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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี  

9/2560 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560  มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยแผนงบประมาณรายจายดังกลาวสมดุลกับแผนภาครับ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  

1,750,036,500 บาท จําแนกเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 947,904,800 บาท (รอยละ 54.16 ของ

งบประมาณท้ังหมด) และเงินรายไดจํานวน 802,131,600 บาท (รอยละ 45.84 ของงบประมาณทั้งหมด) ซึ่ง

ในภาพรวมลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 192,526,200 บาท (ลดลงคิดเปนรอยละ 9.91 ของ

งบประมาณป 2560) โดยการลดลงดังกลาวเปนผลมาจากงบบุคลากร และงบดําเนนิงาน 

  ในสวนของกรอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตาม

ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)  พบวา แผนงบประมาณรายจาย

กระจายลงทุกยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยยุทธศาสตรที่ 1 (จัดการศึกษาที่ไดมาตรฐานสากล เพ่ือเปน

เครื่องมือในการพัฒนาประเทศ เปนที่ยอมรับในภูมิภาคลุมน้ําโขง) มีกรอบงบประมาณรายจายสูง คิดเปนรอย

ละ 66.72 ของงบประมาณทั้งหมด สวนยุทธศาสตรที่ 4 (อนุรกัษ สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิ

ปญญาทองถิ่น ปลูกฝงจิตสํานึกรักบานเกิด และเชิดชูศักดิ์ศรขีองมหาวิทยาลัย) มีกรอบงบประมาณรายจายต่ํา

ที่สุด คดิเปนรอยละ 0.64 ของงบประมาณ 

  ณ ส้ินไตรมาส 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและผลการ

เบิกจายงบประมาณรายจายดังนี้ 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามตัวชี้ วัดที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรเ พ่ือพัฒนา

มหาวิทยาลัยทั้งหมด 45 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด จํานวน 36 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด คิด

เปนรอยละ 80.00 และมีตัวชี้วัดที่ไมบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด จํานวน 9 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 

20.00  มีการเบิกจายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1,530,830,862.47 บาท คิดเปนรอยละ 87.47 ของงบประมาณ

ทั้งหมด  และมีผลการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 873,069,760.45 บาท  คิดเปนรอยละ 92.11 

ของงบประมาณแผนดินทั้งหมด   และมีผลการเบิกจายเงินรายได จํานวน 657,761,102.02 บาท คิดเปนรอย

ละ 82.00 ของงบประมาณเงินรายไดทั้งหมด  ทั้งนี้  การเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน คาใชจายงบบุคลากร  

(สําหรับเปนเงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว)   และเงินอุดหนุนสําหรับคาพนักงานเงินงบประมาณ

แผนดิน วางฎีกาและเบิกจายที่สวนกลางสํานักงานอธิการบดี  ดังนั้น จึงทําใหผลการเบิกจายเงินงบประมาณ

แผนดินของสํานักงานอธิการบดีสูงกวางบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

 

--------------------------------- 
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ความเปนมา 
 

1.แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ป (พ.ศ. 52560-2564) 

 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการ

ใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2560-2564)  ซึ่งเปนแผนแมบทในการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ป  แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564)  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-

2565)  ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ของประเทศไทย แผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559-2561)  และแนวโนมและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ  

เชน การเขาสูสังคมสูงวัย  โดยทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564)  นี้ จะมุงเนนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปน 

“มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการเรียนรูในภูมิภาคลุมน้ําโขง  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  สรางองคความรู

และนวัตกรรมเพ่ือสังคมที่ยั่งยืน” โดยในชวงแผนยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ระยะที่  5 (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยได กําหนดประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 7 ดาน ดังนี้ 

1. จัดการศึกษาที่ไดมาตรฐานสากล เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ และเปนที่

ยอมรับในภูมิภาคลุมน้ําโขง 

2. พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม ที่มุงเนนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุมน้ําโขงอยางยั่งยืน 

3. สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือเสริมสราง

ความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง เพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

4. อนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถ่ิน  ศิลปะและวัฒนธรรม  เพ่ือใหเกิดจิตสํานึกรัก

ทองถ่ินและประเทศชาติ 

5. บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให ทันกับพลวัตรการ

เปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพใหเปนมาตรฐานสากล และสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือ

ตอการเรียนรูและการทํางนอยางมีความสุข 
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6. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและตอเนื่องใหสอดรับกับบริบทที่

เปลี่ยนแปลงไป 

7. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย มั่นคง 

ปลอดภัย เพ่ือพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
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ตารางที่ 1  สรุปตัวชี้วัดและคาเปาหมายการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 
 

1. จํานวนนักศึกษาใหม คน 2,210

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 1,400

3. จํานวนนักศึกษาคงอยู คน 7,200

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

รอยละ 100

5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบ

การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด

รอยละ 98

1. จํานวนนักศึกษาใหม คน 380

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 240

3. จํานวนนักศึกษาคงอยู คน 1,370

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

รอยละ 100

1. สรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ

 มาตรฐาน มุงสูความเปน

เลิศทางวิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาท่ีไดมาตรฐานสากล

 เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ

 และเปนท่ียอมรับในภูมิภาคลุมนํ้า

โขง

2. โครงการผลิตบัณฑิตดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ

1. โครงการผลิตบัณฑิตดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ช่ือโครงการหลักของมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมายพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร

 



4 

 

ตารางที่ 1  สรุปตัวชี้วัดและคาเปาหมายการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561  (ตอ) 

5. รอยละของผู สําเร็จการศึกษาที่จบ

การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

รอยละ 98

1. จํานวนนักศึกษาใหม คน 2,485

2. จํานวนผู สําเร็จการศึกษา คน 1,500

3. จํานวนนักศึกษาคงอยู คน 8,890

4.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

รอยละ 100

5.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบ

การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

รอยละ 95

1. จํานวนนักศึกษาใหม สาขา คน                    -   

2. จํานวนผู สําเร็จการศึกษา สาขา

แพทยศาสตร

คน                    -   

3. จํานวนนักศึกษาคงอยู สาขา

แพทยศาสตร

คน 16

3. โครงการผลิตบัณฑิตดาน

สังคมศาสตร

4. โครงการผลิตแพทยและพยาบาล

เพิ่ม

ช่ือโครงการหลักของมหาวิทยาลัย ตวัช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมายพันธกิจ ประเด็นยทุธศาสตร
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ตารางที่ 1  สรุปตัวชี้วัดและคาเปาหมายการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561  (ตอ) 

4. รอยละของผู สําเร็จการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร สาขาแพทยศาสตร

รอยละ                    -   

5. รอยละของผู สําเร็จการศึกษาที่จบ

การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด สาขาแพทยศาสตร

รอยละ                    -   

6. จํานวนนักศึกษาใหม สาขาพยาบาล

ศาสตร

คน                    -   

7. จํานวนผู สําเร็จการศึกษา สาขา

พยาบาลศาสตร

คน 40

8. จํานวนนักศึกษาคงอยู สาขาพยาบาล

ศาสตร

คน 120

9. รอยละของผู สําเร็จการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร สาขาพยาบาลศาสตร

รอยละ 100

10. รอยละของผูสําเร็จการศกึษาที่จบ

การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด สาขาพยาบาลศาสตร

รอยละ 98

ช่ือโครงการหลักของมหาวิทยาลัย ตวัช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมายพันธกิจ ประเด็นยทุธศาสตร
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ตารางที่ 1  สรุปตัวชี้วัดและคาเปาหมายการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561  (ตอ) 

 

1. จํานวนโครงการวิจัยใหม โครงการ 49

2. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ โครงการ 37

3. จํานวนโครงการวิจัยที่เปนไปตาม

มาตรฐานที่กําหนด

โครงการ 49

4. รอยละของโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

รอยละ 80

2. โครงการเพ่ือพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานบุคลากรและระบบมาตรฐาน

การวิจัย

จํานวนของนักวิจัยที่ไดรับการพัฒนา คน 15

2. สรางองคความรูและ

นวัตกรรมท่ีนําไปประยุกตใช

ประโยชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภูมิภาคลุมนํ้าโขง

2. พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพื่อ

สรางองคความรูและนวัตกรรม ที่

มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและสังคมในภมูิภาคลุมนํ้า

โขงอยางย่ังยืน

1. โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองค

ความรูที่มีศักยภาพ

ช่ือโครงการหลักของมหาวิทยาลัย ตวัช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมายพันธกิจ ประเด็นยทุธศาสตร
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ตารางที่ 1  สรุปตัวชี้วัดและคาเปาหมายการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561  (ตอ) 

1. จํานวนโครงการบริการวิชาการ โครงการ 90

2. รอยละของงานวิชาการแลวเสร็จตามที่

กําหนด

รอยละ 95

3. รอยละของงานบริการวิชาการแลว 

เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

รอยละ 95

4. จํานวนผูเขารับบริการ คน 100,000

5. คาใชจายการใหบริการวิชาการตาม

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

ลานบาท 41.79

1. รอยละของคาใชจายที่ผูปกครอง

สามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับ

การสนับสนุน

รอยละ 100

2. จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุน

ตามโครงการ

คน 90

3. บริการวิชาการอยางมี

สวนรวมเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน

ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภมูภิาคลุมนํ้าโขง

3. สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการ

งานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม 

เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและ

เพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม  

บนพื้นฐานความพอเพียง เพ่ือการ

พัฒนาที่ย่ังยืน

2. โครงการสนับสนุนจัดการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน

1. โครงการบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัย

ช่ือโครงการหลักของมหาวิทยาลัย ตวัช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมายพันธกิจ ประเด็นยทุธศาสตร

 



8 

 

ตารางที่ 1  สรุปตัวชี้วัดและคาเปาหมายการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561  (ตอ) 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ คน 14,500

1. จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ 75

2. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการใน

กระบวนการใหบริการ

รอยละ 80

4. รอยละของงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

รอยละ 95

5. คาใชจายของการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

รอยละ 8.60

ช่ือโครงการหลักของมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมายพัธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร

4.  ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถ่ิน และ สรางความ

เขาใจในวัฒนธรรมที่

หลากหลายของภูมิภาคลุม

นํ้าโขง

4. อนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถ่ิน

 ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิด

จิตสํานึกรักทองถ่ินและประเทศชาติ

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ตารางที่ 1  สรุปตัวชี้วัดและคาเปาหมายการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561  (ตอ) 

5. บริหารจัดการภายใตหลักธรร

มาภบิาล สามารถปรับตวัใหทันกบั

พลวัตรการเปล่ียนแปลง ยกระดับ

คุณภาพใหเปนมาตรฐานสากล และ

 สรางสภาพแวดลอมที่เอือ้ตอการ

เรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภายใตหลักธรรมาภบิาล

การบริหารงานของคณะเพื่อการกํากบั

ติดตามผลลัพทตามพันธกจิกลุมสถาบัน

และเอกลักษณของคณะสถาบัน (ขอ 

1,3,4,7)

คะแนน 5

6.พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี

ประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ 

ปฏบิัติงานอยางมีความสุข และมี

ความผูกพันกบัองคกร

โครงการพัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

การบริหารงานของคณะเพื่อการกํากบั

ติดตามผลลัพทตามพันธกจิกลุมสถาบัน

และเอกลักษณของคณะสถาบัน (ขอ 5 - 6)

คะแนน 5

5. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการ ระบบบริหารงาน

ทรัพยากรมนุษยและ

โครงสรางพื้นฐานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศให

สามารถรองรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

ช่ือโครงการหลักของมหาวิทยาลัย ตวัช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมายพันธกิจ ประเด็นยทุธศาสตร
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ตารางที่ 1  สรุปตัวชี้วัดและคาเปาหมายการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561  (ตอ) 

 

1.รอยละของจํานวนอุปกรณกระจาย

สัญญาณเครือขายไรสาย (Access Point)

 ท่ีสามารถใชงานได(12 ช่ัวโมง = 1 

คร้ัง/อุปกรณ)

รอยละ 95

2.รอยละของจํานวนอุปกรณกระจาย

สัญญาณเครือขายไรสาย (Access Point)

 ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการ

รอยละ 95

3.จํานวนคร้ังตอปท่ีระบบเครือขาย   ไม

สามารถใชงานไดเกิน 30 นาที

คร้ัง 1

4.รอยละการเพ่ิมความเร็วของระบบ

เครือขายเทียบกับความเร็วของระบบ

เครือขายในปท่ีผานมา

รอยละ 10

7. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารท่ีทันสมัย ม่ันคง ปลอดภัย 

และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชเพ่ือสนับสนุน การเรียนรูแบบ

อิเล็กทรอนิกส การบริการทาง

การศึกษา การบริหารจัดการ และ

ยกระดับความสามารถของ

นักศึกษาและบุคลากรในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาสู

การเปนมหาวิทยาลัยดิจิตอล

โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ช่ือโครงการหลักของมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมายพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
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2. แผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแผนภาครับรวมทั้งสิ้น 1,750,036,400 บาท  ลดลง

จากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 192,526,300 บาท (ลดลงคดิเปนรอยละ 9.91 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560) โดย

ในสวนของแผนภาครับเงินงบประมาณแผนดินพิจารณาจากที่ไดรบจัดสรรจากสํานักงบประมาณ  สวนแผนภาครับเงิน

รายได พิจารณาจากคาธรรมเนียมการศึกษา  เงนิผลประโยชน/รายรับจากการดําเนนิงาน/เงินสนับสนุนจากหนวยงาน

ภายนอก และเงินสะสม/เงนิเหลือจายของหนวยงาน และเงินอุดหนุนจากกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนโครงการ

ผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม ซึ่งสามารถสรปุรายละเอียดแผนภาครบัไดดังตารางตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 2  สรุปแผนภาครับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปรียบเทียบกับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แหลงงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 การเพิ่ม-ลด รอยละ 

1. เงนิงบประมาณแผนดิน 1,105,236,400 947,904,800 -157,331,600 -14.24 

2. เงนิรายได 837,326,300 802,131,600 -35,194,700 -4.20 

รวมทั้งสิ้น 1,942,562,700 1,750,036,400 -192,526,300 -9.91 

 

ตารางที่ 3  สรุปแผนภาครับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในสวนของเงินรายได 

เปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามรายการ 

แหลงงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 การเพิ่ม-ลด รอยละ 

1. คาธรรมเนียม

การศกึษา 

547,499,900 456,876,300 -90,623,600 -16.55 

2. เงนิผลประโยชน/

รายรับจากการ

ดําเนินงาน/เงินสนับสนุน

จากหนวยงานภายนอก/

เงนิบริจาค/รายรับจาก

การผิดสัญญาชดใชทุน/

ดอกเบี้ยรับและเงินยืมทุน

สํารองมหาวิทยาลัย 

253,606,600 305,567,300 52,060,700 20.54 

3. เงนิสะสม/เงินเหลือ

จายหนวยงาน 

36,319,800 39,688,000 3,368,200 9.24 

รวมทั้งสิ้น 837,326,300 802,131,600 -35,194,700 -4.20 
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ตารางท่ี 4 สรุปแผนภาครับประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จําแนกตามคณะ/หนวยงาน และแหลงงบประมาณ 

 

1 คณะเกษตรศาสตร 69,596,600                 14,487,400                                                7,164,500                   -            21,651,900         91,248,500

2 คณะวิทยาศาสตร 128,561,300               25,208,700                                              23,130,000          4,281,000          52,619,700       181,181,000

3 คณะวิศวกรรมศาสตร 73,620,700                 30,968,400                                              27,737,000          5,794,100          64,499,500       138,120,200

4 คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร 6,781,100                     7,429,400                                                3,231,400                   -            10,660,800         17,441,900

5 คณะเภสัชศาสตร 54,462,900                 19,033,800                                                4,362,000          1,726,300          25,122,100         79,585,000

6 วิทยาลัยแพทยฯ 142,648,600               20,576,600                                              63,973,500                   -            84,550,100       227,198,700

7  คณะพยาบาลศาสตร 20,594,400                 13,966,900                                                2,326,300                   -            16,293,200         36,887,600

8 คณะศิลปศาสตร 58,303,500                 26,145,800                                                7,500,000          8,000,000          41,645,800         99,949,300

9 คณะบริหารศาสตร 25,052,900                 60,701,400                                                6,472,000        15,842,000          83,015,400       108,068,300

คาธรรมเนียม

การศึกษา

คณะ/หนวยงาน

เงิน

คงเหลอืสะสม

 แหลงงบประมาณ รวมท้ังส้ิน

เงิน

งบประมาณแผนดิน

เงินรายได รวมเงินรายได

รวมเงินผลประโยชน/รายรับจากการดําเนินงาน/

เงินสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก/รายรับจาก

การผิดสัญญาชดใชทุน/ดอกเบ้ียรับและเงินยืมทุน

สํารองมหาวิทยาลัย
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ตารางท่ี 4 สรุปแผนภาครับประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จําแนกตามคณะ/หนวยงาน และแหลงงบประมาณ (ตอ) 

 

10 คณะนิติศาสตร 2,857,200                   18,957,800                                                1,478,800                   -            20,436,600         23,293,800

11 คณะรัฐศาสตร 9,479,500                   21,140,900                                                3,200,000                   -            24,340,900         33,820,400

12 สํานักงานอธิการบดี 315,418,200             123,473,000                                            110,221,000          1,088,300         234,782,300       550,200,500

13 เงินทุนสํารองมหาวิทยาลัย -                            42,660,900                                                1,761,300                   -            44,422,200         44,422,200

14 สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 21,173,200                 16,048,700                                                    77,200                   -            16,125,900         37,299,100

15 สํานักวิทยบริการ 19,279,200                 16,076,600                                                  230,000                   -            16,306,600         35,585,800

16 สํานักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน 75,500                                  -                                                23,366,300          2,596,300          25,962,600         26,038,100

17 สถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเท่ียว -                                       -                                                11,200,000                   -            11,200,000         11,200,000

18 โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -                                       -                                                  8,136,000            360,000            8,496,000          8,496,000

 ผลรวมท้ังหมด 947,904,800           456,876,300                                          305,567,300      39,688,000         802,131,600    1,750,036,400

คาธรรมเนียม

การศึกษา

คณะ/หนวยงาน

เงิน

คงเหลือสะสม

 แหลงงบประมาณ รวมท้ังส้ิน

เงิน

งบประมาณแผนดิน

เงินรายได รวมเงินรายได

รวมเงินผลประโยชน/รายรับจากการดําเนินงาน/

เงินสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก/รายรับจาก

การผิดสัญญาชดใชทุน/ดอกเบ้ียรับและเงินยืมทุน

สํารองมหาวิทยาลัย
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ตารางท่ี 5 สรุปกรอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จําแนกตามคณะ/หนวยงาน  

 เงินงบประมาณแผนดิน  เงินรายได  ผลรวมท้ังหมด  เงินงบประมาณแผนดิน  เงินรายได  รวม

1 คณะเกษตรศาสตร 69,596,600                 21,651,900          91,248,500            7.34                        2.70        5.21      

2 คณะเภสัชศาสตร 54,462,900                 25,122,100          79,585,000            5.75                        3.13        4.55      

3 คณะนิตศิาสตร 2,857,200                   20,436,600          23,293,800            0.30                        2.55        1.33      

4 คณะบริหารศาสตร 25,052,900                 83,015,400          108,068,300          2.64                        10.35      6.18      

5 คณะพยาบาลศาสตร 20,594,400                 16,293,200          36,887,600            2.17                        2.03        2.11      

6 คณะรัฐศาสตร 9,479,500                   24,340,900          33,820,400            1.00                        3.03        1.93      

7 คณะวิทยาศาสตร 128,561,300                52,619,700          181,181,000          13.56                       6.56        10.35     

8 คณะวิศวกรรมศาสตร 73,620,700                 64,499,500          138,120,200          7.77                        8.04        7.89      

9 คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร 6,781,100                   10,660,800          17,441,900            0.72                        1.33        1.00      

10 คณะศิลปศาสตร 58,303,500                 41,645,800          99,949,300            6.15                        5.19        5.71      

11 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 142,648,600                84,550,100          227,198,700          15.05                       10.54      12.98     

12 สํานักงานอธิการบดี 315,418,200                279,204,500         594,622,700          33.28                       34.81      33.98     

13 สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 21,173,200                 16,125,900          37,299,100            2.23                        2.01        2.13      

14 สํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน 75,500                       25,962,600          26,038,100            0.01                        3.24        1.49      

15 สํานักวิทยบริการ 19,279,200                 16,306,600          35,585,800            2.03                        2.03        2.03      

16 โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -                           8,496,000            8,496,000             -                          1.06        0.49      

17 สถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเท่ียว -                           11,200,000          11,200,000            -                          1.40        0.64      

947,904,800             802,131,600      1,750,036,400    100.00                   100.00  100.00 

 งบประมาณรายจาย (บาท) รอยละคณะ/หนวยงาน

ผลรวมท้ังหมด
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สรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  

และสรุปผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณประจําป ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) 

-------------------------- 

 

1. สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ระยะ 5 ป  

(พ.ศ. 52560-2564) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย  และตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) โดยไดดําเนินการตามตัวชี้วัดในแผน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ท้ังหมด  45 ตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มีตัวชี้วัดท่ีบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด จํานวน 

36 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 80.00 และมีตัวชี้วัดที่ไมบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด จํานวน 9 ตัวชี้วัด คิดเปนรอย

ละ 20.00 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางที่ 6 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประเภท จํานวน รอยละ 

ตัวชี้วัดท่ีบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด 36 80.00 

ตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด 9 20.00 

รวม 45 100.00 

 

มหาวิทยาลัยไดสรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแตละพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และโครงการหลัก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4 ดังนี้ 

ตารางที่ 7  สรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จําแนกตามพันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร 

พันธกิจ ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ช่ือโครงการหลัก

ของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด หนวยท่ี

วัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

1. สรางบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน 

มุงสูความเปนเลิศ

1. จัดการศึกษาท่ี

ไดมาตรฐานสากล 

เพื่อเปนกําลังใน

1. โครงการผลิต

บัณฑิตดาน

วิทยาศาสตรและ

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 1,400 1,154 

ต่ํากวาเปาหมาย 246 คน 
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พันธกิจ ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ช่ือโครงการหลัก

ของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด หนวยท่ี

วัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

ทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

การพัฒนา

ประเทศ และเปน

ท่ียอมรับใน

ภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

เทคโนโลยี 2. จํานวนนักศึกษาเขาใหม คน 1,750 1,812 

3. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู คน 5,723 6,311 

4. รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบ

การศึกษาตามหลักสูตร 

รอยละ 100 100 

5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา

ท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 98 74 

ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 24.00 

2. โครงการผลิต

บัณฑิตดาน

วิทยาศาสตร

สุขภาพ 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 240 236  

ต่ํากวาเปาหมาย 4 คน  

2. จํานวนนักศึกษาเขาใหม คน 380 403 

3. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู คน 1,370 1,524 

4. รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบ

การศึกษาตามหลักสูตร 

รอยละ 100 100 

5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา

ท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 98 95  

ตํ่ากวาเปาหมายรอยละ 3.07 

  3. โครงการผลิต

บัณฑิตดาน

สังคมศาสตร 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 1,500 1,736 

  2. จํานวนนักศึกษาเขาใหม คน 2,260 2,427  

  3. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู คน 8,890 8,579  

ต่ํากวาเปาหมาย 311 คน  

  4. รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบ

การศึกษาตามหลักสูตร 

รอยละ 100 100 

  5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา

ท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 95 81  

ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 13.89  

  4. โครงการผลิต

แพทยและ

1. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู สาขา

แพทศาสตร 

คน 16 16 
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พันธกิจ ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ช่ือโครงการหลัก

ของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด หนวยท่ี

วัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

  พยาบาลเพ่ิม 2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู สาขา

พยาบาลศาสตร 

คน 120 120 

  3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

สาขาพยาบาลศาสตร 

คน 40 40 

  4. รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบ

การศึกษาตามหลักสูตร สาขา

พยาบาลศาสตร 

รอยละ 100 100 

  5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา

ท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่กําหนด สาขา

พยาบาลศาสตร 

รอยละ 98 100 

2. สรางองคความรู

และนวัตกรรมท่ี

นําไปประยุกตใช

ประโยชนเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

และภูมิภาคลุมนํ้า

โขง 

2. พัฒนางานวิจัย

แบบมุงเปาเพื่อ

สรางองคความรู

และนวัตกรรม ที่

มุงเนนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและ

สังคมในภูมิภาค

ลุมนํ้าโขงอยาง

ย่ังยืน  

1. โครงการวิจัย

เพื่อสราง สะสม

องคความรูท่ีมี

ศักยภาพ 

1. จํานวนโครงการ โครงการ 21 32 

2. โครงการวิจัย

เพื่อพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน

บุคลากร และ

ระบบมาตรฐาน

การวิจัย 

1. จํานวนโครงการ โครงการ 2 2 

2. จํานวนของนักวิจัยท่ีไดรับการ

พัฒนา 

คน 15 48 

  3. โครงการวิจัย

และนวัตกรรม

เพื่อแกปญหาหรือ

สรางความเข็ม

แข็งดานสังคม 

ชุมชนความม่ันคง 

และคุณภาพชีวิต

ประชาชนตาม

ยุทธศาสตรของ

ประเทศ 

1. จํานวนโครงการ โครงการ 13 13 

  4. โครงการวิจัย 1. จํานวนโครงการ โครงการ 6 6 
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พันธกิจ ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ช่ือโครงการหลัก

ของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด หนวยท่ี

วัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

และนวัตกรรมใน

อุตสาหกรรม

ยุทธศาสตรและ

เปาหมายของ

ประเทศ 

  5. โครงการพัฒนา

เศรษฐกิจดิจิทลั 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ คน 3,530 7,127 

3. บรกิารวิชาการ

อยางมีสวนรวมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนใน

ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

และภูมิภาคลุมนํ้า

โขง 

3. สงเสริม 

สนับสนุนการบูร

ณาการงานบริการ

วิชาการอยางมี

สวนรวม เพ่ือ

เสริมสรางความ

เขมแข็ง และเพ่ิม

ศักยภาพของ

ชุมชน และสังคม  

บนพื้นฐานความ

พอเพียง เพื่อการ

พัฒนาท่ียั่งยืน  

1. โครงการ

บริการวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย 

1. จํานวนโครงการ/กิ จกรรม

บรกิารวิชาการ 

โครงการ 90 109 

2. จํานวนผูเขารับบริการ คน 100,000 242,897 

3. รอยละความ พึ งพอใจของ

ผู รับ บ ริก ารใน ก ระบ วน การ

ใหบริการ 

รอยละ 95 95.50 

4. รอยละของโครงการท่ีแล ว

เสร็จตามระยะเวลา 

รอยละ 95 100 

5. ค า ใช จ า ย ก าร ให บ ริ ก า ร

วิชาการตามงบประมาณท่ีไดรับ 

ลาน

บาท 

31.7956 31.7956 

2. โครงการ

สนับสนุนคาใชจาย

ในการจัดการศึกษา

ต้ังแตระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

1. จํานวนนักเรียนที่ ได รับการ

สนับสนุนตามโครงการ 

คน 87 83  

ต่ํากวาเปาหมาย 4 คน  

เนื่องจากมีการเปดศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กโดยรอบ และโรงเรียนของสพฐ. 

เปดรับสมัครนักเรียน 2-3 ปโดยใช

ห ลัก สูต รอ นุ บาล  3 ป  รวมทั้ ง

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร

สวนตําบลมีการประชาสัมพันธและ

รับเด็กเขาเรียน โดยบางสังกัดมีการ

เปดเรียนโดยไม มีปดเทอม อีกทั้ ง

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จากที่เคย

รับ เด็ ก 4-5  ป เข า เรี ยน  มีก าร

ปรับเปลี่ยนรับเด็ก 2-6 ป เขาเรียน

จึงทําใหผูปกครองมีทางเลือกมาก

ย่ิงข้ึน สงผลใหไดจํานวนลดลง  
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พันธกิจ ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ช่ือโครงการหลัก

ของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด หนวยท่ี

วัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

3. โครงการพัฒนา

ศักยภาพคนตาม

ชวงวัย 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ คน 1,148 2,121 

4. โครงการเพ่ิม

ศักยภาพการ

ใหบริการดาน

สาธารณสุข 

1. จํานวนผูปวยนอก คน 33,000 31,852  

ต่ํากวาเปาหมาย 1,148 คน  

2. รอยละความพึงพอใจของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับบริการ 

รอยละ 80 88 

4.  ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปญญาทองถิ่น และ 

สรางความเขาใจใน

วัฒนธรรมที่

หลากหลายของ

ภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

4. อนุรักษ สืบ

สาน ภูมิปญญา

ทองถิ่น ศิลปะ

และวัฒนธรรม 

เพื่อใหเกิด

จิตสํานึกรัก

ทองถิ่นและ

ประเทศชาติ  

โครงการพัฒนา

ระบบและกลไก

การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ คน 14,500 16,344 

2. จํานวนโครงการ

ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ 75 72  

ตํ่ากวาเปาหมาย 3 โครงการ  

โดยขอยกเลิกโครงการ คือ 

1. โครงการสรางทักษะการบริหาร

ผานการละเลนพ้ืนบานอิสาน (ปที ่

5) คณะบริหารศาสตร เนื่องจาก

โครงการมีการบูรณาการกับการ

เรียนการสอนซ่ึงจะส้ินสุดในเดือน

พฤศจิกายน 2561 

2. โครงการสํารวจเก็บรวบรวมพืช

สมุนไพร (ภูมิปญญาทองถ่ิน) คณะ

พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร  เ นื่ อ ง จ า ก

ผู รับ ผิ ดชอบ โค รงการต อ งการ

วา งแผน กิจกรรมก ารป ลูกพื ช

สมุนไพรและการเก็บรักษาเขากับ

โครงการในป  2562 เพื่ อให เกิด

ประโยชนรวมกันสูงสุด 

3. โครงการจัดทําเว็บไซด อพ.สธ. 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป 

2 5 6 1  เ น่ื อ ง จ า ก โค ร ง ก า ร ได

ดํ า เ นิ น ก า ร โ ด ย ไ ม ต อ ง ใ ช

ง บ ป ร ะ ม า ณ จึ ง ข อ คื น เ งิ น

งบประมาณในการจัดสรร 

3. รอยละของโครงการท่ีบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 

รอยละ 95 100 
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พันธกิจ ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ช่ือโครงการหลัก

ของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด หนวยท่ี

วัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

4. รอยละของโครงการท่ีแล ว

เสร็จตามระยะเวลา 

รอยละ 95 97.33 

5. คาใชจายของการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่

ไดรับจัดสรรงบดําเนินงาน 

ลาน

บาท 

8.6016 8.6016 

5. พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ ระบบ

บริหารงาน

ทรัพยากรมนุษยและ

โครงสรางพ้ืนฐาน

ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศให

สามารถรองรับการ

พัฒนามหาวิทยาลัย

ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

5. บริหารจัดการ

ภายใตหลกัธรร

มาภิบาล สามารถ

ปรับตัวใหทันกับ

พลวัตรการ

เปลี่ยนแปลง 

ยกระดับคุณภาพ

ใหเปน

มาตรฐานสากล 

และ สราง

สภาพแวดลอมท่ี

เอื้อตอการเรียนรู

และการทํางาน

อยางมีความสุข 

โครงการพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการภายใต

หลักธรรมาภิบาล 

การบริหารงานของคณะเพื่อการ

กํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ

กลุมสถาบันและเอกลักษณของ

คณะสถาบัน 

คะแนน 5 5 

 6.พัฒนา

ทรัพยากรมนุษย

ใหมีประสิทธิภาพ 

มีสมรรถนะ 

ปฏิบัติงานอยางมี

ความสุข และมี

ความผูกพันกับ

องคกร 

โครงการพัฒนา

ระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

การบริหารงานของคณะเพื่อการ

กํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ

กลุมสถาบันและเอกลักษณของ

คณะสถาบัน 

คะแนน 5 5 

 7. พัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน

ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสารท่ี

ทันสมัย มั่นคง 

โครงการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน

ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

1. รอยละของจํานวนอุปกรณ

กระจายสัญญาณเครือขายไรสาย 

(Access Point) ท่ีสามารถใชงานได 

(12 ชั่วโมง = 1 ครั้ง/อุปกรณ) 

รอยละ 95 98.67 

 2. รอยละของจํานวนอุปกรณ

กระจายสัญญาณเครือขายไรสาย 

รอยละ 95 96.67 
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พันธกิจ ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ช่ือโครงการหลัก

ของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด หนวยท่ี

วัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

ปลอดภัย และนํา

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช

เพื่อสนับสนุน การ

เรียนรูแบบ

อิเล็กทรอนิกส 

การบริการทาง

การศึกษา การ

บริหารจัดการ 

และยกระดับ

ความสามารถของ

นักศึกษาและ

บุคลากรในการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือ

พัฒนาสูการเปน

มหาวิทยาลัย

ดิจิตอล 

(Access Point) ท่ีครอบคลุมพ้ืนที่

ใหบริการ 

 3. จํ า น วน ค ร้ั งต อ ป ที่ ร ะ บ บ

เครือขาย ไมสามารถใชงานได

เกิน 30 นาที 

คร้ัง 1 0 

 

 4. รอยละการเพ่ิมความเร็วของ

ระบบเครือขายเทียบกับความเร็ว

ของระบบเครือขายในปท่ีผานมา 

รอยละ 10 100 

 

2. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใชจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561   

คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ไดสรุปรายงานผลการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและ 

แผนการใชจาย  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ดังนี้ 

1. ผลการเบิกจายงบประมาณ  คณะ/วิทยาลัย/สํานัก รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ รวม 

ทั้งสิ้น 1,530,830,862.47 บาท คิดเปนรอยละ 87.47 ของงบประมาณทั้งหมด  และมีผลการเบิกจายเงินงบประมาณ

แผนดิน จํานวน 873,069,760.45 บาท  คิดเปนรอยละ 92.11 ของงบประมาณแผนดินท้ังหมด   และมีผลการเบิก

จายเงินรายได จํานวน 657,761,102.02 บาท คิดเปนรอยละ 82.00 ของงบประมาณเงินรายไดทั้งหมด  ทั้งนี้  การ

เบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน คาใชจายงบบุคลากร  (สําหรับเปนเงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว)   และเงิน

อุดหนุนสําหรับคาพนักงานเงินงบประมาณแผนดิน วางฎีกาและเบิกจายที่สวนกลางสํานักงานอธิการบดี  ดังนั้น จึงทํา

ใหผลการเบิกจายเงนิงบประมาณแผนดินของสํานักงานอธิการบดีสูงกวางบประมาณที่ไดรบัจัดสรร 
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2. ผลการดําเนินงาน  คณะ/วิทยาลัย/สํานัก รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตาม 

แผนปฏิบัติการและแผนการใชจาย โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 992 โครงการ  มี

โครงการที่มีผลการดําเนินงานบรรลุคาเปาหมาย จํานวน 834 โครงการ คิดเปนรอยละ 84.07 ของโครงการทั้งหมด  

สรุปรายละเอียดดังนี้ 

2.1) โครงการที่มีผลการดําเนินงานสูงกวาคาเปาหมาย จํานวน 217 โครงการ  คิดเปน

รอยละ 21.88 ของโครงการทั้งหมด  

2.2) โครงการท่ีมีผลการดําเนินงานตามคาเปาหมาย จํานวน 617 โครงการ คิดเปนรอย

ละ 62.20 ของโครงการท้ังหมด   

2.3) โครงการท่ีมีผลการดําเนินงานต่ํากวาคาเปาหมาย จํานวน 88 โครงการ คิดเปนรอย

ละ 8.87 ของโครงการทั้งหมด  

2.4) โครงการท่ีมีอยูระหวางดําเนินงาน จํานวน 46 โครงการ  คิดเปนรอยละ 4.64 ของ

โครงการทั้งหมด 

2.5) โครงการที่มีการยกเลิกการดําเนินงาน จํานวน 24 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.42 

ของโครงการท้ังหมด 

รายละเอียดผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการ 

ใชจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังตารางที่ 8  และตารางท่ี 9  
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ตารางที่ 8  สรุปผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบตัิงานและแผนการเบกิจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 เงินงบประมาณแผนดิน  เงินรายได  เงินงบประมาณแผนดิน  เงินรายได  เงิน

งบประมาณ

แผนดิน

 เงินรายได สูงกวา

เปาหมาย

ตาม

เปาหมาย

ตํ่ากวา

เปาหมาย

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ยกเลิก

กิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) (8)=(6)+(7) (9)=(6)

*100/(3)

(10)=(7)

*100/(4)

(11)=(8)*

100/(5)

(12) (13) (14) (15) (16) (17)=(12)+(13) (18)=(12)+

(13)+(14)+

(15)+(16)

(19)=(17)*100/

(18)

(20)

1 คณะเกษตรศาสตร          69,596,600.00    21,651,900.00       91,248,500.00          14,935,699.92    37,988,631.13       52,924,331.05 21.46 175.45 58.00 2 19 7 1        -   21 29 72.41 ระหวางปงบประมาณคณะ

ไดรับสนับสนุนเงินรายได

จากโครงการบริการ

วิชาการและวิจัยจากแหลง

ทุนภายนอกเพ่ิมจาก

ประมาณการรายรับเงิน

รายไดตนปงบประมาณ

2 คณะนิติศาสตร            2,857,200.00    20,436,600.00       23,293,800.00              400,000.00    19,092,934.16       19,492,934.16 14.00 93.43 83.68 35 9 14 2        -   44 60 73.33

3 คณะบริหารศาสตร          25,052,900.00    83,015,400.00     108,068,300.00            4,910,794.85    45,843,721.23       50,754,516.08 19.60 55.22 46.97 22 21 2 5 9 43 59 72.88

4 คณะพยาบาลศาสตร          20,594,400.00    16,293,200.00       36,887,600.00            1,500,500.00    25,603,062.85       27,103,562.85 7.29 157.14 73.48 62 9 1 8 9 71 89 79.78 ระหวางปงบประมาณคณะ

ไดรับสนับสนุนเงินรายได

จากโครงการบริการ

วิชาการและวิจัยจากแหลง

ทุนภายนอกเพ่ิมจาก

ประมาณการรายรับเงิน

รายไดตนปงบประมาณ

ลําดับ

ท่ี

รอยละของการเบิกจาย หมายเหตุภาพรวม

รอยละ

ของการ

เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน รวม

จํานวน

โครงการ

ท่ีบรรลุค า

เปาหมาย

รวมจํานวน

โครงการ

ท้ังหมด

รอยละ

ของจํานวน

โครงการ

ท่ีมีผลการ

ดําเนินงาน

บรรลุค าเปาหมาย

คณะ/สํานัก  รายจายจริง ณ ส้ินไตรมาส 4  รวมรายจายจริง 

ณ ส้ินไตรมาส 4

 รวม งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร

(ขอมูลตามแผนปฏิบัติการและ

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย
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ตารางที ่8  สรุปผลการดําเนินงานและผลการเบกิจายโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตอ) 

 เงินงบประมาณแผนดิน  เงินรายได  เงินงบประมาณแผนดิน  เงินรายได  เงิน

งบประมาณ

แผนดิน

 เงินรายได สูงกวา

เปาหมาย

ตาม

เปาหมาย

ตํ่ากวา

เปาหมาย

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ยกเลิก

กิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) (8)=(6)+(7) (9)=(6)

*100/(3)

(10)=(7)

*100/(4)

(11)=(8)*

100/(5)

(12) (13) (14) (15) (16) (17)=(12)+(13) (18)=(12)+

(13)+(14)+

(15)+(16)

(19)=(17)*100/

(18)

(20)

5 คณะเภสัชศาสตร          54,462,900.00    25,122,100.00       79,585,000.00            9,947,071.19    17,708,148.01       27,655,219.20 18.26 70.49 34.75 7 1         -   1        -   8 9 88.89

6 คณะรัฐศาสตร            9,479,500.00    24,340,900.00       33,820,400.00            2,216,060.30    16,657,042.18       18,873,102.48 23.38 68.43 55.80         -   46         -             -          -   46 46 100.00

7 คณะวิทยาศาสตร        128,561,300.00    52,619,700.00     181,181,000.00          19,605,308.00    57,595,742.12       77,201,050.12 15.25 109.46 42.61 18 4 5 14 1 22 42 52.38 ระหวางปงบประมาณคณะ

ไดรับสนับสนุนเงินรายได

จากโครงการบริการ

วิชาการและวิจัยจากแหลง

ทุนภายนอกเพ่ิมจาก

ประมาณการรายรับเงิน

รายไดตนปงบประมาณ

8 คณะวิศวกรรมศาสตร          73,620,700.00    64,499,500.00     138,120,200.00            5,064,400.00    58,030,065.79       63,094,465.79 6.88 89.97 45.68 16 4 17 13 3 20 53 37.74

9 คณะศิลปประยุกตฯ            6,781,100.00    10,660,800.00       17,441,900.00            1,916,924.01      2,822,968.01        4,739,892.02 28.27 26.48 27.18 1 21 4           -          -   22 26 84.62

10 คณะศิลปศาสตร          58,303,500.00    41,645,800.00       99,949,300.00            3,261,463.60    32,515,066.34       35,776,529.94 5.59 78.08 35.79         -   34           -          -   34 34 100.00

11 โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลฯ                           -        8,496,000.00        8,496,000.00                           -        6,910,630.80        6,910,630.80 0.00 81.34 81.34 1 1 15           -          -   2 17 11.76

12 วิทยาลัยแพทยฯ        142,648,600.00    84,550,100.00     227,198,700.00        109,839,041.80    48,874,743.71     158,713,785.51 77.00 57.81 69.86 31 111 12 1 142 155 91.61

ลําดับ

ท่ี

รอยละของการเบิกจาย หมายเหตุภาพรวม

รอยละ

ของการ

เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน รวม

จํานวน

โครงการ

ท่ีบรรลุค า

เปาหมาย

รวมจํานวน

โครงการ

ท้ังหมด

รอยละ

ของจํานวน

โครงการ

ท่ีมีผลการ

ดําเนินงาน

บรรลุค าเปาหมาย

คณะ/สํานัก  รายจายจริง ณ ส้ินไตรมาส 4  รวมรายจายจริง 

ณ ส้ินไตรมาส 4

 รวม งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร

(ขอมูลตามแผนปฏิบัติการและ

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย
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ตารางที ่8  สรุปผลการดําเนินงานและผลการเบกิจายโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตอ) 

 เงินงบประมาณแผนดิน  เงินรายได  เงินงบประมาณแผนดิน  เงินรายได  เงิน

งบประมาณ

แผนดนิ

 เงินรายได สูงกวา

เปาหมาย

ตาม

เปาหมาย

ต่ํากวา

เปาหมาย

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ยกเลิก

กิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) (8)=(6)+(7) (9)=(6)

*100/(3)

(10)=(7)

*100/(4)

(11)=(8)*

100/(5)

(12) (13) (14) (15) (16) (17)=(12)+(13) (18)=(12)+

(13)+(14)+

(15)+(16)

(19)=(17)*100/

(18)

(20)

13 สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ                           -      11,200,000.00       11,200,000.00                           -      11,019,283.90       11,019,283.90 0.00 98.39 98.39         -   4 2           -          -   4 6 66.67

14 สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย          21,173,200.00    16,125,900.00       37,299,100.00          19,264,530.00    12,311,377.61       31,575,907.61 90.99 76.35 84.66 1 21         -             -          -   22 22 100.00

15 สํานักงานบริหารทรัพยสินฯ                75,500.00    25,962,600.00       26,038,100.00                75,500.00    23,602,790.86       23,678,290.86 100.00 90.91 90.94         -   19 1 1 19 21 90.48

16 สํานักงานอธิการบดี        315,418,200.00  279,204,500.00     594,622,700.00        675,966,568.21  231,164,820.72     907,131,388.93 214.31 82.79 152.56 18 280 6 1 1 298 306 97.39 การเบิกจายเงิน

งบประมาณแผนดิน 

คาใชจายงบบุคลากรของ

บุคลากรท่ีเปนขาราชการ

และพนักงานเงิน

งบประมาณ วางฎีกา

เบิกจายท่ีสวนกลาง

มหาวทิยาลัย

17 สํานักวิทยบริการ          19,279,200.00    16,306,600.00       35,585,800.00            4,165,898.57    10,020,072.60       14,185,971.17 21.61 61.45 39.86 3 13 2           -          -   16 18 88.89

       947,904,800.00  802,131,600.00  1,750,036,400.00        873,069,760.45  657,761,102.02  1,530,830,862.47 92.11 82.00 87.47 217 617 88 46 24 834 992 84.07

ลําดับ

ท่ี

ผลรวมท้ังหมด

รอยละของการเบิกจาย หมายเหตุภาพรวม

รอยละ

ของการ

เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน รวม

จํานวน

โครงการ

ท่ีบรรลุคา

เปาหมาย

รวมจํานวน

โครงการ

ท้ังหมด

รอยละ

ของจํานวน

โครงการ

ท่ีมีผลการ

ดําเนินงาน

บรรลุคาเปาหมาย

คณะ/สาํนัก  รายจายจริง ณ สิ้นไตรมาส 4  รวมรายจายจริง 

ณ สิ้นไตรมาส 4

 รวม งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร

(ขอมูลตามแผนปฏิบัตกิารและ

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย

 



 เงินงบประมาณ  เงินรายได

โครงการพัฒนานักศกึษา ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท่ี

กําหนด

โครงการพัฒนานักศกึษา ดําเนินการแลวเสร็จ โดยรับ

นักศึกษาตางชาติประเทศ

อินโดนีเซียน จํานวน 2  ราย โดย

ไมใชงบประมาณ

 ต.ค.60-กย.61 ตามเปาหมาย                         -                 17,480.00         17,480.00

โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา

ตรคีณะเกษตรศาสตร

รอยละนักศึกษาท่ีรับจริงตอจํานวน

รับตามแผน

โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา

ตรคีณะเกษตรศาสตร

ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนปฏบัติ

การประจําป 2561 ไดผลรอยละ 

68.42

 ต.ค.60-กย.61 ต่ํากวาเปาหมาย          1,064,935.92             577,250.64     1,642,186.56

โครงการจางบุคลากรเงินรายไดคณะ

เกษตรศาสตร

ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท่ี

กําหนด

โครงการจางบุคลากรเงินรายไดคณะ

เกษตรศาสตร

ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนปฏบัติ

การประจําป 2561

 ต.ค.60-กย.61 ตามเปาหมาย                         -            2,779,199.00     2,779,199.00

โครงการจางเหมาเตรียมวัสดุฝก

ปฏิบัติการรายวิชาตาง ๆ

ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท่ี

กําหนด

โครงการจางเหมาเตรียมวัสดุฝก

ปฏิบัติการรายวิชาตาง ๆ

ดําเนินแลวเสร็จตามแผนปฏิบัตกิาร  ต.ค.60-กย.61 ตามเปาหมาย          1,828,123.00                         -       1,828,123.00

