
 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัตริาชการมหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธาน ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน) 
คณะวทิยาศาสตร  ์รอบ 6 เดือน 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช ี้ว ัดและคา่เปา้หมาย 

ผลการด าเนนิงานตาม 

ค ่าเป้าหมายตวัช ีว้ดั  
ไตรมาส 2 

ปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนนิงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
ไม่บรรลเุปา้หมาย

เนื่องจาก 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 

เช ิงปรมิาณ 
- โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา                             
(10 โครงการ)  
- โครงการพัฒนาท้องถิ่น (1 โครงการ) 
- โครงการงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
และระดับคณะ (1 โครงการ) 
- โครงการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
(1 โครงการ) 
เช ิงค ุณภาพ 
- ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมใน
โครงการ (ร้อยละ 80) 
เช ิงเวลา 
- ร้อยละการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมส าเร็จ
ตามเวลา (ร้อยละ 80) 

    

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

เนื่องจาก

สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID - 
19) โดยเฉพาะ

กิจกรรมที่เป็นการ
ฝึกอบรมประชุม 
สัมมนา และการจัด

งานจัดกิจกรรมที่มี
การรวบตัวของคน

หมู่มาก ซ่ึงต้อง
ปฏิบัติตามาตรการ 
ด้านสาธารณสุขที่

ภาครัฐก าหนด 

ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวชยานันท์ อามาตย์ทัศน์  มือถือ 090-841-9171 

แบบฟอร์มรายงาน 65_2 

กรอกข้อมูลเม่ือสิ้นสุด ไตรมาส 4 



 
 

ผลการด าเนนิงานตามพันธกจิของมหาวทิยาลยั รอบ 6 เดือน 
โปรดกรอกผลการด าเนินงานในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 

1. การพฒันานักศกึษา 

    1.1 การจัดอบรมสัมมนา ศ ึกษาดงูาน กิจกรรมเสรมิหลกัสูตร การพฒันาทักษะอาชพีใหก้บันกัศกึษา  

โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร ่วม/จ านวนผู้เขา้รว่ม วันที่จ ัดโครงการ/กจิกรรม สถานที่จัด จัดโดย 

โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพ (First Aid & CPR) 

-  นักศึกษาสาขาวิชา 74 คน 
- อาจารย์ 5 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

วันที่ 15 พ.ย. 64 ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะ
วิทยาศาสตร์ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

โครงการ SPORTS SCIENCE Virtual Run   นักศึกษาจ านวน 300 คน 
คณาจารย์ บุคลากร จ านวน 

200 คน 

วันที่ 28 ก.พ. – 29 มี.ค. 65 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี 

2. การพฒันาศกัยภาพอาจารยแ์ละบคุลากร  
2.1 การพฒันาศกัยภาพอาจารยแ์ละบคุลากร ในรปูแบบการประชมุ ฝึกอบรม สัมมนา ศ ึกษาดูงาน  

โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร ่วม วันที่จ ัดโครงการ/กจิกรรม สถานที่จัด จัดโดย 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
ความคิดพัฒนาชีวิตผ่านการเคลื่อนไหว 

ผศ.ธนัมพร ทองลอง ระหว่างวันที่ 12-13 ก.พ. 65 ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.

เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจัย 

อย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตรได้ คณะ
วิทยาศาสตร์ 

บุคลากรสายวิชาการจ านวน 30 

คน 

วันที่ 17 มีนาคม 2565  ห้องประชุม 1 คณะ

วิทยาศาสตร์ (online) 

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  

คณะวิทยาศาสตร์ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ 
พัฒนาศักยภาพของบุลคากรสายสนับสนุน

ในการเขียนบทความวิจัย ครั้งที่ 2 

บุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 
22 คน 

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ห้องประชุม 1 คณะ
วิทยาศาสตร์ 

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 



 
 

 

6. โครงการ/กจิกรรมอืน่ๆ 

โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร ่วม วันที่จ ัดโครงการ/กจิกรรม สถานที่จัด จัดโดย 

1)โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 
ปีการศึกษา 2565 

- นักศึกษาสาขาวิชา 20 คน 
- อาจารย์ 20คน 

- ประชาชนทั่วไป 120 คน พ.ย. 64 - ก.ย. 65  ฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ 

2)โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สาขาวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 

2564 

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาชั้นปี
ที่ 4 จ านวน 63 คน 

10 ม.ค. – 10 มี.ค. 65  สาขาวิชาชีววิทยา 

 
 


