปิดสอบนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558- กันยายน 2559 โดยเปรียบเทียบระหว่างจานวนผู้สมัครสอบ
ในปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
หัวข้อ
ปีงบประมาณ พ.ศ.

จานวนผู้สมัครสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน

2557
2,723

2558
4,617

2559
5,434

ร้อยละของผู้สมัครสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีนที่เพิ่มขึ้น

75.5

58.9

84.96

สูตรการคานวณ (ถ้ามี) :
ร้อยละของผู้สมัครสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีนที่
เพิ่มขึ้น
=

จานวนผู้สมัครสอบวัดระดับ
ความรู้ทางภาษาจีน
ประจาปีงบประมาณ 2558
จานวนผู้สมัครสอบวัดระดับควา
มรู้ทางภาษาจีน
ประจาปีงบประมาณ 2559

x

100

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
จานวน

1

2

3

4

5

2,057

2,732

4,617

4,800

5,000

จานวนผู้สอบ
ผลหน่วยงาน
ผลหน่วยงานคิด
เป็นร้อยละ

5,434
84.96

คะแนนที่ได้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ = …………………………5……………………........
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รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ) รอบ 1(31 ก.ค.59) ( ) รอบ 2(31 ต.ค.59)
หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
www.Chinesetest.cn
คาชี้แจงการปฏิบตั ิงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ:
ดีเยี่ยม
9

10

3

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
การบริหารจัดการในด้านการสอบ เพื่อรองรับกับจานวนผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น และการสมัครสอบแบบใหม่โดยผ่านระบบ
ออนไลน์ ซึ่งผู้สมัครบางคนยังไม่เข้าใจขั้นตอนในการสมัคร ทาให้เกิดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลและปัญหาไม่มีรายชื่อ
ในวันสอบเนื่องจากการสื่อสารข้อมูลที่ผิดพลาด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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แบบสรุปผลการประเมินตนเองข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (SAR CARD)
หน่วยงาน สถาบันขงจื่อ
ประเมินตนเอง

เกณฑ์การให้คะแนน
หน่วย
นับ

ตัวชี้วัด

ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดภาพรวมทุกหน่วยงาน
1

ร้อยละของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราช
การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559

น้าหนัก

1

2

3

4

5

ผลการ
ดาเนิน
งาน

ค่า
คะแนน

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

50
ร้อยละ

10

60

70

80

90

100

85.71

3.571

0.3571

ร้อยละ

10

75

80

85

90

95

85.71

3.142

0.3142

ร้อยละ

10

75

80

85

90

95

90.06

4.006

0.4006

ร้อยละ

10

50

60

70

80

90

82.62

4.267

0.4267

ร้อยละ

5

50

60

70

80

90

100

5

0.25

6

จานวน

5

1

2

3

1

3

0.15

ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดที่หน่วยงานนาเสนอ
/
1

ร้อยละ

50
17

7

9

11

13

15

16

5

0.85

8

100

150

200

250

300

1,349

5

0.4

8

-

50

100

150

200

343

5

0.4

4,617

4,800

5,000

5,434

5

0.75

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด
2 ของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559
3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละความพึงพอใจและความผาสุกของ
4
บุคลากร
5

2

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น

(

)

.
2.2 ภายนอกมหาวิทยาลัย

3

HSK
/HSKK/YCT
รวม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

17

2,057 2,732

100
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