โครงการซอมแซมครุภัณฑและ

สิ่งกอสราง

ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท่ี

กําหนด

โครงการซอมแซมครุภัณฑและ

สิ่งกอสราง

ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนปฏบัติ

การประจําป 2561

 ต.ค.60-กย.61 ตามเปาหมาย                         -               385,126.23        385,126.23

โครงการทุนจากหนวยงานภายนอก ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท่ี

กําหนด

โครงการทุนจากหนวยงานภายนอก ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท่ี

กําหนด

 ต.ค.60-กย.61 ตามเปาหมาย                         -               276,000.00        276,000.00

โครงการปรับปรุง ซอมบํารุง อาคาร

และสถานท่ี

ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท่ี

กําหนด

โครงการปรับปรุง ซอมบํารุง อาคาร

และสถานท่ี

ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนปฏบัติ

การประจําป 2561

 ต.ค.60-กย.61 ตามเปาหมาย                         -                           -                      -   

โครงการพัฒนาศักยภาพและ

เสริมสรางกิจกรรมคุณธรรม

จริยธรรมของนักศึกษาคณะ

เกษตรศาสตร

นักศึกษาเขารวมโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพและ

เสริมสรางกิจกรรมคุณธรรม

จริยธรรมของนักศึกษาคณะ

เกษตรศาสตร

ดําเนินการแลวเสร็จ โดยผูมารวม

กิจกรรมมีจํานวนมากกวา 80 %

 ต.ค.60-กย.61 สูงกวาเปาหมาย                         -               327,346.96        327,346.96

        2,893,058.92         4,362,402.83    7,255,461.75

โครงการวิจัยเงินรายไดคณะ

เกษตรศาสตร

ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท่ี

กําหนด

โครงการวิจัยเงินรายไดคณะ

เกษตรศาสตร

ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนปฏบัติ

การประจําป 2561

 ต.ค.60-กย.61 ตามเปาหมาย                         -               173,957.58        173,957.58

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

ตารางที่ 9  สรุปผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามคณะ/หนวยงาน

1. คณะเกษตรศาสตร

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน

1

1 ผลรวม

2

ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

โครงการวิจัยและนวัตกรรมใน

อุตสาหกรรมยุทธศาสตรและ

เปาหมายของประเทศ

รอยละของผลงานท่ีคาดวาจําสําเร็จ โครงการวจิัยและนวัตกรรมใน

อุตสาหกรรมยุทธศาสตรและ

เปาหมายของประเทศ

ขอขยายระยะเวลาการดําเนินงาน

และอยูระหวางดําเนินการทําการ

ทดลอง

 ต.ค.60-กย.61 อยูระหวางดําเนินงาน          7,615,800.00                         -       7,615,800.00

โครงการสนับสนุนงานวิจัยจาก

แหลงทุนภายนอก

ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท่ี

กําหนด

โครงการสนับสนุนงานวิจัยจาก

แหลงทุนภายนอก

ไดรับจัดสรรเงินและดําเนินการตาม

แผนฯ

 ต.ค.60-กย.61 ตามเปาหมาย                         -            5,711,222.75     5,711,222.75

        7,615,800.00         5,885,180.33   13,500,980.33

โครงการบริการวิชาการ ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนที่

กําหนด

โครงการบริการวิชาการ ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนที่

กําหนด

 ต.ค.60-กย.61 ตามเปาหมาย                         -            9,031,765.83     9,031,765.83

จํานวนโครงการท่ีไดรับ โครงการบริการวิชาการ ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย

จํานวน 14  โครงการ

 ต.ค.60-กย.61 ตามเปาหมาย          2,760,000.00                         -       2,760,000.00

โครงการบริการวิชาการนักศกึษา

ตางประเทศ

นักศึกษาเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน โครงการบริการวชิาการนักศึกษา

ตางประเทศ

ดําเนินการแลวเสร็จ (ปรับแผน

กิจกรรม/แผนเงินสมทบงบคา

สาธารณูปโภค)

 ต.ค.60-กย.61 ต่ํากวาเปาหมาย                         -                           -                      -   

โครงการสนับสนุนงานบริการ

วิชาการแหลงทุนภายนอก

ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท่ี

กําหนด

โครงการสนับสนุนงานบริการ

วิชาการแหลงทุนภายนอก

(วาง)  ต.ค.60-กย.61 ตามเปาหมาย                         -               221,340.00        221,340.00

        2,760,000.00         9,253,105.83   12,013,105.83

จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม โครงการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม เปาหมายการดําเนินงาน จํานวน 9 

โครงการ ผลการดําเนินแลวเสร็จ 

จํานวน 9  โครงการ

 ต.ค.60-กย.61 ตามเปาหมาย                         -                  8,600.00           8,600.00

รอยละโครงการที่บรรลุตาม

วัตถุประสงคของโครงการ

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปาหมายรอยละ 80 ผลการ

ดําเนินงานรอยละ 100

 ต.ค.60-กย.61 สูงกวาเปาหมาย          1,285,000.00                         -       1,285,000.00

        1,285,000.00               8,600.00    1,293,600.00

โครงการจัดหารายได ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท่ี

กําหนด

โครงการจัดหารายได ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนปฏบัติ

การประจําป 2561

 ต.ค.60-กย.61 ตามเปาหมาย                         -               517,928.00        517,928.00

โครงการจางเหมาทําความสะอาด

กลุมอาคารคณะเกษตรศาสตร

ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท่ี

กําหนด

โครงการจางเหมาทําความสะอาด

กลุมอาคารคณะเกษตรศาสตร

ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนปฏบัติ

การประจําป 2561

 ต.ค.60-กย.61 ตามเปาหมาย             360,000.00                         -          360,000.00

โครงการบริหารจัดการดาน

สาธารณูปโภค

ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท่ี

กําหนด

โครงการบริหารจัดการดาน

สาธารณูปโภค

ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนปฏบัติ

การประจําป 2561

 ต.ค.60-กย.61 ตามเปาหมาย                         -            2,918,495.82     2,918,495.82

2 ผลรวม

3

3 ผลรวม

4 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

4 ผลรวม

5
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

โครงการบริหารจัดการระบบประกัน

คณุภาพการศึกษาภายในคณะ

หลักสูตรผานเกณฑกํากับมาตรฐาน

ทุกหลักสูตร

โครงการบริหารจัดการระบบประกัน

คณุภาพการศึกษาภายในคณะ

หลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร 8 

หลักสูตร ผานเกณฑกํากับมาตรฐาน

หลักสูตร ทุกหลักสูตร

 ต.ค.60-กย.61 ตามเปาหมาย                         -               144,690.00        144,690.00

โครงการบริหารจัดการและ

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตคณะ

เกษตรศาสตร

รอยละนักศึกษาท่ีรับจริงตอจํานวน

รับตามแผน

โครงการบริหารจัดการและ

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตคณะ

เกษตรศาสตร

ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนปฏบัติ

การประจําป 2561  ไดผลรอยละ 

68.42

 ต.ค.60-กย.61 ต่ํากวาเปาหมาย                         -           12,044,536.26    12,044,536.26

โครงการพัฒนาศักยภาพดาน

วิชาการนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร

รอยละนักศึกษาท่ีรับจริงตอจํานวน

รับตามแผน

โครงการพัฒนาศักยภาพดาน

วิชาการนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร

ดําเนินการแลวเสร็จตามปฏิบัติการ 

2561  ไดผลรอยละ 68.42

 ต.ค.60-กย.61 ต่ํากวาเปาหมาย                         -               109,260.00        109,260.00

          360,000.00       15,734,910.08   16,094,910.08

ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนปฏบัติ

การประจําป 2561

 ต.ค.60-กย.61 ตามเปาหมาย                         -            2,697,432.06     2,697,432.06

ปรับแผนเปนคาวัสดุตามนโยบาย

มหาวิทยาลัย

 ต.ค.60-กย.61 ต่ํากวาเปาหมาย               21,841.00                         -           21,841.00

โครงการพัฒนาระบบบริหาร

ทรพัยากรมนุษย

ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท่ี

กําหนด

โครงการพัฒนาระบบบริหาร

ทรพัยากรมนุษย

ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนปฏบัติ

การประจําป 2561

 ต.ค.60-กย.61 ต่ํากวาเปาหมาย                         -                           -                      -   

โครงการสนับสนุนบุคลากรเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ

ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท่ี

กําหนด

โครงการสนับสนุนบุคลากรเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ

ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนปฏิบัติ

การประจําป 2561

 ต.ค.60-กย.61 ตามเปาหมาย                         -                 22,000.00         22,000.00

            21,841.00         2,719,432.06    2,741,273.06

7 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อ

สนับสนุนการผลิตบัณฑิต

ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท่ี

กําหนด

โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อ

สนับสนุนการผลิตบัณฑิต

ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนปฏบัติ

การประจําป 2561

 ต.ค.60-กย.61 ตามเปาหมาย                         -                 25,000.00         25,000.00

                      -               25,000.00        25,000.00

      14,935,699.92       37,988,631.13   52,924,331.05

5 ผลรวม

ผลรวมทั้งหมด

6 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ

เกษตรศาสตร

รอยละบุคลากรสายวิชาการไดรับ

การพัฒนา

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ

เกษตรศาสตร

6 ผลรวม

7 ผลรวม
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

โครงการบริหารจัดการหนวยงาน ความพึงพอใจของผูเรียนตอการ

จัดการเรียนการสอน รอยละ 80

โครงการบริหารจัดการหนวยงาน ความพึงพอใจของผูเรียนตอการ

จัดการเรียนการสอน รอยละ

1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561 สูงกวาเปาหมาย                         -           15,505,037.67    15,505,037.67

โครงการจัดการเรียนการสอนใหกับ

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศ

ประชาคมอาเซียน-สปป.ลาว

ความพึงพอใจของผูเรียนตอการ

จัดการเรียนการสอน รอยละ 100

6-11 พ.ค. 2561 สูงกวาเปาหมาย                         -                 30,570.00         30,570.00

โครงการนิเทศนักศึกษาคณะ

นิติศาสตรท่ีเดินทางไปแลกเปลี่ยน

การจัดการเรียนการสอนกับประเทศ

ประชาคมอาเซียน

ความพึงพอใจของผูเรียนตอการ

จัดการเรียนการสอน รอยละ 100

1-14 เม.ย. 2561 สูงกวาเปาหมาย                         -                 22,552.00         22,552.00

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะ

นิติศาสตรกับประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

ความพึงพอใจของผูเรียนตอการ

จัดการเรียนการสอน รอยละ 100

1-14 เม.ย. 2561 สูงกวาเปาหมาย                         -                 35,500.00         35,500.00

รอยละความพึงพอใจของผูเรียนตอ

หลักสูตร 80

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรนิติ

ศาสตรบัณฑิต

รอยละความพึงพอใจของผูเรียนตอ

หลักสูตร 88.40

1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561 สูงกวาเปาหมาย                         -            1,340,965.49     1,340,965.49

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ

จัดการเรียนการสอนหลักสูตร รอย

ละ 80

โครงการศึกษาดูงานเสริมสรางองค

ความรูรายวิชานิติศาสตร

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ

จัดการเรียนการสอนหลักสูตร รอย

ละ 88.40

1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561 สูงกวาเปาหมาย                         -                           -                      -   

จํานวนนักศึกษาตกออกลดลงจากป

ที่ผานมา รอยละ 10

โครงการจัดการความเสี่ยงและแกไข

ปญหาการพนสภาพของนักศึกษา

ประชุมนักศึกษาและผูปกครองกรณี

นักศึกษากลุมเสี่ยงท่ีมีผลการเรียน

ต่ํากวา 2.00 และจัดใหมีการ

ทบทวนการเรียน และติวสอบ

เม.ย. - พ.ค. 2561 อยูระหวางดําเนินงาน                         -                           -                      -   

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

แบบ Active Learning

ความพึงพอใจผูเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 80

- ดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ

ความพึงพอใจผูเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 82

22 มีนาคม 2561 สูงกวาเปาหมาย                         -                           -                      -   

2. คณะนิตศิาสตร

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

1

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ

ประเทศอาเซียน

ความพึงพอใจของผูเรียนตอการ

จัดการเรียนการสอน รอยละ 80

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรนิติ

ศาสตรบัณฑิต
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการบริหารจัดการหองสมุดและ

สารสนเทศเพื่อการบริการที่ทันสมัย

และมีประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอย

ละ85

- ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอย

ละ 87.80

1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย.2561 ตามเปาหมาย                         -               263,700.00        263,700.00

โครงการพัฒนาระบบการแนะแนว

การศึกษาเชิงรุก

จํานวนนักศึกษาแรกเขาเปนไปตาม

แผนการรับ400 คน

- จํานวนนักศึกษาแรกเขาเปนไปตาม

แผนการรับ404 คน ขอมูล ณ วันที่ 

30 ก.ย.2561

1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561 สูงกวาเปาหมาย                         -                 15,400.00         15,400.00

โครงการจัดตั้งองคกรนักศึกษาใน

สังกัดสโมสรนักศึกษา คณะนิตศิาสตร

ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

 รอยละ 91.64

24 พ.ค. 2561 สูงกวาเปาหมาย                         -                  4,250.00           4,250.00

โครงการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสู

อาชีพและการศึกษาตอ

ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

 รอยละ 86.60

29 พ.ค. 2561 สูงกวาเปาหมาย                         -                 31,600.00         31,600.00

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม

และปจฉิมนิเทศ

ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

 รอยละ 84.32

1 ส.ค. 2561 สูงกวาเปาหมาย                         -                 55,988.00         55,988.00

โครงการฝกทักษะภาคปฏิบัติแก

นักศึกษา (ฝกงานภาคฤดูรอน)

ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

 รอยละ 85.25

ก.พ. - ส.ค. 2561 สูงกวาเปาหมาย                         -                 26,270.00         26,270.00

โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา-

โครงการ Share for you

ไมไดดําเนินการ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย.2561 ต่ํากวาเปาหมาย                         -                           -                      -   

โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา-

โครงการกีฬาเช่ือมความสัมพันธ

ภายใน “คันช่ังเกมสครั้งท่ี ๑”

ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

 รอยละ 80.60

1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย.2561 สูงกวาเปาหมาย                         -                 22,400.00         22,400.00

โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา-

โครงการเขารวมการแขงขันเชียรลีด

เดอร

ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

 รอยละ 80.60

1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย.2561 สูงกวาเปาหมาย                         -                 25,000.00         25,000.00

โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา-

โครงการครอบครูไหวครูวงโปงลาง

นิติศาสตรออนซอน

ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

 รอยละ 80

1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย.2561 ตามเปาหมาย                         -                  2,800.00           2,800.00

โครงการกิจกรรมทางวิชาการเสริม

หลักสูตรและพัฒนาทักษะชีวิต

ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

 รอยละ 80
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา-

โครงการคายคันช่ังสัมพันธ คร้ังท่ี ๓

ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

 รอยละ 86

3-5 ส.ค. 2561 สูงกวาเปาหมาย                         -                 77,177.00         77,177.00

โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา-

โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษาเรียนดี

กิจกรรมเดนและสรางช่ือเสียงใหกับ

คณะ

ดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 

ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

 รอยละ 84.20

8-26 ก.พ. 2561 สูงกวาเปาหมาย                         -                           -                      -   

โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา-

โครงการเตรียมความพรอมของผู

ฝกสอนการรองเพลง

ดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 

ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

 รอยละ100

25 - 28 ส.ค. 2561 สูงกวาเปาหมาย                         -                           -                      -   

โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา-

โครงการทบทวนความรูสูไฟนอล

ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

 รอยละ 90

ชวงท่ี 1 : 20-30 ต.ค. 2560

ชวงท่ี 2 : 20-30 ม.ีค. 2561

สูงกวาเปาหมาย                         -                  3,500.00           3,500.00

โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา-

โครงการนอง-พี่รวมใจมอบใหพี่

บัณฑิต คณะนิติศาสตร รุนที่ 10

ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

 รอยละ 84

13 ธ.ค. 2560 สูงกวาเปาหมาย                         -                 18,100.00         18,100.00

โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา-

โครงการบริหารจัดการภายใน

สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร

ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

 รอยละ 80

1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย.2561 ตามเปาหมาย                         -                 14,000.00         14,000.00

โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา-

โครงการฝกซอมเตรียมความพรอม

ในการแสดงโปงลาง

ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

 รอยละ 64

1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย.2561 ต่ํากวาเปาหมาย                         -                  3,000.00           3,000.00

โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา-

โครงการฝกซอมแสตนเชียรเพื่อเขา

รวมการแขงขันแสตนเชียรของ

มหาวิทยาลัย

ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

 รอยละ 68.60

9 ต.ค. -19 พ.ย. 2560 ต่ํากวาเปาหมาย                         -                 25,000.00         25,000.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา-

โครงการราตรีนิติศาสตรสัมพันธ

ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

 รอยละ100

31 ส.ค. 2561 สูงกวาเปาหมาย                         -                 43,290.00         43,290.00

โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา-

โครงการเลี้ยงอําลาและแสดงความ

ยินดีแกวาที่บัณฑิตคณะนิติศาสตร 

คนัช่ัง11

ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

 รอยละ 80

20 ก.พ. - 20 ม.ีค. 2561 ตามเปาหมาย                         -                 14,000.00         14,000.00

โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา-

โครงการศึกษาและสํารวจโรงเรียน

ประถมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัด

อุบลราชธานีเพื่อกําหนดเปนพื้นที่

เปาหมายในการออกคายนิติอาสา 

ของชุมนิติอาสาพัฒนา

ดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 

ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

 รอยละ 80

1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย.2561 ตามเปาหมาย                         -                           -                      -   

โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา-

โครงการสอนนองบูมสอนนองบูม

เพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ

บัณฑิต รุนที่ 10

ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

 รอยละ 80

10-12 ธ.ค. 2560 ตามเปาหมาย                         -                 11,225.00         11,225.00

โครงการสนับสนุนและสงเสริม

สวสัดิการและสวัสดิภาพนักศกึษา

ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

 รอยละ100

ส.ค. 2561 สูงกวาเปาหมาย                         -                 15,000.00         15,000.00

โครงการสืบสานวัฒนธรรมสัมพันธ

นองพี่บัณฑิต

ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

 รอยละ 84.60

1-13 ธ.ค. 2560 สูงกวาเปาหมาย                         -                           -                      -   

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนํา

กิจกรรมรับนักศึกษาใหม คณะ

นิติศาสตร

ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

 รอยละ86.73

26 ก.ค. 2561 สูงกวาเปาหมาย                         -                 24,500.00         24,500.00

                      -         17,630,825.16   17,630,825.16

โครงการทุนวิจัยดานกฎหมาย ผลงานวจิัยทางกฎหมาย 2 ผลงาน - ไมไดดําเนินการ 1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561 ต่ํากวาเปาหมาย                         -                           -                      -   

1 ผลรวม

2
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการทุนเอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบการสอน 5 รายวิขา - ไมไดดําเนินการ 1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561 ต่ํากวาเปาหมาย                         -                           -                      -   

โครงการสรางองคความรูสูการ

ทํางานวิจัย

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

 ระดับ 3.51

- ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

 ระดับ 4.35

1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561 สูงกวาเปาหมาย                         -                 11,700.00         11,700.00

โครงการวารสารกฎหมาย คณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ความพึงพอใจของผูอานวารสาร 

ระดับ 3.51

- ความพึงพอใจของผูอานวารสาร 

ระดับ 3.51

1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561 ตามเปาหมาย                         -                 65,213.00         65,213.00

โครงการศึกษาเก่ียวกับมาตรฐาน

การดําเนินการทางวินัยของ ก.พ.อ.

กระทรวงและการเปรียบเทียบ

กฎหมายเก่ียวกับการดําเนินการทาง

วินัยของขาราชการประเภทตางๆ

ผลงานวิจัย 1 ฉบับ - ผลงานวิจัย 1 ฉบับ 1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561 ตามเปาหมาย                         -               200,000.00        200,000.00

                      -             276,913.00       276,913.00

โครงการอบรมกฎหมายปกครอง

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

ระดับ 3.51

- ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

ระดับ 4.35

รุนที่ 1) 20-21 ธันวาคม 2560

รุนที่ 2) 4-6 กรกฎาคม 2561

รุนที่ 3) 6-7 กันยายน 2561

สูงกวาเปาหมาย                         -               397,490.00        397,490.00

โครงการอบรมกฎหมายสําหรับ

ครูผูสอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

ระดับ 3.51

- ดําเนินการโดยการใชงบประมาณใน

โครงการเผยแพรกฎหมายและ

ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย  

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

ระดับ 3.51

1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561 ตามเปาหมาย                         -                           -                      -   

โครงการอบรมกฎหมายสําหรับ

ผูประกอบการเพื่อรองรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียน

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

ระดับ 3.51

- ไมไดดําเนินการ 1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561 ต่ํากวาเปาหมาย                         -                           -                      -   

โครงการเผยแพรและชวยเหลือ

ประชาชนทางกฎหมาย ประจําป

งบประมาณ 2561

ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม

รอยละ 95

- ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม

รอยละ 86.70

1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย.2561 ต่ํากวาเปาหมาย             400,000.00                         -          400,000.00

2 ผลรวม

3
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

          400,000.00           397,490.00       797,490.00

4 โครงการทําบุญตักบาตรและฟงเทศน ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม  

3.51

- ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม 

4.10

8 ก.พ. 2561 สูงกวาเปาหมาย                         -                  9,300.00           9,300.00

โครงการนํ้าดําหัวผูอาวุโสเน่ืองในวัน

ผูสูงอายุของไทย

ผูเขารวมโครงการ จํานวน 50 คน - ผูเขารวมโครงการ จํานวน 117 คน 9 เม.ย. 2561 สูงกวาเปาหมาย                         -                  5,000.00           5,000.00

โครงการบุญขาวจี่ ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ 3.51

(วาง) ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ 4.14

11/2/2561 สูงกวาเปาหมาย                         -                           -                      -   

4 ผลรวม                       -               14,300.00        14,300.00

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

วางแผนแบบมีสวนรวมและ

เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

โครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปท่ีบรรลุเปาหมายตาม

ตัวช้ีวดัของโครงการรอยละ 80

- โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป

 ที่บรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดของ

โครงการรอยละ 73.33

4-5 ม.ค. 2561 ต่ํากวาเปาหมาย                         -                 50,977.00         50,977.00

โครงการเตรียมความพรอมและรับ

การตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา

ภายใน-ระดับคณะ

คะแนนการตรวจประเมินคณุภาพ

การศึกษา รวม = 3.80

- คะแนนการตรวจประเมินคณุภาพ

การศึกษา รวม = 3.93

12-13 ก.ย. 2561 สูงกวาเปาหมาย                         -                 44,756.00         44,756.00

โครงการเตรียมความพรอมและรับ

การตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา

ภายใน-ระดับหลักสูตร

คะแนนการตรวจประเมินคณุภาพ

การศึกษา รวม = 3.80

- คะแนนการตรวจประเมินคณุภาพ

การศึกษา รวม = 3.79

16 สิงหาคม 2561 ต่ํากวาเปาหมาย                         -                 26,755.00         26,755.00

                      -             122,488.00       122,488.00

โครงการสืบสานเจตนารมณเน่ืองใน

วันสถาปนาคณะ

ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม

รอยละ 86

31 พ.ค. 2561 สูงกวาเปาหมาย                         -                 15,250.00         15,250.00

โครงการอนุรักษประเพณีวันข้ึนปใหม ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม

รอยละ 84

5 ม.ค. 2561 สูงกวาเปาหมาย                         -                 27,211.00         27,211.00

จํานวนบุคลากรสายวิชาการเขารวม 

รอยละ 80

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร

ประจําป-สายวิชาการ

จํานวนบุคลากรสายวิชาการเขารวม 

รอยละ 84.37

1 พ.ย. 2560 – 31 ม.ีค. 2561 สูงกวาเปาหมาย                         -                 18,466.00         18,466.00

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนเขา

รวม รอยละ 80

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร

ประจําป-สายสนับสนุน

จํานวนบุคลากรสายวิชาการเขารวม 

รอยละ 84.37

1 พ.ย. 2560 – 31 ม.ีค. 2561 สูงกวาเปาหมาย                         -                           -                      -   

3 ผลรวม

5

5 ผลรวม

6 โครงการสรางเสริมสวสัดิการและ

คณุภาพชีวิตอยางมีความสุข

ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม

รอยละ 80
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูน

ความรูทักษะในการทํางานของ

บุคลากรสายวชิาการ

บุคลากรสายวชิาการมีทักษะผาน

เกณฑที่คณะกรรมการประจําคณะ

กําหนด 29.41

1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 ต่ํากวาเปาหมาย                         -                 28,068.00         28,068.00

โครงการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูน

ความรูทักษะในการทํางานของ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายวชิาการมีทักษะผาน

เกณฑที่คณะกรรมการประจําคณะ

กําหนด 26.66

1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 ต่ํากวาเปาหมาย                         -                 20,020.00         20,020.00

โครงการทุนสงเสริมการเขาอบรม

ของบุคลากรสายวชิาการเพื่อสอบ

ภาษาอังกฤษในระดับท่ีสูงข้ึน

ไมไดดําเนินการ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 ต่ํากวาเปาหมาย                         -                           -                      -   

โครงการสงเสริมภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารในการเตรียมความพรอม

สูประชาคมอาเซียน

บุคลากรมีสมรรถนะที่สูงข้ึน รอยละ

 63.135

1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 ต่ํากวาเปาหมาย                         -               149,883.00        149,883.00

บุคลากรสายสนับสนุนมีตําแหนงที่

สูงข้ึน 1 คน

โครงการสงเสริมพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนไปสูตําแหนงที่สูงข้ึน

ไมไดดําเนินการ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 ต่ํากวาเปาหมาย                         -                           -                      -   

บุคลากรสายวชิาการมีตําแหนงทาง

วิชาการที่สูงข้ึน 2 คน

โครงการสงเสริมพัฒนาอาจารย

นําไปสูการมีตําแหนงทางวิชาการท่ี

สูงข้ึน

อยูระหวางการประเมินผลโดย

คณะกรรมการพิจารณาผลงานทาง

วิชาการ 4 คน

1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 อยูระหวางดําเนินงาน                         -                 11,200.00         11,200.00

บุคลากรสายวชิาการมีคุณวุฒิที่สูงข้ึน

 2 คน

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ

ใหอาจารยมีระดับคุณวุฒิทาง

การศึกษา

บุคลากรสายวชิาการมีคุณวุฒิที่สูงข้ึน

 3 คน

1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 สูงกวาเปาหมาย                         -               302,810.00        302,810.00

                      -             572,908.00       572,908.00

7 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนโดยใชสื่อดิจิทัล

ความพึงพอใจของผูเรียนตอการ

จัดการเรียนการสอน รอยละ 80

- ความพึงพอใจของผูเรียนตอการ

จัดการเรียนการสอน รอยละ87.80

13 พ.ย. 60-ม.ีค. 2561 สูงกวาเปาหมาย                         -                 78,010.00         78,010.00

                      -               78,010.00        78,010.00

          400,000.00       19,092,934.16   19,492,934.16

โครงการสงเสริมความกาวหนาใน

การทํางาน

6 ผลรวม

7 ผลรวม

ผลรวมทั้งหมด

โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ

ของบุคลากรในการทํางาน

บุคลากรสายวชิาการมีทักษะผาน

เกณฑที่คณะกรรมการประจําคณะ

กําหนด

บุคลากรมีสมรรถนะที่สูงข้ึน รอยละ

 80
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โครงการจัดหาครุภัณฑของหนวยงาน จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงสําหรับ

การบริหารและจัดการการศึกษา ต.

เมืองศรีไค อ.วารินชําราบ จ.

อุบลราชธานี

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 3,618 คน ตค 60-มีค 61 สูงกวาเปาหมาย          1,637,100.00                         -       1,637,100.00

โครงการจัดซื้อทรพัยากรเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนดาน

สังคมศาสตร

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โครงการจัดซื้อทรพัยากรและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 3,618 คน ตค 60-กย 61 สูงกวาเปาหมาย                         -            1,012,460.00     1,012,460.00

โครงการบริหารงานวิเทศสัมพันธ 5 เครือขาย ตค 60-กย 61                         -                           -                      -   

โครงการฝกงานหรือสหกิจศึกษาใน

ระดับนานาชาติ

เมย-กค 61                         -                           -                      -   

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ

อาจารยชาวตางชาติ

เมย-กค 61                         -                           -                      -   

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

สําหรับการพัฒนาศักยภาพนักศกึษา

คณะบริหารศาสตร

เมย-กค 61                         -                 71,230.00         71,230.00

โครงการแลกเปลี่ยนอาจารยดานการ

เรียนการสอน และการวจิัย

เมย-กค 61                         -                           -                      -   

โครงการสรางความรวมมือระหวาง

ประเทศ

เมย-กค 61                         -               423,090.00        423,090.00

โครงการเสริมสรางประสบการณ

ชีวิตอนักศึกษา

กค-สค 61                         -                 72,300.00         72,300.00

โครงการอบรมโทอิคสําหรับ

นักศึกษาคณะบริหารศาสตร

ตค 60-มค 61                         -               101,950.00        101,950.00

3. คณะบริหารศาสตร

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

ตามเปาหมาย

1.เวียดนาม 2.ลาว 3.เม็กซิโก 4.จีน 

5.แคเมอรูน

1

โครงการดําเนินงานดานวเิทศสัมพันธ จํานวนเครือขายตางประเทศ
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการบริหารและจัดการการศึกษา จํานวนนักศกึษาทั้งหมด โครงการสนับสนุนภารกิจดานการ

บริหารหนวยงาน

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 3,618 คน ตค 60-กย 61 สูงกวาเปาหมาย                         -            2,652,479.23     2,652,479.23

โครงการบริหารจัดการดานบุคลากร จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัย โครงการคาใชจายบุคลากร จํานวนพนักงาน ม. 96 คน ตค 60-กย 61 สูงกวาเปาหมาย                         -           20,733,654.52    20,733,654.52

โครงการตรวจสอบภายในประจําป ธค 60-กพ 61                         -                 30,000.00         30,000.00

โครงการสนับสนุนคากระแสไฟฟา ตค 60-กย 61                         -            2,646,752.60     2,646,752.60

โครงการเตรียมความพรอมกอน

ฝกงาน

จํานวนนักศึกษาสาขาการเงินและ

การธนาคาร สําเร็จการศึกษา 151 

คน รอยละ 94.38

ดําเนินโครงการ ธค 61                         -                 46,500.00         46,500.00

โครงการเตรียมความพรอมเพื่อการ

สอบในอนุญาต Investment 

Consultant (IC)

จํานวนนักศึกษาสาขาการเงินและ

การธนาคาร สําเร็จการศึกษา 151 

คน รอยละ 94.39

เมย-กค 61                         -                 43,500.00         43,500.00

โครงการนิเทศนักศึกษาฝกงาน จํานวนนักศึกษาสาขาการเงินและ

การธนาคาร สําเร็จการศึกษา 151 

คน รอยละ 94.40

เมย-กค 61                         -               123,986.04        123,986.04

โครงการบริหารจัดการศูนยการ

เรียนรูเพื่อการลงทุน

จํานวนนักศึกษาสาขาการเงินและ

การธนาคาร สําเร็จการศึกษา 151 

คน รอยละ 94.41

เมย-กค 61                         -                           -                      -   

โครงการศึกษาดูงานของนักศกึษา

สาขาการเงินและการธนาคาร

จํานวนนักศึกษาสาขาการเงินและ

การธนาคาร สําเร็จการศึกษา 151 

คน รอยละ 94.42

วันที่ 16-19พย60                         -               244,000.00        244,000.00

โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน 

 สาขาการเงนิและการธนาคาร 

(ตํารา)

จํานวนนักศึกษาสาขาการเงินและ

การธนาคาร สําเร็จการศึกษา 151 

คน รอยละ 94.43

เมย-กค 61                         -                  4,860.00           4,860.00

โครงการสนับสนุนศกัยภาพ

นักศึกษาสาขาการเงนิและการ

ธนาคารเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ

ทางดานการเงนิ

จํานวนนักศึกษาสาขาการเงินและ

การธนาคาร สําเร็จการศึกษา 151 

คน รอยละ 94.44

เมย-กค 61                         -                  9,675.00           9,675.00

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 3,618 คน สูงกวาเปาหมาย

ตามเปาหมาย

โครงการบริหารจัดการทั่วไป จํานวนนักศึกษาทั้งหมด

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการเงนิ

และการธนาคาร

จํานวนนักศึกษาสาขาการเงินและ

การธนาคาร สําเร็จการศึกษา
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการสนับสนุนใหนักศึกษาเขา

รวมการแขงขันระดับชาติ

จํานวนนักศึกษาสาขาการเงินและ

การธนาคาร สําเร็จการศึกษา 151 

คน รอยละ 94.45

ตค 60                         -                 51,052.00         51,052.00

โครงการเตรียมความพรอมกอนเขา

สูตลาดแรงงาน (รหัส 57)

พย-ธค 60                         -                 25,000.00         25,000.00

โครงการเตรียมความพรอมใหกับ

นักศึกษาที่จะเขาศึกษาในป

การศึกษา 2561 (รหัส 61)

ตค 60-กย 61                         -                           -                      -   

โครงการนิเทศนักศึกษา ตค 60-กย 61                         -                 78,553.80         78,553.80

โครงการพบอาจารยที่ปรึกษา (ทุก

ช้ันป)

 ตค60                         -                 14,700.00         14,700.00

โครงการเพิ่มทักษะการใชเทคโนโลยี

เพื่อการจัดการ (รหัส 58)

พค.-สค 61                         -                           -                      -   

โครงการศึกษาดูงานของนักศกึษา 

สาขาการจัดการ ป 3

มค-พค.61                         -               288,000.00        288,000.00

โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน 

 สาขาการจัดการธุรกิจ (ตํารา)

พค.-สค 61                         -                 36,262.50         36,262.50

โครงการสนับสนุนรายวิชา การ

บริหารโครงการ (รหัส 58)

พค.-สค 61                         -                           -                      -   

โครงการสรางแรงบันดาลใจ พค.-สค 61                         -                           -                      -   

โครงการอบรมการใชโปรแกรม

สําเรจ็รูปเพื่อการวิจัย (SPSS)

ตค 60                         -                 27,407.00         27,407.00

 โครงการดูงานรายวิขา พย 60                         -                 15,000.00         15,000.00

โครงการ exit exam 22 - 29 ธค 60                         -                  2,200.00           2,200.00

โครงการแขงขันทักษะ กพ 61                         -                 46,999.53         46,999.53

จํานวนนักศึกษาสาขาการจัดการ

ธุรกิจ สําเร็จการศึกษา 116 คน 

รอยละ 98.23

ตามเปาหมาย

จํานวนนักศึกษาจัดการการโรงแรม 

สําเรจ็การศึกษา 67 คน รอยละ74.4

ต่ํากวาเปาหมาย

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการจัดการ จํานวนนักศึกษาสาขาการจัดการ

ธุรกิจ สําเร็จการศึกษา

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการ

จัดการการโรงแรม

จํานวนนักศึกษาจัดการการโรงแรม 

สําเรจ็การศึกษา

38



 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการเตรียมความพรอม นศ.ใหม กค 61                         -                 45,135.00         45,135.00

โครงการเตรียมความพรอมกอนเขา

ตลาดแรงงาน

พค 61                         -                 10,000.00         10,000.00

โครงการทัศนศึกษาดงาน น.ศ.การ

จัดการการโรงแรม

20-23 ธ.ค.60                         -               280,000.00        280,000.00

โครงการนิเทศนักศึกษาฝกงาน  3/60 มิย-กค 61                         -               130,864.60        130,864.60

โครงการนิเทศนักศึกษาฝกงาน 2/60 เมย-กค 61                         -                 93,000.00         93,000.00

โครงการภัตตาคารจําลอง พย 2560                         -                 25,000.00         25,000.00

โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน 

 สาขาการจัดการการโรงแรม (ตํารา)

ตค 60-กย 61                         -                 12,432.00         12,432.00

โครงการสัมมนารายวิชา Club 2 ธค 60                         -                  5,210.00           5,210.00

โครงการสัมมนารายวิชา สัมมนา กค 61                         -                 30,000.00         30,000.00

โครงการไหวครูปฏิบัติการ กค 61                         -                           -                      -   

โครงการอบรมใชสื่อและสารสนเทศ

เพื่อการเรียนรู

กย-พย60                         -                 20,000.00         20,000.00

โครงการเตรียมความพรอมสู

ตลาดแรงงาน สําหรับนักศึกษา

สาขาการตลาด

ธค 60                         -                 18,400.00         18,400.00

โครงการนิเทศนักศึกษาฝกงาน 

สาขาการตลาด ภาคการศึกษาปลาย

 ปการศึกษา 2561

มิย-กค 61                         -               135,000.00        135,000.00

โครงการนิเทศนักศึกษาฝกงาน 

สาขาการตลาด(การจัดการคาปลีก)  

 ภาคการศึกษาตน ป2561

มิย-กค 61                         -                 51,600.00         51,600.00

จํานวนนักศึกษาสาขาการตลาด 

สําเรจ็การศึกษา 162 คน (รอยละ 

90)

ตามเปาหมายโครงการผลิตบัณฑิตสาขาการตลาด จํานวนนักศกึษาสาขาการตลาด 

สําเรจ็การศึกษา
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการบูรณาการความรูกับทองถ่ิน

 ในรายวิชาสัมนาการตลาด

ชวงท่ี 1 ตค 60/ชวงท่ี 2 ธค 60/

ชวงท่ี 3 มค 61

                        -                 90,000.00         90,000.00

โครงการปรับปรุงหลักสูตรการตลาด มิย-กค 61                         -                           -                      -   

โครงการพบอาจารยที่ปรึกษา สาขา

การตลาด

มิย-กค 61                         -                           -                      -   

โครงการพัฒนานักการตลาดเพื่อ

รองรบัไทยแลนด4.0

มิย-กค 61                         -                           -                      -   

โครงการพัฒนาศักยภาพทางการ

แขงขันของนักศกึษา สาขาการตลาด

มิย-กค 61                         -                           -                      -   

โครงการเรียนรูนอกหองเรียนใน

ศตวรรษที่ 21

มิย-กค 61                         -                 25,600.00         25,600.00

โครงการศึกษาดูงานของนักศกึษา

สาขาการตลาด

ตค-ธค60                         -               306,000.00        306,000.00

โครงการสนับสนุนการเดินทางของ

นักศึกษาการตลาด(การจัดการคา

ปลีก)

ตค60-กย61                         -                 33,000.00         33,000.00

โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน 

 สาขาการตลาด (ตํารา)

ตค 60-กย 61                         -                 17,900.50         17,900.50

โครงการประชาสัมพันธการตลาด มค 61                         -                 12,300.00         12,300.00

โครงการ  FAP มค-กย 61                         -                 26,240.00         26,240.00

โครงการ AccGame พย 60                         -                 39,881.00         39,881.00

โครงการ EXCEL เพื่องานบัญชี พค 61                         -                 29,348.00         29,348.00

โครงการ นักบัญชีรุนใหม Young & 

Smart

มีค 61                         -                 46,080.00         46,080.00

โครงการTax Junior มค-พค 61                         -                 99,608.00         99,608.00

จํานวนนักศึกษสาขาการบัญชี 

สําเรจ็การศึกษา 157 คน (รอยละ 

98.13)

ตามเปาหมายโครงการผลิตบัณฑิตสาขาการบัญชี จํานวนนักศึกษสาขาการบัญชี 

สําเรจ็การศึกษา
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการแขงขันทักษะ FAP พย60-กพ61                         -                 34,240.00         34,240.00

โครงการเตรียมความพรอมกอนเรียน มิย-กค 61                         -               127,620.00        127,620.00

โครงการนิเทศนักศึกษาฝกงานสาขา

บัญชี

มิย-กค 61                         -                 66,400.00         66,400.00

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ(การ

นําเสนองาน บุคลิกภาพ)

มิย-กค 61                         -                 20,000.00         20,000.00

โครงการศึกษาดูงานของนักศกึษา

สาขาบัญชี

มิย-กค 61                         -               266,000.00        266,000.00

โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน 

 สาขาการบัญชี (ตํารา)

ตค 60-กย 61                         -                 14,832.00         14,832.00

โครงการหองสมุด มิย-กค 61                         -                           -                      -   

โครงการ Cross cultural exchange เมย-กค 61                         -                           -                      -   

โครงการ Currency Trade เมย-กค 61                         -                           -                      -   

โครงการ International Cooking เมย-กค 61                         -                  6,000.00           6,000.00

โครงการ Negotiation skills เมย-กค 61                         -                           -                      -   

โครงการนิเทศนักศึกษาฝกงาน เมย-กค 61                         -                 14,786.00         14,786.00

โครงการศึกษาดูงาน น.ศ.การจัดการ

ธุรกิจระหวางประเทศ

 18-22ธค60                         -               105,000.00        105,000.00

โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน 

 สาขาการจัดการธุรกิจระหวาง

ประเทศ (ตํารา)

ตค 60-กย 61                         -                           -                      -   

โครงการ ศึกษาดูงานพิธีการ

ศลุกากรดานชองเม็ก

ตค 60-กย 61                         -                  8,240.00           8,240.00

โครงการ อบรม Sustaining 

Persunal Success Workshop

ตค 60-กย 61                         -                 10,700.00         10,700.00

ตามเปาหมายจํานวนนักศึกษสาขาการจัดการ

ธุรกิจระหวางประเทศ สําเร็จ

การศึกษา 19 คน (รอยละ 95)

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาธุรกิจ

ระหวางประเทศ

จํานวนนักศึกษสาขาการจัดการ

ธุรกิจระหวางประเทศ สําเร็จ

การศึกษา
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการนิเทศนักศึกษาฝกงาน เมย-กย61                         -                 29,963.35         29,963.35

โครงการ MIS Homeroom เมย-กย61                         -                  4,000.00           4,000.00

โครงการแขงขันโครงงานระบบ

สารสนเทศ (MIS Project Contest)

เมย-กย61                         -                           -                      -   

โครงการแขงขันทางวิชาการ เมย-กย61                         -                           -                      -   

โครงการเตรียมความพรอมของ

นักศึกษา

เมย-กย61                         -                           -                      -   

โครงการเตรียมความพรอมสหกิจ

ศกึษา

ธค 60                         -                  5,000.00           5,000.00

โครงการนิเทศนักศึกษาฝกงาน สห

กิจศึกษา

เมย-กย61                         -                           -                      -   

โครงการปจฉิมนักศึกษา เมย-กย61                         -                  4,675.00           4,675.00

โครงการศึกษาดูงานของนักศกึษา

สาขาระบบสารสนเทศ

เมย-กย61                         -               184,000.00        184,000.00

โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน 

 สาขาการระบบสารสนเทศ (ตํารา)

เมย-กย61                         -                 25,659.00         25,659.00

โครงการสัมมนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการ

เมย-กย61                         -                 18,779.00         18,779.00

โครงการเตรียมความพรอมดาน

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา

เมย-กย61                         -                 10,000.00         10,000.00

โครงการนักศึกษาชวยงานวิชาการ

บัณฑิตศึกษา*

เมย-กย61                         -                  1,950.00           1,950.00

จํานวนนักศึกษาสาขาระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ สําเรจ็

การศึกษา 41 คน (รอยละ 68.33)

ต่ํากวาเปาหมาย

จํานวนนักศึกษาบริหารธรุกิจ

มหาบัณฑิต สําเร็จการศึกษา 22 คน 

(รอยละ 110)

สูงกวาเปาหมาย

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ

จํานวนนักศึกษาสาขาระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ สําเรจ็

การศึกษา

โครงการผลิตมหาบัณฑิตสาขา

บริหารธรุกิจ

จํานวนนักศึกษาบริหารธรุกิจ

มหาบัณฑิต สําเร็จการศึกษา
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

และเตรียมความพรอม  ประจําภาค

ปลาย ปการศึกษา 2560

มค-กย61                         -                  5,400.00           5,400.00

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

และเตรียมความพรอม ประจําป

การศึกษา 2561

เมย-กย61                         -                 10,000.00         10,000.00

โครงการเพิ่มทักษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เมย-กย61                         -                 10,000.00         10,000.00

โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา ภาค

ตน

เมย-กย61                         -                           -                      -   

โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา ภาค

ปลาย

เมย-กย61                         -                           -                      -   

โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน 

 สาขา MBA (ตํารา)

ตค 60-กย61                         -                 33,112.00         33,112.00

โครงการสานสัมพันธ MBA-UBU 

คร้ังท่ี 2 *

เมย-กย61                         -                 39,625.00         39,625.00

โครงการเสริมความรูวิชาการใหกับ

นักศึกษา (วิทยากรพิเศษ) สาขา

บริหารธรุกิจ

ตค 60-กย61                         -               481,650.00        481,650.00

รับขวัญบัณฑิตบริหารศาสตร ธค 60                         -                           -                      -   

คาตอบแทนการตรวจกระดาษคําตอบ ตค 60-กย61                         -                 39,112.50         39,112.50

คาตอบแทนการสอนเกินภาระงาน

สอน

กย-ธค60                         -            1,329,080.00     1,329,080.00

โครงการเตรียมความพรอมดาน

วิชาการใหแกนักศึกษาใหม

กค 61                         -                           -                      -   

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

คาเฉลี่ย 4.19 (ระดับมาก)

สูงกวาเปาหมายโครงการสงเสริมและพัฒนา

คณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการนักศึกษาชวยปฏิบัติงาน

ดานการเรียนการสอน

ตค 60-กย61                         -               350,300.00        350,300.00

โครงการเปดบานบริหารศาสตร สค 61                         -                           -                      -   

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนว

ปฏิบัติที่ดีดานการผลิตบัณฑิต

ตค 60-กย61                         -                 14,480.00         14,480.00

โครงการสงเสริมการผลิตตํารา ตค 60-กย61                         -                           -                      -   

โครงการสอนเสริมรายวิชาดาน

คาํนวนและภาษาอังกฤษ สําหรับ

นักศึกษาชั้นป 1-4

ตค 60-เมษ 61                         -                 84,300.00         84,300.00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

นักศึกษาใหมคณะบริหารศาสตร 

เก่ียวกับการใชงานระบบทะเบียน

สค 61                         -                 75,000.00         75,000.00

โครงการอบรมพัฒนาอาจารย ดาน

การผลิตบัณฑิต

ตค 60-เมษ 61                         -                 20,840.00         20,840.00

อาจารยพิเศษและวิทยากรพิเศษ ตค 60-เมษ 61                         -               643,337.00        643,337.00

โครงการปรับปรุงอาคารคณะ

บริหารศาสตร

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โครงการปรับปรุงอาคารคณะ

บริหารศาสตร

- ตค 60-กย61 ยกเลิกโครงการ                         -                           -                      -   

โครงการปรับปรุงบริเวณพื้นท่ีรอบ

นอกอาคารคณะบริหารศาสตร

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โครงการปรับปรุงบริเวณพื้นท่ีรอบ

นอกอาคารคณะบริหารศาสตร

- ตค 60-กย61 ยกเลิกโครงการ                         -                           -                      -   

โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบและโรง

อาหารคณะบริหารศาสตร

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบและโรง

อาหารคณะบริหารศาสตร

- ตค 60-กย61 ยกเลิกโครงการ                         -                           -                      -   

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ

อาคารกิจกรรมนักศึกษา Student 

Center

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ

อาคารกิจกรรมนักศึกษา Student 

Center

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 3,618 คน ตค 60-กย61 สูงกวาเปาหมาย                         -               349,000.00        349,000.00

โครงการปรับปรุงหองเรยีน CLB 1 

ช้ัน 3

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โครงการปรับปรุงหองเรียน CLB 1 

ช้ัน 3

ตค 60-กย61 สูงกวาเปาหมาย                         -               345,000.00        345,000.00

โครงการปรับปรุงตอเตมิขยายลาน

เอนกประสงค

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โครงการปรับปรุงตอเติมขยายลาน

เอนกประสงค

ตค 60-กย61 ยกเลิกโครงการ                         -                           -                      -   

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 3,618 คน
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการปรับปรุงหองช้ัน 4 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โครงการปรับปรุงหองช้ัน 4 ตค 60-กย61 ยกเลิกโครงการ                         -                           -                      -   

โครงการปรับปรุงหอง 306 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โครงการปรับปรุงหอง 306 ตค 60-กย61 ยกเลิกโครงการ                         -                           -                      -   

โครงการปรับปรุงหอง MS 1 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โครงการปรับปรุงหอง MS 1 ตค 60-กย61 ยกเลิกโครงการ                         -                           -                      -   

โครงการปรับปรุงหอง ปฎิบัติการ

คอม 1-2

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โครงการปรับปรุงหอง ปฎิบัติการ

คอม 1-2

ตค 60-กย61 ยกเลิกโครงการ                         -                           -                      -   

โครงการกอสรางสนามฟุตบอลหญา จํานวนนักศกึษาทั้งหมด โครงการกอสรางสนามฟุตบอลหญา ตค 60-กย61 ยกเลิกโครงการ                         -                           -                      -   

        1,637,100.00       35,172,292.17   36,809,392.17

โครงการคาตอบแทนผูทรงคณุวุฒิ

เพื่อพิจารณางานวิจัยของคณะ

บริหารศาสตร

ตค 60-กย61                         -                           -                      -   

โครงการประชุมคณะกรรมการวจิัย ตค 60-กย61                         -                  1,205.00           1,205.00

โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหาร

งานวิจัยคณะบริหารศาสตร เพื่อ

สรางความสัมพันธกับหนวยงาน

ภายนอก

ตค 60-กย61                         -                           -                      -   

โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรม 

"การจัดการความรูดานการวิจัย"

ตค 60-กย61                         -                  3,930.00           3,930.00

โครงการสงเสริมและกระตุนการ

เผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการ*

ตค 60-กย61                         -               188,844.56        188,844.56

โครงการสนับสนุนการจัด

นิทรรศการและประชาสัมพันธ

ผลงานวิจัย

ตค 60-กย61                         -                           -                      -   

โครงการสนับสนุนงบประมาณการ

สรางสรรคงานวิจัย

ตค 60-กย61                         -               152,000.00        152,000.00

โครงการอบรมเพื่อพัฒนางานวิจัย ตค 60-กย61                         -                 16,920.00         16,920.00

จัดทํา “วารสารวิชาการบริหาร

ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"

ตค 60-กย61                         -               121,798.00        121,798.00

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคตอ

อาจารยประจํา รอยละ 66.7

สูงกวาเปาหมาย

1 ผลรวม

2 โครงการสงเสริมและบริหารงานวิจัย ผลงานวิจัและงานสรางสรรคตอ

อาจารยประจํา
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ยุทธศาสตร
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โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

การพัฒนากลยุทธการตลาด

เครือขายสังคมออนไลนดวยระบบ

เว็บไซตตัวแทนธุรกิจทองเท่ียว

ออนไลน (Online Travel Agency)

 สําหรับธุรกิจที่พักและทองเท่ียวใน

ภาคอีสาน

ผลงานวิจัและงานสรางสรรคตอ

อาจารยประจํา

การพัฒนากลยุทธการตลาด

เครือขายสังคมออนไลนดวยระบบ

เว็บไซตตัวแทนธุรกิจทองเท่ียว

ออนไลน (Online Travel Agency)

 สําหรับธุรกิจที่พักและทองเท่ียวใน

ภาคอีสาน

อยูระหวางการดําเนินงาน ตค 60-กย61 อยูระหวางดําเนินงาน             599,000.00                         -          599,000.00

การพัฒนาตลาดเพื่อการทองเท่ียว

เชิงสรางสรรคบนฐานอัตลักษณ

ทางการทองเท่ียวของจังหวัด

อุบลราชธานี

ผลงานวิจัและงานสรางสรรคตอ

อาจารยประจํา

การพัฒนาตลาดเพื่อการทองเท่ียว

เชิงสรางสรรคบนฐานอัตลักษณ

ทางการทองเท่ียวของจังหวัด

อุบลราชธานี

อยูระหวางการดําเนินงาน ตค 60-กย61 อยูระหวางดําเนินงาน             351,100.00                         -          351,100.00

ชุดโครงการ การเสริมศักยภาพ

เกษตรกรในการเพิ่มมูลคาผลผลิต

จากฐานความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการพัฒนาการผลิต

อาหารปลอดภัยผานกิจกรรมการ

ผลิตแบบเกษตรผสมผสาน

ผลงานวิจัและงานสรางสรรคตอ

อาจารยประจํา

โครงการวิจัยยอยท่ี 5: การศึกษา

ความเปนไปไดดานการตลาดและ

การเงินในธุรกิจปลาพื้นบาน

อยูระหวางการดําเนินงาน ตค 60-กย61 อยูระหวางดําเนินงาน             390,600.00                         -          390,600.00

ระบบแอปพิเคช่ันติดตามและ

พยากรณสุขภาพผูสูงอายุ

ผลงานวิจัและงานสรางสรรคตอ

อาจารยประจํา

ระบบแอปพิเคช่ันติดตามและ

พยากรณสุขภาพผูสูงอายุ

อยูระหวางการดําเนินงาน ตค 60-กย61 อยูระหวางดําเนินงาน             550,000.00                         -          550,000.00

        1,890,700.00           484,697.56    2,375,397.56

โครงการกอตั้งสมาคมศษิยเกาคณะ

บริหารศาสตร

พย 60                         -                 87,200.00         87,200.00

โครงการคายทักษะนักธุรกิจ ตค 60-กย61                         -                           -                      -   

โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษา

ใหม ปการศึกษา 2561

ตค 60-กย61                         -                           -                      -   

ตามเปาหมายจํานวนนักศึกษาใหม 980 คน  (รอย

ละ 96.08)

2 ผลรวม

3 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอก

หลักสูตร

จํานวนนักศึกษาใหม
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โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการปรับปรุงและพัฒนาการ

ใหบริการและการใหขอมูลตาม

เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา

ขอ 1.5

ธค 60                         -                 20,000.00         20,000.00

โครงการปจฉิมนิเทศ ปการศึกษา 

2560

16พย60                         -                 22,200.00         22,200.00

โครงการรับขวัญบัณฑิตบริหาร

ศาสตร รุนที่ 16

10-13 ธค 60                         -               286,921.00        286,921.00

โครงการรากแกว ตค 60-กย61                         -                           -                      -   

โครงการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค

ตค 60-กย61                         -                 54,340.00         54,340.00

โครงการสนับสนุนระบบอาจารยท่ี

ปรึกษา

ตค 60-กย61                         -                 33,710.00         33,710.00

โครงการสรางเครือขายนักศึกษา

ระหวางสถาบันภายในประเทศและ

ตางประเทศ ปงบประมาณ 2561

ตค 60-กย61                         -                           -                      -   

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา

 2561

สค 61                         -                  6,592.00           6,592.00

ผลิตคูมือฝกงาน มีค 61                         -                 36,800.00         36,800.00

พิธไีหวครู ปการศึกษา 2561 (และ

มอบทุนการศึกษา ปการศึกษา 2560

 และ2561)

ตค 60                         -               204,500.00        204,500.00

สัมภาษณนักศึกษา กองทุนกูยืมเพื่อ

การศึกษา

เมย-กย61                         -                  7,665.00           7,665.00

สัมมนาแกนนํานักศึกษา เมย-กย61                         -                 18,120.00         18,120.00

สืบรอยธรรม ตามรอยเทียน ป 2561 กค 61                         -                           -                      -   
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ยุทธศาสตร
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โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

เจาะธรุกิจ พิชิตตนทุน รอยละผูเขารวมโครงการ เจาะธุรกิจ พิชิตตนทุน รอยละ 100 ตค 60-กย61 ตามเปาหมาย               80,000.00                         -           80,000.00

เพิ่มประสิทธิภาพชองทางการจัด

จําหนายแกผลิตภัณฑชุมชนและ

ผูประกอบการสินคาโอทอป

รอยละผูเขารวมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพชองทางการจัด

จําหนายแกผลิตภัณฑชุมชนและ

ผูประกอบการสินคาโอทอป

รอยละ 86.67 ตค 60-กย61 ตามเปาหมาย               53,000.00                         -           53,000.00

โครงการบริหารการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ

คณุภาพการบริการวิชาการแกสังคม โครงการบริหารการประชุมวชิาการ

ระดับชาติและนานาชาติ

ระดับ 5 คะแนน ตค 60-กย61 สูงกวาเปาหมาย                         -                           -                      -   

โครงการบริหารจัดการงานบริการ

วิชาการแหลงทุนสนับสนุนภายนอก

คณุภาพการบริการวิชาการแกสังคม โครงการบริหารจัดการงานบริการ

วิชาการแหลงทุนสนับสนุนภายนอก

ระดับ 5 คะแนน ตค 60-กย61 สูงกวาเปาหมาย                         -            3,301,539.00     3,301,539.00

โครงการจัดทําของที่ระลึกคณะ

บริหารศาสตร

ตค 60-กย61                         -                 27,600.00         27,600.00

โครงการจัดทําวิดิทัศนแนะนําคณะฯ เมย-กย61                         -                           -                      -   

โครงการประกาศเกียรติคณุและมอบ

เสื้อสามารถ

เมย-กย61                         -                           -                      -   

โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร เมย-กย61                         -               109,300.72        109,300.72

โครงการสื่อสิ่งพิมพเพื่อการ

ประชาสัมพันธหลักสูตร

ตค 60-กย61                         -                 77,700.00         77,700.00

โครงการอบรมเครือขายครูแนะแนว

ภาคอีสาน

เมย-กย61                         -                           -                      -   

ตอนรับคณะดูงานจากภายนอก เมย-กย61                         -                  4,950.00           4,950.00

นิทรรศการงานเกษตรอีสานใต มค-กพ 61                         -                           -                      -   

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร

อุดมศึกษา

ตค 60-กย61                         -                           -                      -   

โครงการเผยแพรผลงานบริการ

วิชาการ

ตค 60-กย61                         -                           -                      -   

โครงการสํารวจความตองการและ

ประเมินความสําเร็จของโครงการ

บริการวชิาการตอสังคม

ตค 60-กย61                         -                           -                      -   

จํานวนนักศึกษาใหม 980 คน  (รอย

ละ 96.08)

ตามเปาหมาย

ระดับ 5 คะแนน สูงกวาเปาหมาย

จํานวนนักศึกษาใหม

โครงการสงเสริมและบริหารงาน

บริการวชิาการ

คณุภาพการบริการวิชาการแกสังคม

โครงการประชาสัมพันธเชิงรกุ
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เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการเสริมสรางความรวมมือ

ดานบริการวิชาการกับหนวยงาน

ภายนอก

ตค 60-กย61                         -                           -                      -   

การเพิ่มมูลคาคุณคาสินคาสหกรณ

และเกษตรกรรมไทย กาวไกลสู 

เกษตรดิจิตอล ในยุค 4.0

รอยละผูเขารวมโครงการ การเพ่ิมมูลคาคุณคาสินคาสหกรณ

และเกษตรกรรมไทย กาวไกลสู 

เกษตรดิจิตอล ในยุค 4.0

รอยละ 85 ตค 60-กย61 ตามเปาหมาย             156,300.00                         -          156,300.00

การใชกลยุทธทางการเงินและ

ความรูทางการบัญชีสรางมูลคาเพิ่ม

เชิงเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพ

กลุมวสิาหกิจชุมชน มุงสูการเปน

ประเทศไทย 4.0

รอยละผูเขารวมโครงการ การใชกลยุทธทางการเงินและ

ความรูทางการบัญชีสรางมูลคาเพิ่ม

เชิงเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพ

กลุมวสิาหกิจชุมชน มุงสูการเปน

ประเทศไทย 4.0

 รอยละ 112.5 ตค 60-กย61 สูงกวาเปาหมาย               86,000.00                         -           86,000.00

การจัดทําเอกสารทางบัญชีและ

รายงานงบการเงนิของกองทุน

หมูบานฯ ใหเปนไปตามเกณฑของ

หนวยงานกํากับดูแล

รอยละผูเขารวมโครงการ การจัดทําเอกสารทางบัญชีและ

รายงานงบการเงนิของกองทุน

หมูบานฯ ใหเปนไปตามเกณฑของ

หนวยงานกํากับดูแล

รอยละ 100 ตค 60-กย61 ตามเปาหมาย               65,000.00                         -           65,000.00

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

เรื่อง เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค

ลุมแมนํ้าโขงของเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ประจําปงบประมาณ 2561

รอยละผูเขารวมโครงการ การประชุมวิชาการระดบันานาชาติ 

เรื่อง เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค

ลุมแมนํ้าโขงของเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ประจําปงบประมาณ 2561

รอยละ 267 ตค 60-กย61 สูงกวาเปาหมาย             285,294.85                         -          285,294.85

การพัฒนาผูประกอบการใหมดวย

กลยทุธทางธุรกิจเชิงสรางสรรค

รอยละผูเขารวมโครงการ การพัฒนาผูประกอบการใหมดวย

กลยทุธทางธุรกิจเชิงสรางสรรค

รอยละ 115 ตค 60-กย61 สูงกวาเปาหมาย             100,000.00                         -          100,000.00

การพัฒาทักษะการบริการอยางมือ

อาชีพเพื่อเขาสูยุคของการทองเท่ียว

 4.0

รอยละผูเขารวมโครงการ การพัฒาทักษะการบริการอยางมือ

อาชีพเพื่อเขาสูยุคของการทองเท่ียว

 4.0

รอยละ 150 ตค 60-กย61 สูงกวาเปาหมาย             100,000.00                         -          100,000.00

พัฒนาคุณภาพบริการของ

โรงพยาบาลตามหลักปฏิบัติสําหรับ

ผูสูงวัย

รอยละผูเขารวมโครงการ พัฒนาคุณภาพบริการของ

โรงพยาบาลตามหลักปฏิบัติสําหรับ

ผูสูงวัย

รอยละ 114 ตค 60-กย61 สูงกวาเปาหมาย               87,400.00                         -           87,400.00
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เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการ

ผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตวเพื่อเปน

พลังานทดแทนในครัวเรือนแบบยั่งยนื

รอยละผูเขารวมโครงการ โครงการถายทอดเทคโนโลยีการ

ผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตวเพื่อเปน

พลังานทดแทนในครัวเรือนแบบยั่งยนื

รอยละ 89 มีค - กย 61 ตามเปาหมาย                         -               140,000.00        140,000.00

        1,012,994.85         4,439,137.72    5,452,132.57

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คุณภาพการทานุบารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม

โครงการรณรงคอนุรกัษวัฒนธรรม

ไทยสําหรับนักศึกษาและบุคลากร

ระดับ 5 คะแนน ตค 60-กย61 สูงกวาเปาหมาย                         -                           -                      -   

การสรางมูลคา ผาทองถ่ินโดยการ

ถอดทาฟอนรํา และการตกแตง

หองพักดวยผายอมครามวงศปดสา

ผานเทคโนโลยีดิทัล

รอยละผูเขารวมโครงการ การสรางมูลคา ผาทองถ่ินโดยการ

ถอดทาฟอนรํา และการตกแตง

หองพักดวยผายอมครามวงศปดสา

ผานเทคโนโลยีดิทัล

รอยละ 121 ตค 60-กย61 สูงกวาเปาหมาย             100,000.00                         -          100,000.00

การสืบสานประเพณีบุญเขากรรม 

ฮีต 12

รอยละผูเขารวมโครงการ การสืบสานประเพณีบุญเขากรรม 

ฮีต 12

รอยละ 92 ตค 60-กย61 ตามเปาหมาย               55,000.00                         -           55,000.00

พัฒนาและเพิ่มทักษะดานดนตรีไทย รอยละผูเขารวมโครงการ พัฒนาและเพิ่มทักษะดานดนตรีไทย รอยละ 88 ตค 60-กย61 ตามเปาหมาย               80,000.00                         -           80,000.00

สรางทักษะการบริหารผาน

การละเลนพื้นบานอีสาน

รอยละผูเขารวมโครงการ สรางทักษะการบริหารผาน

การละเลนพื้นบานอีสาน (ปท่ี 5)

- ตค 60-กย61 อยูระหวางดําเนินงาน                         -                           -                      -   

สืบสานประเพณี "บุญออกพรรษา" 

ประจําป 2561

รอยละผูเขารวมโครงการ สืบสานประเพณี "บุญออกพรรษา" 

ประจําป 2561

รอยละ 82.5 ตค 60-กย61 ตามเปาหมาย               55,000.00                         -           55,000.00

สืบสานวัฒนธรรมลําผญา เช่ือมโยง

ผานบทรําและคํากลอน เพื่อสงเสริม

คณุธรรมและจริยธรรมเยาวชนไทย

รอยละผูเขารวมโครงการ สืบสานวฒันธรรมลําผญา เช่ือมโยง

ผานบทรําและคํากลอน เพื่อสงเสริม

คณุธรรมและจริยธรรมเยาวชนไทย

รอยละ 88 ตค 60-กย61 ตามเปาหมาย               80,000.00                         -           80,000.00

4 ผลรวม           370,000.00                       -         370,000.00

โครงการจัดทําแผนปรับปรุง

กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร*

ตค 60-กย61                         -                           -                      -   

โครงการจัดทํารายงานประจําป ตค 60-เมย61                         -                  8,800.00           8,800.00

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 721 คน ตามเปาหมาย

3 ผลรวม

4

5 โครงการพัฒนางานนโยบายและแผน จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
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เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการดําเนินงานตามนโยบายการ

ผลิตบัณฑิต (งบกลาง)

ตค 60-กย61                         -            1,777,118.41     1,777,118.41

โครงการทบทวนแผนกลยุทธคณะ

บริหารศาสตร พ.ศ.2560-2564*

เมย-กย61                         -                           -                      -   

โครงการบริหารความเสี่ยง ตค 60-กย61                         -                 53,850.00         53,850.00

โครงการภารกิจผลิตบัณฑิตเรงดวน 

(ฉุกเฉิน)

ตค 60-กย61                         -                           -                      -   

โครงการศึกษาดูงานของบุคลากร

คณะบริหารศาสตร

เมย-กค61                         -               413,850.00        413,850.00

โครงการสํารวจความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิต

พค-กค61                         -                 15,000.00         15,000.00

การจัดประชุมคณะกรรมการดาน

การประกันคุณภาพ ระดับคณะ

ตค 60-กย61                         -                           -                      -   

การจัดประชุมคณะกรรมการดาน

การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร

ตค 60-กย61                         -                           -                      -   

การจัดประชุมรวมเพื่อเขียรายงาน

ผลการดําเนินงานรายตัวบงช้ี ระดับ

คณะ

ตค 60-กย61                         -                           -                      -   

การจัดประชุมรวมเพื่อจัดทําแผน

รายตัวบงช้ี ระดับคณะ

ตค 60-กย61                         -                           -                      -   

โครงการการใหความรูดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

ตค 60-กย61                         -                  6,000.00           6,000.00

โครงการการใหความรูดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ

หลักสูตร

ตค 60-กย61                         -                  9,000.00           9,000.00

ระดับ 4.03 คะแนน สูงกวาเปาหมายโครงการเตรียมความพรอมในการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน

ผลการประเมินคุณภาพระดับคณะ
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เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการตรวจประเมินคณุภาพ

ภายในระดับคณะ ประจําป

การศึกษา  2560

ตค 60-กย61                         -                 99,680.00         99,680.00

โครงการตรวจประเมินคณุภาพ

ภายในระดับหลักสูตร ประจําป

การศึกษา  2560

ตค 60-กย61                         -               142,828.00        142,828.00

โครงการพัฒนาบุคลากรดานบริหาร

จัดการระบบคณุภาพ TQA (รุน 3)*

ตค 60-กย61                         -                           -                      -   

โครงการพัฒนาผูตรวจประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษารายใหม

มีค 61                         -                  2,540.00           2,540.00

โครงการวิพากษการเขียนรายงาน

ผลการดําเนินงาน ระดับหลักสูตร

ธค 60                         -                  9,090.00           9,090.00

โครงการตรวจสุขภาพประจําป เมย-กค61                         -                 26,312.00         26,312.00

โครงการนักศึกษาชวยงานบริหาร 

(2คน)*

ตค 60-กย61                         -                 26,400.00         26,400.00

โครงการบุคลากรดีเดน ตค 60-กย61                         -                           -                      -   

โครงการปฐมนิเทศและอบรมให

ความรูดานจรรยาบรรณวิชาชีพแก

อาจาจารยใหม

ตค 60-กย61                         -                           -                      -   

โครงการประกันสุขภาพ/ประกัน

อุบัติเหตุ

ตค 60-กย61                         -               357,000.00        357,000.00

โครงการผูทรงคณุวุฒิพิจารณาผล

การสอน/เอกสารคําสอน

ตค 60-กย61                         -                  8,000.00           8,000.00

โครงการผูบริหารพบปะบุคลากร ตค 60-กย61                         -                 32,800.00         32,800.00

โครงการพัฒนาระบบเบิกจายคา

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ

ตค 60-กย61                         -                           -                      -   

รอยละของบุคลารที่มีสมรรถภาพ

ตามเกณ รอยละ 100

ตามเปาหมายโครงการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการหนวยงาน

รอยละของบุคลารที่มีสมรรถภาพ

ตามเกณ
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โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการสงเสริมการขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ

ตค 60-กย61                         -                           -                      -   

โครงการสงเสริมสวัสดิการเพื่อการ

บริหารงาน

ตค 60-กย61                         -               200,267.57        200,267.57

โครงการสงเสริมสุขภาพท่ีดี ตค 60-กย61                         -                           -                      -   

โครงการสถาปณาคณะประจําป ตค 60-กย61                         -                 29,970.00         29,970.00

โครงการสนับสนุนกิจกรรม

มหาวิทยาลัย

ตค 60-กย61                         -                 21,530.00         21,530.00

โครงการสรางสรรคสามัคคฉีันทพี่นอง ธค 60                         -                 99,456.00         99,456.00

โครงการเสริมสรางความเขมแข็ง

ดานการสนับสนุนวิชาการ

ตค 60-กย61                         -                 78,695.00         78,695.00

โครงการเสริมสรางความเขมแข็ง

ดานวิชาการ

ตค 60-กย61                         -               457,336.00        457,336.00

โครงการอบรมบุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการ

ตค 60-กย61                         -                           -                      -   

                      -           3,875,522.98    3,875,522.98

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ จํานวนบุคลากรไดรับการพัฒนาตอน

เอง

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

 (พัฒนาตนเอง)

64 คน รอยละ 100 ตค 60-กย 61 ตามเปาหมาย                         -            1,079,646.20     1,079,646.20

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน

จํานวนบุคลากรไดรับการพัฒนาตอน

เอง

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการ (พัฒนาตนเอง)

25 คน รอยละ 100 ตค 60-กย 61 ตามเปาหมาย                         -               156,274.60        156,274.60

                      -           1,235,920.80    1,235,920.80

7 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 

จัดหาครุภัณฑ ICT และซอฟแวร

สําหรับการเรียนการสอน

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 3618 คน ตค 60-กย 61 สูงกวาเปาหมาย                         -               636,150.00        636,150.00

                      -             636,150.00       636,150.00

        4,910,794.85       45,843,721.23   50,754,516.08

5 ผลรวม

6

6 ผลรวม

7 ผลรวม

ผลรวมทั้งหมด
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1.1 การจัดการเรียนการสอน

รายวิชาทฤษฎี

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเรียนตอ

การการเรียนการสอนภาคทฤษฎีทุก

รายวิชา  เทากับ 4.47 คะแนน อยู

ระดับมากที่สุด

สูงกวาเปาหมาย                         -               368,068.00        187,068.00

1.2 การจัดการเรียนการสอนภาค

ปฎิบัติ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเรียนตอ

การการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 

เทากับเทากับ 4.43 คะแนน อยู

ระดับมากที่สุด

สูงกวาเปาหมาย                         -            1,442,213.40     1,442,213.40

1.3 การสอบประเมินความรู

ภาษาอังกฤษของผูเรียนในครั้งแรก

กอนสําเร็จการศึกษา

นักศึกษาชั้นปที่ 4 ไดรับการทดสอบ

เพื่อประเมินความรูภาษาอังกฤษ

กอนสําเร็จการศึกษา รอยละ 100

ตามเปาหมาย                         -                           -                      -   

1.4 การพัฒนาเอกสารประกอบการ

สอนและเอกสารคาํสอน

ยังไมมีเอกสารประกอบการสอน/

เอกสารคําสอน/หนังสือ/ตํารา

ต่ํากวาเปาหมาย                         -                           -                      -   

1.5 การพัฒนาและสนับสนุนสื่อการ

เรียนรู

ดําเนเนการจัดซื้อครภุัณฑไฟฟาและ

วิทยุ ประจําหองเรียน จํานวน 4หอง

ตามเปาหมาย                         -                 91,898.90         91,898.90

ต.ค. 60 - ก.ย.611 1. โครงการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาในหลักสูตร

1. รอยละ 80 ของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีท่ีสอบผานใบประกอบ

วิชาชีพในครั้งแรก

2. รอยละ 80 ของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป

3. รอยละ 80  ของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา

4. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของบัณฑิต

ตอหลักสูตร  3.51 ขึ

4. คณะพยาบาลศาสตร

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

1.6การประเมินสมรรถนะโดยวิธี 

OSCE

มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี

1. กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม

รอยละ 100

2.คาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวม

กิจกรรม ระดับ 4.15 (คะแนนเต็ม 5

 คะแนน)

3. กลุมเปาหมายไดรับการ

พัฒนาการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 

รอยละ 100

สูงกวาเปาหมาย                         -                 85,342.50         85,342.50

1.7 การพัฒนาการเรียนการสอน

รวมกับเครือขายภายนอก

ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจากมีการ

ดําเนินการรวมกับกิจกรรม 1.8 การ

ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2562

ยกเลิกโครงการ                         -                           -                      -   

1.8 การปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2563 อยูระหวางดําเนินการแกไข/

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ

ผูทรงคณุวฒุิ และสงขอมูลใหสภา

วิชาชีพพิจารณาใหการเห็นชอบและ

เสนอคณะกรรมการบริหารวชิาการ

มหาวิทยาลัยในเดือน พฤศจิกายน 

2561

อยูระหวางดําเนินงาน                         -               308,869.44        308,869.44

1.9 การพัฒนาคุณภาพแผนการ

สอนและการประเมินผลลัพธการ

เรียนรู

ยกเลิกกิจกรรม ยกเลิกโครงการ                         -                           -                      -   
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

2.1การเตรียมความพรอม

หองปฏิบัติการทางการพยาบาล

ผลการประเมินความพึงพอใจการใช

หองปฏิบัติการทางการพยาบาล  ป

การศึกษา 2560 ทั้ง 3 ภาค

การศึกษา   มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ

 4.42 คะแนน

สูงกวาเปาหมาย                         -               301,545.82        301,545.82

2.2 การพัฒนางานหองสมุด  1. ความพึงพอใจนักศึกษา / 

ผูใชบริการตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ของหองสมุด ทั้ง 3 ภาคเรียน

การศึกษา คาเฉลี่ยอยูในระดับ ดีมาก

 มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 4.58   

2.คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมพัฒนาหองสมุด 

กิจกรรมยอย มุมกิจกรรมหองสมุด 

(พัฒนาแห

สูงกวาเปาหมาย                         -               283,524.45        283,524.45

2.3การประชุมพัฒนางามบริหาร

หลักสูตร

มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 

และรายงานผลฯในทุกๆเดือน

ตามเปาหมาย                         -                  4,665.00           4,665.00

ต.ค. 60 - ก.ย.612. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 1. นักศึกษาป 1-3 ไดรับการทบทวน

และทดสอบความรูกอนการฝก

ปฏิบัติ 100%

2. นักศึกษา ชั้นปที่ 4 ไดรับการ

ทบทวนเน้ือหาสาระทุกรายวชิาคดิ

เปน 100 %

3. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนัก

ศกึษตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  3.51

 ขึ้นไป

4. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิ
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

2.4 การพัฒนาการเรียนรูรายช้ันป  มีผลการดําเนินงานกิจกรรม ดังน้ี 

1.นักศึกษาป 1 ไดรับการพัฒนาการ

เรียนรูรายช้ันป รอยละ 100   

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรม 4.11         

2. นักศึกษาป 4 ไดรับการพัฒนาการ

เรียนรูรายช้ันป รอยละ 20

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรม

สูงกวาเปาหมาย                         -                  6,920.00           6,920.00

2.5การพัฒนาความรูสูการสอบใบ

ประกอบวิชาชีพ

 มีผลการดําเนินงานกิจกรรม ดังน้ี  

1.นักศึกษาชั้นปที่ 4 ไดรับการ

ทบทวนเน้ือหาสาระทุกรายวชิา รอย

ละ 100

2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม 4.09

สูงกวาเปาหมาย                         -                 82,260.00         82,260.00

2.6 การพัฒนาผูเรยีนในศตวรรษที่ 

21 การพัฒนาสมรรถนะดานการ

วิจัยและนวัตกรรม

1.กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 100 

2. กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม

ไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรู

ดานการสําเสนอผลงานวิจัย/

นวัตกรรม รอยละ 100

3. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม ระดับมาก เทากับ

 3.80

4. คาเฉลยความคดิเห็นของ

นักศึกษาหลังทําก

สูงกวาเปาหมาย                         -                  6,250.00           6,250.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

2.7 โครงการ ฝกซอมการเขารับ

ปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 

2559

1.กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 100     

2.คาเฉลี่ยความพึงพอใจของบัณฑิต

ที่เขารวมกิจกรรม 3.57

สูงกวาเปาหมาย                         -                  8,020.00           8,020.00

2.8 โครงการ ประชาสัมพันธ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจาก

มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนวันเวลาจัด

กิกจกรรมตลาดนัดหลักสูตร

ยกเลิกโครงการ                         -                 11,385.00         11,385.00

3.1 ทุนการศึกษา เชิงปริมาณ 

- จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวม

โครงการ รอยละ100

เชิงคุณภาพ

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

ตอคุณภาพของการจัดบริการ

เสริมสรางคุณภาพชีวิตนักศึกษา 

รอยละ 77.50 (ระดับ มาก = 3.88) 

เชิงเวลา 

- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม

กําหนด

สูงกวาเปาหมาย                         -                  5,800.00           5,800.00

3.2 ทุนเรยีนดี คณะพยาบาลศาสตร ไดรับการสนับสนุนจากผูมีจิตศรัทธา

 1 ราย คือ ทุนคณุไมตรี  จิตปง

(วาง)                         -                 20,000.00         20,000.00

ต.ค.60- ส.ค.613. โครงการใหคาํปรึกษา สวัสดิการ

และสวัสดิภาพนักศึกษา

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

ตอคุณภาพของการจัดบริการ

เสริมสรางคุณภาพชีวิตนักศึกษา

มากกวารอยละ 80

2. คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของ

ผูเขารวมกิจกรรมมากกวา 3.51 

3. ระดับความพึงพอใจของเครือขาย

ศษิยเกาในดานการใหขอมูลและ

ความรูที่เปนประโยชนในการ

ประกอบอ
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

3.3 อาจารยท่ีปรึกษา เชิงปริมาณ 

- จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวม

โครงการรอยละ 100

เชิงคุณภาพ

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

ตอการรบัคาํปรึกษาระดับ มาก = 

4.06 (รอยละ 81.21)

เชิงเวลา 

- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม

กําหนด

สูงกวาเปาหมาย                         -                 17,410.00         17,410.00

3.4 พัฒนาศักยภาพอาจารยท่ีปรึกษา เชิงปริมาณ 

- จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวม

โครงการ รอยละ 95

เชิงคุณภาพ

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

ตอคุณภาพของการจัดบริการ

เสริมสรางคุณภาพชีวิตนักศึกษา 

รอยละ 94.40 (ระดับ มากที่สุด = 

4.72) 

เชิงเวลา 

- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม

กําหนด

สูงกวาเปาหมาย                         -                  1,540.00           1,540.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

3.5 ชมรมศษิยเกา เชิงปริมาณ 

- จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวม

โครงการ รอยละ 91.11

เชิงคุณภาพ

- ระดับความพึงพอใจของเครือขาย

ศษิยเกาในดานการใหขอมูลและ

ความรูที่เปนประโยชนในการ

ประกอบอาชีพ รอยละ 90 (ระดับ 

มาก = 4.50)

เชิงเวลา 

- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม

กําหนด

สูงกวาเปาหมาย                         -                 13,700.00         13,700.00

3.6 สวสัดิการและสวัสดิภาพ

นักศึกษา

เชิงปริมาณ 

- จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวม

โครงการรอยละ 100

เชิงคุณภาพ

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

ตอคุณภาพการจัดพื้นท่ี เพื่อให

นักศึกษาไดทํากิจกรรมและ

แสดงออกอยางสรางสรรคมากกวา

รอยละ 82.60 (ระดับ มาก = 4.13)

เชิงเวลา 

- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม

ต.ค.60- ส.ค.61 สูงกวาเปาหมาย                         -               137,403.00        137,403.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

4.1 โครงการรวมจิต ผูกใจ สายใย

รักดอกพะยอม

เชิงปริมาณ 

- จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครง

การรอยละ 68.82 (นอยกวาเกณฑ

ที่ต้ังไว)

เชิงคุณภาพ

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

การเขารวมกิจกรรม รอยละ 80.20 

(ระดับ 4.01)

เชิงเวลา 

- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม

กําหนด

16-18 ม.ีค.61 ตามเปาหมาย                         -                 75,170.00         75,170.00

4.2 สงเสริมคุณธรรมจรยิธรรม เชิงปริมาณ 

- จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวม

โครงการ รอยละ 106.67

เชิงคุณภาพ

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

ตอการไดรับการพัฒนาคณุธรรม 

จริยธรรม = 4.34 

เชิงเวลา 

- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม

กําหนด

1-พ.ค.-61 สูงกวาเปาหมาย                         -                 47,432.00         47,432.00

4. โครงการพัฒนานักศกึษา 1. กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม

รอยละ 80

2. ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย

มากกวา 3.51 

3. คาเฉลี่ยความคดิเห็นดาน

คณุลักษณะบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

มากกวา 3.51
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

4.3 การปฐมนิเทศและเตรียมความ

พรอมนักศึกษาใหม

เชิงปริมาณ 

- นักศึกษาชั้นปที่ 1 เขารวมกิจกรรม

 รอยละ 95.78 

เชิงคุณภาพ

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

ตอกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียม

ความพรอมนักศึกษาใหม = 4.20    

                 

- คาเฉลี่ยคะแนนของการบรรลุ

วัตถุประสงคในการจัดกิจกรรม = 

4.20  

เชิงเวลา 

ก.ค.-ส.ค.61 สูงกวาเปาหมาย                         -                 27,724.00         27,724.00

4.4 ปจฉิมนิเทศเตรยีมความพรอม

นักศึกษากอนจบ

เชิงปริมาณ    

- นักศึกษาชั้นปที่ 4 เขารวมกิจกรรม

 รอยละ 100

เชิงคุณภาพ 

- ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรม =4.451

- ระดับความคิดเห็นของนักศกึษา

พยาบาลศาสตรชั้นปท่ี 4 เก่ียวกับ

ความพรอมในการทํางานและความ

ภาคภูมิใจในวิชาชีพ และเกิดความ

รักในสถาบัน =

1-พ.ค.-61 สูงกวาเปาหมาย                         -                 94,995.00         94,995.00

62



 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

5.2 กีฬา Freshy เชิงปริมาณ    

- นักศึกษาชั้นปที่ 1-4 เขารวม

กิจกรรม รอยละ 100

เชิงคุณภาพ 

- ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรม ระดับ 3.87 

เชิงเวลา 

- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม

กําหนด

ต.ค.- พ.ย.60 สูงกวาเปาหมาย                         -                 70,714.00         70,714.00

5.3 กีฬา Health science เชิงปริมาณ

- กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ

รอยละ 94.44

เชิงคุณภาพ

- ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการระดับ มาก = 3.81 (รอย

ละ76.20)

- คาเฉลี่ยความคดิเห็นของนักศึกษา

หลังทํากิจกรรมกอใหเกิดความคิด

ริเร่ิมสรางสรรค ระดับมาก = 3.91 

(รอยละ 78.20)

- คาเฉลี่ยคว

23-25 ม.ีค.61 สูงกวาเปาหมาย                         -                 48,000.00         48,000.00

5. โครงการสโมสรนักศึกษา 1. กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ

มากกวารอยละ 80

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการภาพรวมมากกวา 3.51 

3. คาคะแนนเฉลี่ยการประเมิน

คณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตาม

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

5.4 แสดงความยินดีพี่บัณฑิต เชิงปริมาณ

- กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 

รอยละ 92.46

เชิงคุณภาพ

- ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ ระดับ 4.42 (คะแนนเต็ม 5)

- คาเฉลี่ยความคดิเห็นของนักศึกษา

หลังทํากิจกรรมใหนักศึกษาเกิด

ความสามัคคีในหมูคณะ ระดับ 4.57

เชิงเวลา 

- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้น

13-ธ.ค.-60 สูงกวาเปาหมาย                         -                 20,768.00         20,768.00

5.5 อําลาพี่ป 4 จบการศึกษา เชิงปริมาณ

- กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ

มากกวารอยละ 100

เชิงคุณภาพ

- ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการระดับ 4.20 

- คาเฉลี่ยความคดิเห็นของนักศึกษา

หลังทํากิจกรรมใหนักศึกษาเกิด

ความสามัคคีในหมูคณะ ระดับ 4.38

เชิงเวลา 

- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม

กําหนด

1-พ.ค.-61 สูงกวาเปาหมาย                         -                 32,400.00         32,400.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

5.6 แสดงความยินดีวนัมอบหมวก

พยาบาล

เชิงปริมาณ 

- จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวม

โครงการรอยละ 100

เชิงคุณภาพ

- ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรม ระดับ 4.37

- รอยละของผูเขารวมโครงการพึง

พอใจ และเห็นความสําคัญตอการ

สืบสานประเพณีมอบหมวกระดับ 

4.43

- รอยละของนักศึกษา บุคลากรเขา

รวมกิจกรรม

พ.ค.-ม.ิย.61 สูงกวาเปาหมาย                         -                 13,657.00         13,657.00

5.1 คายพยาบาลอาสารวมใจ

สงเสริมสุขภาพชุมชน

เชิงปริมาณ 

- จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวม

โครง การ รอยละ 85

เชิงคุณภาพ

-ความคิดเห็นตอการพัฒนาทักษะ

การทํางานเปนทีมอยูในระดับ 4.10

-ความคิดเห็นตอการพัฒนาทักษะ

เชิงวิชาชีพพยาบาลอยูในระดับ 4.10 

-ความคิดเห็นตอการประยุกตความรู

สูการปฏิบัติเชิงวิชาชีพอย

26-เม.ย.-61 สูงกวาเปาหมาย                         -                 41,075.00         41,075.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

5.7 พะยอมชอใหม รวมใจสืบสาน

ประเพณีสักการะหลวงปูชา

เชิงปริมาณ 

- จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวม

โครงการ รอยละ 80.50

เชิงคุณภาพ

- ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรม ระดับ 4.37 (คะแนนเต็ม 5

 คะแนน) 

- รอยละของผูเขารวมโครงการพึง

พอใจ และเห็นความสําคัญตอการ

สืบสานประเพณีสักการะหลวงปูชา 

รอยละ 91.20 (ระดับ

14-ม.ค.-61 สูงกวาเปาหมาย                         -                 16,750.00         16,750.00

5.8 ติวเพื่อนอง เชิงปริมาณ 

- จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวม

โครงการ รอยละ 81.91

เชิงคุณภาพ

- ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรม ระดับ 4.32 (คะแนนเต็ม 5

 คะแนน) 

เชิงเวลา 

- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม

กําหนด

ม.ค.-พ.ค.61 สูงกวาเปาหมาย                         -                  5,500.00           5,500.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

5.9 ดูงานสโมสรนักศึกษาและงาน

ประกันคุณภาพ

เชิงปริมาณ 

- จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวม

โครงการ รอยละ 82.53

เชิงคุณภาพ

1. มีแผนกิจกรรมของสโมสร

นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561

2. มีการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนท่ี

กําหนดไวทุกแผนงาน

เชิงเวลา 

- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม

กําหนด

1-ก.ค.-61 สูงกวาเปาหมาย                         -                 17,177.00         17,177.00

5.10 พี่รกันอง เชิงปริมาณ 

- จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวม

โครงการ รอยละ 100

เชิงคุณภาพ

- ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรม ระดับ 4.52 (คะแนนเต็ม 5

 คะแนน)

เชิงเวลา 

- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม

กําหนด

ก.ค.-ส.ค.61 สูงกวาเปาหมาย                         -                 22,700.00         22,700.00
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เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

5.11ไหวครู เชิงปริมาณ 

- จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวม

โครงการ รอยละ 95

เชิงคุณภาพ

- ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรม ระดับ 3.97 

เชิงเวลา 

- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม

กําหนด

1-ก.ย.-61 สูงกวาเปาหมาย                         -                 12,393.00         12,393.00

5.12ลอยกระทง เชิงปริมาณ 

- จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวม

โครงการ รอยละ 94.16

เชิงคุณภาพ

- ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรม ระดับ 4.42 (คะแนนเต็ม 5

 คะแนน) 

เชิงเวลา 

- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม

กําหนด

3-พ.ย.-60 สูงกวาเปาหมาย                         -                  6,000.00           6,000.00
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เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

5.13ตนกลานักกิจกรรม เชิงปริมาณ 

- จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวม

โครงการ รอยละ 193.60

เชิงคุณภาพ

- ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรม 4.20 จาก 5 คะแนน 

เชิงเวลา 

- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม

กําหนด

ม.ค.-ส.ค.61 สูงกวาเปาหมาย                         -                  9,710.00           9,710.00

5.14เลือตั้งนายกสมโมสรนักศึกษา เชิงปริมาณ 

- จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวม

โครงการ รอยละ 81.97

เชิงคุณภาพ

- มีทีมสโมสรนักศึกษาที่ไดรบัการ

เลือกตั้งจากนักศึกษาคณะพยาบาล

ศาสตร

เชิงเวลา 

- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม

กําหนด

25-26 เม.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                         -                 12,950.00         12,950.00
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เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

6.1 รับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ยกเลิกกิจกรรม 1-เม.ย.-61 ยกเลิกโครงการ                         -                           -                      -   

6.2 English  clinic  เพื่อพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษคณะพยาบาล

ศาสตร

1.ผูเขารวมโครงการ 169 คนคิดเปน

รอยละ 563.3  

2.หลังเขารวมโครงการมีทักษะการ

สื่อสารเพิ่มขึ้นรอยละ 87.57 

3. กิจกรรมชวยพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ การพูด การฟง อาน 

และเขียนในระดับมาก คาคะแนน

เฉลี่ย 3.91  

4.ความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรมอยูในระดับมาก ม

5 ม.ีค.-30 พ.ค.61 สูงกวาเปาหมาย                         -                 14,092.00         14,092.00

6. โครงการวิเทศสัมพันธ 1. กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม

มากกวารอยละ 80

2. อาจารย บุคลากรและนักศึกษามี

ความพึงพอใจตอโครงการเฉลี่ย

มากกวา 3.51 

3.อาจารย บุคลากรและนักศึกษา

สามารถสื่อสารในชีวิตประจําวัน

และสื่อสารดานวิชาการพยาบาล

ไดมากขึ้น เฉลี่ยมากกวา 3.51

4. อาจารย บุคลากรและน
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เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

6.3 การสงนักศกึษาไปแลกเปลี่ยน

ในตางประเทศ

1. กลุมเปาหมายมีคาเฉลี่ยคะแนน

ความพึงพอใจหลังเขารวมโครงการ

เทากับ 4.40 (มากกวาหรือเทากับ 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5)

2. กลุมเปาหมายมีคาเฉลี่ยคะแนน

ความคิดเห็นในการเขารวมโครงการ

ตอการพัฒนาทักษะการใช

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเทากับ

 4.60  (มากกวาหรือเท

ม.ิย.-ส.ค.61 สูงกวาเปาหมาย                         -                  1,534.00           1,534.00

6.4  การแลกเปลี่ยนดานวิชาการกับ

ประเทศ

1. จํานวนผูรวมโครงการ รอยละ 

100 2. กลุมเปาหมายมีคาคะแนน

เฉลี่ยความพึงพอใจตอกิจกรรมพึง

พอใจหลังเขารวมโครงการอยูใน

ระดับมาก เทากับ 4.91 คะแนน

3. กลุมเปาหมายไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูดานวิชาการและวิชาชีพ 

จํานวน 2 เรื่อง คือ Disaster 

Nursing และ Emergency

เม.ย.-ม.ิย.61 สูงกวาเปาหมาย                         -                  1,800.00           1,800.00

6.5 โครงการสงเสริมและพัฒนา

เครือขายตางประเทศ

คณะฯไดดําเนินการจัดทํา MOA กับ

 Master of Nursing 

UMY,Indonesia (อยูระหวางนําเขา

พิจารณาในที่ประชุมกบม.)

เม.ย.-ม.ิย.61 อยูระหวางดําเนินงาน                         -                  4,052.00           4,052.00

                      -           3,793,408.51    3,793,408.511 ผลรวม
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เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

7.1พัฒนาสมรรถนะดานวิจัย ผูเขารวมโครงการ 35 คนคิดเปน

รอยละ 100 ความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.67 

สามารถนําความรูไปใชประโยชนอยู

ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.33 ได

แลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิที่

เช่ียวชาญดานการวจิัย อยูในระดับ

มาก คาคะแนนเฉลี่ย

ก.ค.-ส.ค.61 สูงกวาเปาหมาย                         -                 22,793.00         22,793.00

7.2สนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยของอาจารยและ

บุคลากรสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยของอาจารยและบุคลากร

คณะไดจัดสรรคเงินสมนาคุณ

สนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงาน

วิชาการและวิจัย จํานวน 8 เรื่อง 

เปนเงนิ 40,000บาท  การนําเสนอ

โดยโปสเตอร 3 เรื่อง 1,500 บาท 

การนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ

นานาชาติ BCNSP 20,000 บาท

เม.ย.-ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                         -                 61,500.00         61,500.00

7.3จัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรม เน่ืองจากประกาศหลักเกณฑการใช

เงินรายไดเพื่อสงเสริมการ

สรางสรรคผลงานทางวิชาการ ฉบับ

ใหมประกาศใชเมื่อวันที่ 5 กัยยายน 

2561 คณะจึงจะเริ่มดําเนินการ

จัดสรรทุนวิจัยในปงบประมาณ2562

เม.ย.-ก.ย.61 อยูระหวางดําเนินงาน                         -                           -                      -   

7.4พัฒนาระบบสารสนเทศดานการ

วิจัยปรับปรุงระบบการใหคาํปรึกษา

และสนับสนุนดานการวจิัย

ขอมูลผลงานวจิัยของบุคลากรไดรับ

การเผยแพรในระบบรอยละ100

1-เม.ย.-61 สูงกวาเปาหมาย                         -                     140.00              140.00

2 7. โครงการพัฒนาและสงเสริม

งานวิจัย

1. บุคลากรไดรับการพัฒนาดาน

งานวิจัยรอยละ 80

2. มีจํานวนผลงานวจิัยที่ไดรับการ

เผยแพร ในวารสารระดับชาติ 5 เรื่อง

3. ทุนวิจัยไดรับการจัดสรรอยาง

นอยรอยละ 80
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เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

7.5 โครงการวิจัยโปรแกรมการ

สงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุท่ีเนน

การมีสวนรวมของครอบครัวและ

ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี

อยูระหวางดําเนินการเขียนรายงาน

ฉบับสมบูรณ ยังไมแลวเสร็จ

ต.ค.60-ก.ย.61 อยูระหวางดําเนินงาน             300,000.00                         -          300,000.00

7.6 โครงการวิจัยปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับการปองกันมะเรง็

ปากมดลูกระดับปฐมภูมิของคูสามี

ภรรยาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเทศไทย

อยูระหวางดําเนินการเก็บขอมูลวจิัย

 ยังไมแลวเสร็จ

ต.ค.60-ก.ย.61 อยูระหวางดําเนินงาน             165,000.00                         -          165,000.00

          465,000.00             84,433.00       549,433.00

8.1มหกรรมสรางเสริมสุขภาพ  ปที3่ 1. จํานวนผูเจารวมโครงการ  คิด

เปนรอยละ119.14        

2. ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ รอยละ 84.8         

3.ผูเขารวมโครงการนําควารูไปใช

ประโยชนรอยละ 88.2       

4.ระดับความรูที่เพิ่มข้ึนหลังจากรวม

โครงการ พึ่เพิมข้ึน 0.62      

5. ผูเขารวม

เม.ย.-พ.ค.61 สูงกวาเปาหมาย             100,000.00                         -          100,000.00

2 ผลรวม

3 8. โครงการบริการวิชาการ 1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ

 85 ของกลุมเปาหมาย 

2. ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการมีคาเฉลี่ยรอยละ 95

3. ผูรวมโครงการนําความรูไปใช

ประโยชนรอยละ 95

4. ระดับความรูที่เพิ่มข้ึนหลังจาก

รวมโครงการ มากกวาหรือเทากับ 1
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เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

8.2 โครงการแกไขปญหาสุขภาพ

ของชุมชนโดยใชกระบวนการมีสวน

รวม

กิจกรรมที1่ ผลการดําเนินงานมีดังน้ี 

  

1.จํานวนผูเขารวมโครงการคิดเปน

รอยละ 102.80 ของกลุมเปาหมาย  

2.ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการมีคาเฉลี่ยรอยละ 87      

3. ผูรวมโครงการนําความรูไปใช

ประโยชนรอยละ 87.4

4.ความรูในการปองกันตนเอง อยูใน

ระดับมา

ต.ค.60- ส.ค.61 สูงกวาเปาหมาย               73,500.00                         -           73,500.00

8.3โครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชน

และใหบริการวชิาการโดยใชชุมชน

เปนฐาน(ลูกฮักลูกแพงป 5)

กิจกรรมที่ 1 (กิจกรรมเครือขายดูแล

ครอบครัวในชุมชน) ดําเนินงานวันที่ 

2 ธันวาคม2561 ที่บานศรีไคออก มี

ผลการดําเนินงานดังน้ี 

1) จํานวนผูเขารวมโครงการ 195 

คน คดิเปนรอยละ 78 ของ

กลุมเปาหมาย 250คน

 2) ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการมีคาเฉลี่ยรอยละ 85  (X

ต.ค.60-ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย             150,000.00                         -          150,000.00
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เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

8.4โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กกอน

วัยเรียน

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ

 100 ของกลุมเปาหมาย 

2. ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการมีคาเฉลี่ยรอยละ 87.6

3. ผูรวมโครงการนําความรูไปใช

ประโยชนรอยละ 89

4. ระดับความรูที่เพิ่มข้ึนหลังจาก

รวมโครงการ มากกวาหรือเทากับ 1

ต.ค.60-ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย               85,000.00                         -           85,000.00

8.5โครงการสงเสริมสุขภาพจิต

ครอบครัวในชุมชน

1.ผูเขารวมโครงการคิดเปนรอยละ 

146.25

2. ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ อยูในระดับมาก มีคะแนน

เฉลี่ย 4.38     

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

การบูรณาการอยูในระดับ มาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.46

4. นักศึกษามีความรูในการสงเสริม

สุขภาพจิตในชุมชนรอยละ 100

ต.ค.60-ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย               65,000.00                         -           65,000.00

8.6โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ ผลการดําเนินงานที่ผานมาบรรลุ

ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวและประสบ

ความสําเร็จทุกประการ โดยมี

ผูสูงอายุท่ีสําเร็จการอบรมและเขารับ

เกียรติบัตรรุนที่ 4  จํานวน 60 คน 

ผลการประเมินโครงการ พบวา 

ผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการ ดานการ

ไดรับประโยชนจากการเขารวม

โครงการ พ

ต.ค.60-ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย             130,000.00                         -          130,000.00
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 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

8.7 การใหความรูดานอนามัยเจริญ

พันธุและการปองกันการต้ังครรภท่ี

ไมพึงประสงค ในนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา

1. กลุมเปาหมายเขารวม จํานวน 

526 คน คดิเปนรอยละ 87.7 ของ

เปาหมายท้ังหมด 

2. ความพึงพอใจในภาพรวม รอยละ

 95

3. มีระดับความรูเพิ่มขึ้น 1 ระดับ

ต.ค.60-ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย               77,000.00                         -           77,000.00

8.8 โครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแล

ผูสูงอายุในเขตอําเภอวารินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี

1. มีผูเขารวมอบรม จํานวน 31 คน 

คดิเปนรอยละ91.18 ของผูเขารวม

อบรมท้ังหมด 

2. ความพึงพอใจในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ( = 4.35, S.D = 0.63) 

เมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกดาน

อยูในระดับมาก โดยในดานอาจารย

ผูสอน/วิทยากรและดานสิ่งอํานวย

ความสะดวกมีคาเฉลี่ยสูงสุ

ต.ค.60-ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย             100,000.00                         -          100,000.00

17.2 การจัดอบรมภาควิชาทฤษฎี อยูระหวางการดําเนินกิจกรรม ซึ่ง

เปนโครงการที่ดําเนินการ 2 

ปงบประมาณ (งบ 2561-2562)

อยูระหวางดําเนินงาน                         -               127,124.00        127,124.00

17.3 การจัดอบรมภาควิชาฝกปฏิบัติ อยูระหวางการดําเนินกิจกรรม ซึ่ง

เปนโครงการที่ดําเนินการ 2 

ปงบประมาณ (งบ 2561-2562)

อยูระหวางดําเนินงาน                         -                           -                      -   

17.4 การประชาสัมพันธหลักสูตร

การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ

พยาบาลผูปวยผาตัด

ยังไมหวงระยะเวลาดําเนินการ                        -                           -                           -                      -   

ส.ค.61-ก.ย.61โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาล

เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวย

ผาตัด

1. มีจํานวนผูสอบผานและเขารับ

การอบรมในโครงการรอยละ 80

2. ผูเขารวมโครงการมีความพึง

พอใจตอรายวิชา โดยมีคาเฉลี่ย

มากกวา 3.51จากคะแนนเต็ม 5

3. ผูเขารวมโครงการมีความพึง

พอใจตอโครงหการอบรมฯ โดยมี

คาเฉลี่ยมากกวา 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5
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 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

17.5การศึกษาดูงานดานบทบาทใน

การปฏิบัติงานของการพยาบาล

เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวย

ผาตัด

ยังไมหวงระยะเวลาดําเนินการ                        -                           -                           -                      -   

17.6การเตรียมความพรอมกอนวัน

สําเรจ็การอบรมหลักสูตรการ

พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ

พยาบาลผูปวยผาตัด

ยังไมหวงระยะเวลาดําเนินการ                        -                           -                           -                      -   

17.7พิธมีอบประกาศนียบัตร

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 

สาขาการพยาบาลผูปวยผาตัด

ยังไมหวงระยะเวลาดําเนินการ                        -                           -                           -                      -   

17.8 คารับรองหลักสูตร ยังไมหวงระยะเวลาดําเนินการ                        -                           -                           -                      -   

17.9 คาสาธารณูปโภค ยังไมหวงระยะเวลาดําเนินการ                        -                           -                           -                      -   

17.1 พิธเีปดโครงการอบรม

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 

สาขาการพยาบาลผูปวยผาตัด

อยูระหวางการสรุปผลการดําเนิน

กิจกรรม ซึ่งเปนโครงการท่ี

ดําเนินการ 2 ปงบประมาณ (งบ 

2561-2562)

อยูระหวางดําเนินงาน                         -                 11,800.00         11,800.00

3 ผลรวม           780,500.00           138,924.00       919,424.00
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9.1วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร 1.คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม 4.31 

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรมตอประโยชนท่ีไดรับในการ

เขารวมโครงการ คาเฉลี่ย 4.27 

3. กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 

มากกวารอยละ 141.6

9-ก.พ.-61 สูงกวาเปาหมาย                         -                 23,263.00         23,263.00

9.2พิธมีอบหมวกรพยาบาล 1.คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม 4.46

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรมตอประโยชนท่ีไดรับในการ

เขารวมโครงการ คาเฉลี่ย 4.55

3. กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 

มากกวารอยละ 85.33

พ.ค.-ม.ิย.61 สูงกวาเปาหมาย                         -                 51,420.00         51,420.00

9.3วันพยาบาลสากล (จิตอาสา) 1.จํานวนผูเขารวมโครงการ  

ประกอบดวย นักศึกษาพยาบาลที่มี

จิตอาสาในการเขารวมกิจกรรม 

จํานวน 39 คน อาจารยเขารวม

โครงการ 1 คน  คิดเปนรอยละ 308 

 2.คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ

ของกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม  

4.50

เม.ย.-ม.ิย.61 สูงกวาเปาหมาย                         -                  5,500.00           5,500.00

4 9. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1. จํานวนผูเขารวมโครงการรอยละ 

80 

2. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ 3.51 ข้ึนไป

3. หลังการเขารวมโครงการ

กลุมเปาหมายมีความตระหนักถึง

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมเพิ่ม

สูงข้ึน 1 ระดับ

4. ผูเขารวมโครงการเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

มากกว

78



 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

9.4วันพยาบาลแหงชาต(ิจิตอาสา) ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจากเปนชวง

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัช

การที่ 9

1/4/1961 สูงกวาเปาหมาย                         -                           -                      -   

9.5โครงการสืบสานภูมิปญญาและ

พัฒนาเครือขาย การเรียนรูดานการ

สูงอายุ คร้ังท่ี 6

ดําเนินโครงการวนัท่ี 14 มีนาคม 

2561 ณ โรงเรยีนบานหนองสองหอ

งง ตําบลธาตุ มีผูเขารวมโครงการ 

250 คน คดิเปนรอยละ100  ความ

พึงพอใจตอโครงการคะแนนเฉลี่ย 

4.58 อยูในระดับมากที่สุด ดานการ

ไดรับประโยชนจากการเขารวม

โครงการโดยรวม คะแนนเฉลี่ย 4.61

 อยูในระดบัมา

ต.ค.60-ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย             100,000.00                         -          100,000.00

9.6ประเพณีบุญเดือนเจ็ด:บุญซําฮะ 

ปท่ี 6

ดําเนินการวนัท่ี 11 มิถุนายน 2561

 ณ คณะพยาบาลศาสตร ผลการ

ดําเนินงานมีดังน้ี ผูเขารวมโครงการ

คดิเปนรอยละ 183.33 ความพึง

พอใจของผูเขารวมโครงการ คะแนน

เฉลี่ย 4.37 ความตระหนักถึง

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม กอน

เขารวมโครงการ คะแนนเฉลี่ย 4.18

 หลังเขารวมโครง

ต.ค.60-ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย               55,000.00                         -           55,000.00
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 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

9.7 โครงการทํานุบํารุงและฟนฟู

ศลิปวัฒนธรรมการปฏิบัติตอผูสูงวัย

ชุมชนบทอุบลราชธานี

1. จํานวนผูเขารวมโครงการรอยละ 

90 

2. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ 4.25

3. ผูรวมโครงการที่นําความรูไปใช

ประโยชน รอยละ 80

ต.ค.60-ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย             100,000.00                         -          100,000.00

9.8โครงการเก็บรวบรวมพืชสุมน

ไพรฯ

ยกเลิกกิจกรรม ต.ค.60-ก.ย.61 ยกเลิกโครงการ                         -                           -                      -   

4 ผลรวม           255,000.00             80,183.00       335,183.00

10.2การพัฒนาระบบและกลไกและ

การจัดทํารายงานการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษา

1-ส.ค.-61                         -                     300.00              300.00

10.3การตรวจประเมินระดับหลักสูตร 1-ส.ค.-61                         -                           -                      -   

10.4การตรวจประเมินระดับคณะ ก.ย.-ต.ค.61                         -                 85,790.00         85,790.00

10.5การทําแผนพัฒนาคุณภาพ ต.ค.60-ส.ค.61                         -                           -                      -   

10.6การรับรองสภาการพยาบาล เม.ย.-ส.ค.61                         -                           -                      -   

10.1การประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพภายในคณะและ

ภายนอกคณะ

ทุกไตรมาส                         -                           -                      -   

1) มีระบบกลไกลการประกัน

คณุภาพฯภายในคณะ 

2) มีการกําหนดนโยบายและให

ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ

  

3) มีการดําเนินงานดานการประกัน

คณุภาพฯตาม PDCA 

4) มีระบบสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสารการประกันคุณภาพการศึกษา

       

5) การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวน

เสีย

10.โครงการพัฒนาระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษา

5 1) มีระบบกลไกลการประกัน

คณุภาพฯภายในคณะโดยมีคําสั่ง

แตงต้ังผูรับผิดชอบรายตัวบงช้ีดาน

การประกันฯ 

2) มีการกําหนดนโยบายและให

ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ

 และการสงบุคลากรเขารวมการ

อบรมเก่ียวกับการเตรยีมความพรอม

 EdPEx กับมหาวิทยาลัยทุกครั้ง

3) มีการดําเนิน

ตามเปาหมาย
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 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

11.1 แผน รายงานประจําป และ

ความเสี่ยง

1. มีการติดตามผลการดําเนินงานใน

ไตรมาสที่ 1 ในเดือน เม.ย.61 

สําหรับไตรมาสที่ 2 มีการติดตามฯใน

เดือน พ.ค.61 ไตรมาสที่ 3 มีการ

ติดตามในเดือน ก.ค.61 และไตรมาส

 4 ในเดือน ต.ค. 61

2. รูปเลมรายงานประจําป 2560 

ดําเนินการเรียบรอยแลว อยูระหวาง

การแจงเวียนไปแตละคณะ

                        -                           -                      -   

11.1.1การจัดประชุมติดตามแผน

และงบประมาณ

                        -            6,679,442.01     6,679,442.01

11.1.2การจัดทํารายงานประจําป                         -                     500.00              500.00

11.1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อจัดทําแผนฯ

                        -                 21,350.00         21,350.00

มีการกํากับ ติดตาม สงเสริม

สนับสนุนการดําเนินการจัดการ

ความรูครบทุกกระบวนการ

11.2 การพัฒนาองคกรการจัดการ

ความรู

ในปการศึกษา 2560 มีประเด็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 3 

ประเด็น ซึ่งไดดําเนินการครบทั้ง

กระบวนการ

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย                         -                  1,870.00           1,870.00

11.3 การบริหารจัดการทรัพยากร

สํานักงาน

                        -                           -                      -   

11.3.2 การจัดหาวัสดุสํานักงาน                         -               115,952.34        115,952.34

11. โครงการสนับสนุนการ

บริหารงานองคกร

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61

1 ต.ค.60-30 ก.ย.611. มีการแจงซอม/ปรับปรุงอุปกรณท่ี

เกิดการชํารุดทุกรายการ และมีการ

ซอมแซมครบทุกรายการ

2. ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ มากกวา 3.51

3. วัสดุ อุปกรณสํานักงาน ครบถวน

ตามความตองการ และมี

ประสิทธิภาพ

ตามเปาหมาย

ระดับความสําเร็จของการบริหาร

จัดการท่ีดี และมีประสิทธิภาพ 4. 

บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล ได

 5 คะแนน

ตามเปาหมาย1. การดําเนินงานของแผนครบถวน 

ทุกไตรมาส

2. รูปเลมรายงานประจําป มีการ

เผยแพรรูปเลม

3. แผนปฏิบัติการประจําปสามารถ

ดําเนินการได

4. การดําเนินงานของแผนความ

เสี่ยงครบถวน ทุกไตรมาส

1. มีการแจงซอม/ปรับปรุงอุปกรณท่ี

เกิดการชํารุดทุกรายการ และอยู

ระหวางการซอม/ปรับปรุงตาม

รายการที่แจงไป

2. ผลประเมินความพึงพอใจของ

ผูรบับริการ เทากับ 4.20 คะแนน

3. วัสดุ อุปกรณสํานักงาน มีความ

ครบถวนตามความตองการของ

บุคลากรและนักศึกษา
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โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

11.3.1 การดูแลทรัพยากรสํานักงาน                         -                     912.00              912.00

11.4 กิจกรรมภาพรวม                         -                           -                      -   

11.4.1คาจางพนักงาน (เงินรายได)                         -            1,640,760.00     1,640,760.00

11.4.2คาจางพนักงาน (เงินอุดหนุน)                         -            8,928,516.66     8,928,516.66

11.4.3คาจางช่ัวคราว                         -                 51,600.00         51,600.00

11.4.4คาตอบแทน                         -                 21,360.00         21,360.00

11.4.5คาใชสอย                         -               479,979.77        479,979.77

11.4.6คาวัสดุ                         -               452,528.00        452,528.00

11.4.7คาครภุัณฑ                         -               539,262.10        539,262.10

11.4.8คาสาธารณูปโภค                         -               717,530.46        717,530.46

11.4.9คาจางเหมาแรงงาน                         -               622,320.00        622,320.00

11.4.10งบสิงกอสราง                         -               340,000.00        340,000.00

                      -         20,699,973.34   20,699,973.34

อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนา

สมรรถนะดานวิชาการและดาน

วิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอก ไม

นอยกวาคนละ 40 ช่ัวโมง/ป

การศึกษา

13.1พัฒนาอาจารยตามความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ IDP

1. อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนา

สมรรถนะดานวิชาการ

และดานวิชาชีพ ทั้งภายในและ

ภายนอก

ไมนอยกวาคนละ 40 ช่ัวโมง/ป

การศึกษา

2. อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนา

สมรรถนะดานวิชาการและดาน

วิชาชีพมีการรายงานผลการอบรม 

การนําไปใชประโยชนอยางแทจริง

ต.ค.60 - ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                         -               216,388.00        216,388.006 13. โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ

1 ต.ค.60-30 ก.ย.611. มีการแจงซอม/ปรับปรุงอุปกรณท่ี

เกิดการชํารุดทุกรายการ และอยู

ระหวางการซอม/ปรับปรุงตาม

รายการที่แจงไป

2. ผลประเมินความพึงพอใจของ

ผูรบับริการ เทากับ 4.20 คะแนน

3. วัสดุ อุปกรณสํานักงาน มีความ

ครบถวนตามความตองการของ

บุคลากรและนักศึกษา

ระดับความสําเร็จของการบริหาร

จัดการท่ีดี และมีประสิทธิภาพ

ตามเปาหมาย

5 ผลรวม
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 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

อาจารยไดเขารวมการอบรม

หลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น สาขา

ศาสตร และศิลปะการสอนทางการ

พยาบาล

13.2อบรมศาสตรและศิลปฯ ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองดวย ไมมีผู

ประสงคขออนุมัติเขาอบรมหลักสูตร

ฝกอบรมระยะสั้น สาขาศาสตร และ

ศลิปะการสอนทางการพยาบาล

เม.ย.-ม.ิย.61                        -                           -                           -                      -   

อาจารยไดศึกษาตอระดับปริญญา

เอก อยางนอย 1 คน

13.3การสงเสริมการพัฒนาคุณวุฒิ

การศึกษาของ อาจารยระดับ

ปริญญาเอก

ยกเลิกกิจกรรม 

1. โดยใชงบประมาณเงินรายได

คณะฯ เน่ืองดวย ยังไมมีระเบียบใน

การใชเงินรายไดคณะฯ

2. มีการสงเสริมใหอาจารยศกึษาตอ

ระดับปริญญาเอกโดยใชงบประมาณ

จากกองทุนพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราย 

นางสาววิศนีย บุญหมั่น ประจําป

การศึกษา 2560

ต.ค.60 - ก.ย.61                        -                           -                           -                      -   

1. ผูเขารวมโครงการมีความรูความ

เขาใจในข้ันตอน วิธีการ เทคนิคใน

การพัฒนา ตนเองอยางตอเน่ือง

2. ผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวา

รอยละ 80 

3. ผูเขารวมมีความพึงพอใจ  ไมตํ่า

กวา 3.51

13.4เตรียมความพรอมเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ

ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองดวย ฝาย

งานวิจัยฯ คณะพยาบาลศาสตร ได

ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาสมรรถนะดานการวจิัย 

การพัฒนาอาจารยเขาสูตาํแหนง

ทางวิชาการการเขียนบทความวิจัยฯ

 ระหวางวันที่ 19-20 กรกฎาคม 

2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เม.ย.-ม.ิย.61                        -                           -                           -                      -   
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เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

1. บุคลากรสายสนับสนุนไดเขารวม 

อบรม/ประชุม/สัมมนา อื่นๆ รอยละ

 100 โดยคิดเปน 10 ชม./ป

การศึกษา/คน 

2. บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ

นําประโยชนที่ได มาพัฒนางานที่

รับผิดชอบ เพื่อเกิดการพัฒนางาน

ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งข้ึน

14.1พัฒนาบุคลากรตามสายงาน

(IDP)

1. บุคลากรสายสนับสนุนไดเขารวม 

อบรม/ประชุม/สัมมนา อื่นๆ 

รอยละ 100 โดยคิดเปน 10 ชม./ป

การศึกษา/คน 

2. บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ

นําประโยชนที่ได มาพัฒนางานที่

รับผิดชอบ เพื่อเกิดการพัฒนางาน

ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งข้ึน

ต.ค.60-ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                         -                 13,840.00         13,840.00

 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับกรอบเสนทางความกาวหนา

ในตําแหนง

2. มีความรูความเขาใจในข้ันตอน 

วิธีการ เทคนิคในการพัฒนาตนเอง

อยางตอเน่ือง ไมนอยกวารอยละ 80

 ของผูเขารวมโครงการ

3. ผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวา

รอยละ 80 

4. ดานความพึงพอใจ ไ

14.2 ศกึษาดูงานเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพการทํางานสาย

สนับสนุนวชิาการ

1. บุคลากรประเภทสายสนับสนุน

วิชาการ ไดศึกษา ดูงาน แนวปฏิบัติ

ที่ดีในการปฏิบัติงานของสํานักงาน

เลขานุการอ่ืนๆ ที่มีความใกลเคียงกัน

 เพื่อประยุกตใช และสรางแนว

ปฏิบัติที่ดีในองคกร และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมาก

ยิ่งข้ึน เฉลี่ย 4.21

2. บุคลากรไดรับความรู

1/5/1961 สูงกวาเปาหมาย                         -                 34,200.00         34,200.00

1. บุคลากรมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับกรอบเสนทางความกาวหนา

ในตําแหนง

2. มีความรูความเขาใจในข้ันตอน 

วิธีการ เทคนิคในการพัฒนาตนเอง

อยางตอเน่ือง ไมนอยกวารอยละ 80

 ของผูเขารวมโครงการ

3. ผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวา

รอยละ 80 

4. ดานความพึงพอใจ ไม

14.3การเตรียมความพรอมการ

พัฒนาความกวนหนาในสายงาน

ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองดวย 

1. คณะฯ มีนโยบายใหบุคลากร

ดําเนินการจัดทําผลงานกอน 

จึงดําเนินการเชิญผูเช่ียวชาญเพื่อ

วิพากษผลงาน

2. แตท้ังน้ี คณะฯ ไดสนับสนุนให

บุคลากรเขารวมการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดทํา

และวิธีการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน 

ในวันท

ม.ค.-ม.ิย..61 สูงกวาเปาหมาย                         -                           -                      -   

14. โครงการพัฒนาบุคลากรสาน

สนับสนุนวชิาการ

84



 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

15.2ตรวจสุขภาพประจําป 1. บุคลากรไดรับตรวจสุขภาพ

บุคลากรในสังกัดคณะพยาบาล

ศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

โดยเปนการสงเสริม และกระตุนให

บุคลากรดูแล เอาใจใสสุขภาพกาย

สุขภาพจิตของตนเองอยูเสมอ 

คาเฉลี่ย 4.53

2. บุคลากรไดรับการแนะแนวทาง

ใหดูแล ปองกัน และรักษาสุขภาพ

ของตนเองอยางถูก

30 เม.ย. - 3 พ.ค.61 สูงกวาเปาหมาย                         -                 13,600.00         13,600.00

15.3สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

 ฯ

1. มีผูเขารวมโครงการ 50 คน คดิ

เปน รอยละ 100

2. ความพึงพอใจตอกิจกรรม เฉลี่ย 

4.43 

3. บุคลากรไดรวมอนุรกัษ และ

เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมอันดี

งามใหคงอยู เฉลี่ย 4.40

4. บุคลากรเกิดความสามัคคีและ

ความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร

ในคณะ เฉลี่ย 4.52

5. บุคลาก

5-ม.ค.-61 สูงกวาเปาหมาย                         -                 28,793.50         28,793.50

15. โครงการสรางสุของคกร 1. มีผูเขารวมโครงการไมต่ํากวารอย

ละ 80

2. ความพึงพอใจตอกิจกรรมไมต่ํา

กวา 3.51

3. บุคลากรมีสวนรวมในการสราง

วัฒนธรรมอันดีงามในองคกร

4. บุคลากรไดรับแนะแนวทางให

บุคลากรไดดูแล ปองกัน และรักษา

สุขภาพของตนเองอยางถูกตองทัน

การณ

85



 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

15.4กิจกรรมวันสงกรานต 1. มีผูเขารวมโครงการ 44 คน คดิ

เปน รอยละ 88

2. ความพึงพอใจตอกิจกรรม เฉลี่ย 

4.50 

3. บุคลากรไดรวมอนุรกัษ และ

เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมอันดี

งามใหคงอยูเเฉลี่ย 4.56

4. บุคลากรเกิดความสามัคคีและ

ความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร

ในคณะเฉลี่ย 4.53

5. บุคลากรไ

9-เม.ย.-61 สูงกวาเปาหมาย                         -                  6,500.00           6,500.00

15.5สัมมนาบุคลากรประจําป 2561 ยกเลิกกิจกรรม ยกเลิกโครงการ                         -                           -                      -   

15.6 เสริมสราง คณุธรรม และจริยา

ธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร

ยกเลิกกิจกรรม ทั้งน้ี คณะฯให

ความสําคัญในการใหบุคลากร

ประพฤติตนเปนไปตามจรรยาบรรณ

ที่สภามหาวิทยาลัย

กําหนด โดยมีการเผยแพร

จรรยาบรรณในรูปแบบตางๆ เชน 

คูมือ โปสเตอร และการเผยแพรผาน

เว็บไซดคณะพยาบาลศาสตร

ก.ค.-ส.ค.61 ยกเลิกโครงการ                         -                           -                      -   

15.1กิจกรรม 5ส ดําเนินการทุกไตรมาส ทุกไตรมาส                        -                           -                           -                      -   

16. โครงการเสริมสรางสวสัดิการ

และสวัสดิภาพของบุคลากร

1. บุคลากรมีความพึงพอใจตอ

สวสัดิการ ในระดับ ไมตํ่ากวา 3.51

16.1  การบริหารงานและสวสัดกิาร บุคลากรมีความพึงพอใจตอ

สวสัดิการ ในระดับเฉลี่ย 4.03

ต.ค.60-ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                         -                 41,519.50         41,519.50

                      -             354,841.00       354,841.006 ผลรวม
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

การจัดซื้อสรรหาทรัพยากรดาน

สารสนเทศภายในคณะพยาบาล

ศาสตร

ดําเนินการเรียบรอยแลว ผล

ประเมินความพึงพอใจของ

ผูใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศใน

ดานตางๆภายในคณะพยาบาล

ศาสตร ประจําปงบประมาณ 2561 

คร้ังท่ี 2 อยูในระดับ ดี มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.19

ต.ค.60 - พ.ค.61 สูงกวาเปาหมาย                         -               451,300.00        451,300.00

จัดอบรมการใชงานระบบ

สารสนเทศตลอดจนถายทอดความรู 

เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

การทํางานอยางมีความสุข

ยกเลิกการดําเนินกิจกรรม เม.ย.-พ.ค.61 ยกเลิกโครงการ                         -                           -                      -   

การดูแลอุปกรณคอมพิวเตอรให

พรอมใชงาน

ดําเนินการเรียบรอยแลว 

1. ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส

คอมพิวเตอร จํานวน 3 เครื่อง (ชวง

ที่ดําเนินการเดือนพฤศจิกายน 2560

 - เดือนสิงหาคม 2561)

2. เพิ่ม หนวยความจํา Ram  

คอมพิวเตอรจํานวน 1 เครื่อง (วันที่

ดําเนินการ 2 พฤศจิกายน 2560) 

3. ซอมแซมและอัพเดทระบบปฏิบัติ

ต.ค.60 - ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                         -                           -                      -   

                      -             451,300.00       451,300.00

        1,500,500.00       25,603,062.85   27,103,562.85

7 12. โครงการจัดการสารสนเทศและ

การตัดสินใจ

1. มีการประชาสัมพันธ กิจกรรม 

หลักสูตร ขอมูลขาวสารบนสื่อ

โฆษณา (ปาย LED)  และมีการ

จัดทําวีดีทัศนแนะนําคณะพยาบาล

ศาสตร 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของบุคลากร นักศึกษา คณะ

พยาบาลศาสตร ตอการใชงาน และ

เขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใน

เกณฑระดับดี (คาเฉลี่ยมากว

7 ผลรวม

ผลรวมทั้งหมด
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

1 โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเภสัช

ศาสตร

โครงการฝกปฏิบัติงานวชิาชีพ เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

                        -            9,951,745.69     9,951,745.69

โครงการฝกปฏิบัติงานวชิาชีพ เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

         5,841,300.00                         -       5,841,300.00

โครงการกองทุนสงเสริมและ

พัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะเภสัช

ศาสตร

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

                        -            1,295,323.32     1,295,323.32

โครงการรองรับความจําเปนเรงดวน

ในการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

                        -               407,650.00        407,650.00

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษา

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

                        -            1,000,906.00     1,000,906.00

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา

คณะเภสัชศาสตร (เงินบริจาคเพื่อ

สนับสนุนการศึกษา)

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

                        -               776,950.00        776,950.00

5. คณะเภสัชศาสตร

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

1. บัณฑิตสอบผานใบประกอบ

วิชาชีพครั้งแรก

รอยละ 100 2. ระดับความพึงพอใจ

ของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอน ไมนอยกวาระดับ 4   

3. ระดับความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต ไมตํ่ากวา 3.5

1. บัณฑิตสอบผานใบประกอบ

วิชาชีพครั้งแรกรอยละ 92.41 

2. ระดับความพึงพอใจของผูเรียน

ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

เทากับ 4.50   

3. ระดับความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตเทากับ 4.30

สูงกวาเปาหมาย
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

         2,090,831.71                         -       2,090,831.71

โครงการเงินผลประโยชนจากการ

ดําเนินงาน

(เงินคงเหลือคาลงทะเบียนประชุม

วิชาการ - นําสงเปนเงนิผลประโยชน)

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

                        -                           -                      -   

โครงการเงินกองทุนรายไดจากการ

ชดใชทุนของนักศึกษาเภสัชศาสตรผู

ผิดสัญญา

ไมมีเงนิคาปรับนักศกึษาผูผิดสัญญา

ในป 2560

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

                        -                           -                      -   

โครงการสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม

นอกหลักสูตร

ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

ไมตํ่ากวา 4

โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผลประเมินระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิต ไดเทากับ 4.30)

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

สูงกวาเปาหมาย                         -                 70,655.00         70,655.00

1 ผลรวม         7,932,131.71       13,503,230.01   21,435,361.72

2 โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู โครงการวจิัยเพื่อสรางองคความรูท่ี

ไดรับสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

อยูระหวางดําเนินงาน                         -            3,198,550.00     3,198,550.00

โครงการการพัฒนาแผนฟลมละลาย

ในชองปากของยาไดโคลฟแนค

โซเดียม

(เบิกจายในระบบ ubufmis แลว - 

รอการสงใชใบสําคญั)

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

สูงกวาเปาหมาย             300,000.00                         -          300,000.00

2 ผลรวม           300,000.00         3,198,550.00    3,498,550.00

สัดสวนงบประมาณรองรับการ

ดําเนินงานวิจัยตออาจารยเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐาน 50,000 บาท

ตอคน

สัดสวงบประมาณ

รองรบัการดําเนินงานวิจัยตอ

อาจารยสูงกวาตามเกณฑมาตรฐาน 

50,000 บาทตอคน (81,818.96 

บาทตอคน)
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

3 โครงการบริการวิชาการ รอยละความพึงพอใจของ

ผูรบับริการตอประโยชนจากการ

บริการ ไมนอยกวารอยละ 80

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อ

การดูแลสุขภาพผูปวยโรคเรื้อรัง

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

              30,230.00                         -           30,230.00

โครงการความ กาวหนาทาง

เภสัชศาสตรและสาธารณสุขการ

แพทย

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

            107,520.00                         -          107,520.00

โครงการพัฒนาศูนยใหบริการขอมูล

ยาและสุขภาพแกประชาชนและ

ฐานขอมูลการพิสูจนเอกลักษณยา

เม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

            180,000.00                         -          180,000.00

โครงการประชุมวิชาการเชิง

ปฏิบัติการเรื่องผลิตภัณฑสุขภาพ

และความงามคร้ังท่ี 2 : การพัฒนา

ผลิตภัณฑสุขภาพและเครื่องสําอาง

เพื่อการตกแตง

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

            183,690.78                         -          183,690.78

โครงการสวนพฤกศาสตรในโรงเรียน

ตํารวจตระเวณชายแดนบานแกงศรี

โคตรและ ศ.ดร.เนวิน สคริมเซอร

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

              31,785.00                         -           31,785.00

โครงการพัฒนาชุดทดสอบการ

ปนเปอนยาฆาแมลงตนแบบเพื่อการ

 certification ผลผลิตทางการเกษตร

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

            125,000.00                         -          125,000.00

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางจากน้ํามันงา

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

              99,157.20                         -           99,157.20

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพ

จากจิ้งหรีด

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

            100,000.00                         -          100,000.00

รอยละความพึงพอใจของ

ผูรบับริการตอประโยชนจากการ

บริการ  รอยละ 80.09

ตามเปาหมาย
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการอันตรายจากการใชสารเคมี

ทางการเกษตร วิธีการรักษาอาการ

พิษเบ้ืองตนและการปองกัน

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

              38,655.00                         -           38,655.00

โครงการอบรมความรูเรื่องโรคและ

ยาเพื่อการดูแลผูสูงอายุ

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

              31,570.00                         -           31,570.00

โครงการบริการวิชาการเงนิรายได

คณะเภสัชศาสตร

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

                        -               115,485.00        115,485.00

โครงการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า

ดื่มและนํ้าแข็ง

เดือนตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 

2560

                        -               744,550.00        744,550.00

โครงการพัฒนายาและผลิตภัณฑ

สมุนไพร

เดือนตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 

2560

                        -                 96,010.00         96,010.00

โครงการสนับสนุนงานบริการ

วิชาการจากแหลงทุนภายนอก

เดือนตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 

2560

                        -                           -                      -   

3 ผลรวม           927,607.98           956,045.00    1,883,652.98

4 โครงการศึกษา คนควา วิจัย 

รวบรวมและเผยแพรองคความรู

และภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและประเพณี

รอยละของโครงการที่บุคลากร และ

นักศึกษาเขารวม ท่ีมีคะแนนเฉลี่ย

ของการประเมินไมนอยกวา 3.51 

ในดานความตระหนักในคุณคาของ

ศลิปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิ

ปญญาพื้นบานอีสานใต ไมนอยกวา

รอยละ 70

โครงการงานบุญสงกรานต เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

              35,730.00                         -           35,730.00

โครงการจัดทําฐานขอมูลเช่ือมโยง

องคความรูตํารับยาแผนไทยท่ีใชใน

โรงพยาบาลกับขอมูลวิจัยเชิงวชิาการ

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

            100,000.00                         -          100,000.00

รอยละของโครงการที่บุคลากร และ

นักศึกษาเขารวม ท่ีมีคะแนนเฉลี่ย

ของการประเมินไมนอยกวา 3.51 

ในดานความตระหนักในคุณคาของ

ศลิปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิ

ปญญาพื้นบานอีสาน รอยละ 83.33

สูงกวาเปาหมาย
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการสํารวจและเก็บรวบรวมสม

นุไพรในตํารับยาไทยเพื่อจัดทํา

ฐานขอมูลพรรณไมแหงอางอิง 

(Herberium Database) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

              80,000.00                         -           80,000.00

โครงการสํารวจและรวบรวมองค

ความรูพื้นบานในการรกัษาไขออก

ผื่นของจังหวัดอุบลราชธานี

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

              99,838.50                         -           99,838.50

โครงการกอสรางหอพระไภสัชคุรุ

ไพฑูรยประภาตถาคต

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

                        -                           -                      -   

4 ผลรวม           315,568.50                       -         315,568.50

5 โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

ความพึงพอใจของผูรับบริการตอสิ่ง

สนับสนุนตางๆ ไมนอยกวา 3.5 

(คะแนนเต็ม 5)

โครงการจางเหมาทําความสะอาด ผลประเมินความ

พึงพอใจของผูรบับริการตอ

สิ่งสนับสนุนตางๆ 

 - นศ.ระดับ ป.ตรไีดเทากับ 3.47

 - นศ.ระดับบัณฑิต

ศกึษา สาขา

เภสัชศาสตรชีวภาพ ได 4.17

 - นศ.ระดับบัณฑิต

ศกึษา สาขาศาสตรแหง

เครื่องสําอางฯ เทากับ 4.50

 - เฉลี่ยเทากับ 4.0

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

สูงกวาเปาหมาย             428,200.00                         -          428,200.00

5 ผลรวม           428,200.00                       -         428,200.00

6 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ รอยละบุคลากรสายวิชาการท่ีไดรบั

การพัฒนา ไมนอยกวารอยละ 80

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ รอยละบุคลากรสายวิชาการท่ีไดรบั

การพัฒนา  รอยละ 100

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

สูงกวาเปาหมาย               43,563.00                         -           43,563.00

92



 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน

รอยละบุคลากรสายสนับสนุนที่

ไดรับการพัฒนา ไมนอยกวารอยละ 

50

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน

รอยละบุคลากรสายสนับสนุนที่

ไดรับการพัฒนา  รอยละ 93.48

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

สูงกวาเปาหมาย                         -                 50,323.00         50,323.00

6 ผลรวม             43,563.00             50,323.00        93,886.00

ผลรวมทั้งหมด         9,947,071.19       17,708,148.01   27,655,219.20
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คาตอบแทน ดําเนินการเรียบรอย - จํานวน

ผูสําเร็จการศึกษารอยละ 55

1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -                21,600.00         21,600.00

คาใชสอย ดําเนินการเรียบรอย - จํานวน

ผูสําเร็จการศึกษารอยละ 55

1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -                23,115.00         23,115.00

คาวัสดุ ดําเนินการเรียบรอย - จํานวน

ผูสําเร็จการศึกษารอยละ 55

1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -                           -                      -   

คาตอบแทน ดําเนินการเรียบรอย -ผูสําเร็จ

การศึกษา 192 คน

1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -                  4,200.00           4,200.00

คาใชสอย ดําเนินการเรียบรอย -ผูสําเร็จ

การศึกษา 192 คน

1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -                    400.00             400.00

คาวัสดุ ดําเนินการเรียบรอย -ผูสําเร็จ

การศึกษา 192 คน

1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -                           -                      -   

คาตอบแทน ดําเนินการเสร็จ - บรรลุผลตาม

วัตถุประสงค 4 โครงการ

1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -                79,748.00         79,748.00

คาใชสอย ดําเนินการเสร็จ - บรรลุผลตาม

วัตถุประสงค 4 โครงการ

1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -                           -                      -   

คาวัสดุ ดําเนินการเสร็จ - บรรลุผลตาม

วัตถุประสงค 4 โครงการ

1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -                29,520.00         29,520.00

คาตอบแทน ดําเนินการเรียบรอย 1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -               327,267.25       327,267.25

คาใชสอย ดําเนินการเรียบรอย 1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -               353,073.00       353,073.00

คาวัสดุ ดําเนินการเรียบรอย 1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -                39,906.00         39,906.00

1 โครงการสนับสนุนการเรียนการ

สอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

สาขาการปกครอง

รอยละผูสําเร็จการศึกษาตอจํานวน

นักษาปท่ี 4

โครงการบริหารและจัดการหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา

ปกครองทองถิ่น

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

โครงการพัฒนาระบบการเรียนการ

สอน

จํานวนโครงการท่ีดําเนินการบรรลุ

วัตถุประสงค 4 โครงการ

โครงการพัฒนางานวิชาการการศึกษา จํานวนนักศึกษาใหม

6. คณะรัฐศาสตร

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดาํเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดาํเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

ชุดเครื่องเสียงประกอบ

อาคารฯ

ดําเนินการเรียบรอย 1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย             850,960.30                         -         850,960.30

ครุภัณฑสํานักงาน ดําเนินการเรียบรอย จํานวนยอด 

นศ. รับเขา 391 คน

1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -               222,960.00       222,960.00

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ดําเนินการเรียบรอย จํานวนยอด 

นศ. รับเขา 391 คน

1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -               120,000.00       120,000.00

คาวัสดุ ดําเนินการเรียบรอย 1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -                  4,500.00           4,500.00

คาใชสอย ดําเนินการเรียบรอย 1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -               268,382.00       268,382.00

          850,960.30         1,494,671.25    2,345,631.55

งบสบับสนุนการตีพิมพและวิจัย

ประจําคณะ

จํานวนโครงการวิจัยท่ีไดรับทุน คาใชจายอุดหนุน ดําเนินการเรียบรอย - ขอรับเงิน

สนับสนุน 9 ราย

1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -                88,940.00         88,940.00

เงิมสมทบงานวิจัยจากแหลงทุน

ภายนอก

คาใชจายอุดหนุน ดําเนินการเรียบรอย - ไดรับทุนแลว

 1 โครงการ

1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -            1,550,720.30     1,550,720.30

โครงการสรางแรงจูงใจรับใช

สาธารณะฯ

คาใชจายอุดหนุน ดําเนินการเรียบรอย 1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย             360,100.00                         -         360,100.00

โครงการจากผูรับมาเปนผูให ฯ คาใชจายอุดหนุน ดําเนินการเสร็จเรียบรอย 1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย             250,000.00                         -         250,000.00

          610,100.00         1,639,660.30    2,249,760.30

เงิมสมทบงานบริการวิชาการจาก

แหลงทุนภายนอก

จํานวนผูเขารวมโครงการ คาใชจายอุดหนุน ดําเนินการแลว - ดําเนินการโดยใช

เงินงบประมาณแผนดิน

1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -                           -                      -   

คาตอบแทน ดําเนินการแลว - 400 คน 1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -                34,320.00         34,320.00

คาวัสดุ ดําเนินการแลว - 400 คน 1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -                21,053.00         21,053.00

คาใชสอย ดําเนินการแลว - 400 คน 1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -                34,960.00         34,960.00

เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและ

กลไกการสรางความรวมมือ การ

จัดการท่ีดิน ฯ

คาใชจายอุดหนุน ดําเนินการเสร็จเรียบรอย 1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย             350,000.00                         -         350,000.00

2 ผลรวม

3

โครงการใหบริการแกชุมชนทองถ่ิน

ทางดานการเมืองการปกครอง

จํานวนผูเขารวมโครงการ

โครงการพัฒนานักศึกษา จํานวนโครงการ

1 ผลรวม

2

จํานวนโครงการวิจัยท่ีไดรับทุน

โครงการจัดหาครุภัณฑของหนวยงาน จํานวนนักศึกษาใหม
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดาํเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการนวัตกรรมทางสังคมในการ

จัดการภัยพิบัดฯ

คาใชจายอุดหนุน ดําเนินการเสร็จเรียบรอย 1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย             350,000.00                         -         350,000.00

          700,000.00             90,333.00      790,333.00

คาตอบแทน ดําเนินการแลว - ดําเนินการโดยใช

เงินงบประมาณฯ 1 โครงการ

1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -                           -                      -   

คาวัสดุ ดําเนินการแลว - ดําเนินการโดยใช

เงินงบประมาณฯ 1 โครงการ

1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -                           -                      -   

คาใชสอย ดําเนินการแลว - ดําเนินการโดยใช

เงินงบประมาณฯ 1 โครงการ

1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -                           -                      -   

โครงการเผยแพรความรู

ประชาธิปไตยผานหมอลําการเมืองฯ

คาใชจายอุดหนุน ดําเนินการเสร็จเรียบรอย 1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย              55,000.00                         -           55,000.00

            55,000.00                       -          55,000.00

เงินเดอืนบุคลากร ดําเนินการเรียบรอย จํานวนยอด 

นศ. รับเขา 391 คน

1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -          10,563,276.45   10,563,276.45

คาตอบแทน ดําเนินการเรียบรอย จํานวนยอด 

นศ. รับเขา 391 คน

1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -               886,380.00       886,380.00

คาใชสอย ดําเนินการเรียบรอย จํานวนยอด 

นศ. รับเขา 391 คน

1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -               531,736.44       531,736.44

คาวัสดุ ดําเนินการเรียบรอย จํานวนยอด 

นศ. รับเขา 391 คน

1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -                72,522.70         72,522.70

คาสาธารณูปโภค ดําเนินการเสร็จเรียบรอย 1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -               959,047.04       959,047.04

คาตอบแทน ดําเนินการเสร็จแลว มีแผน 

2560-2564 ฉบับปรับปรุง 2561

1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -                           -                      -   

คาใชสอย ดําเนินการเสร็จแลว มีแผน 

2560-2564 ฉบับปรับปรุง 2561

1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -                31,400.00         31,400.00

4 ผลรวม

5 โครงการบริหารและจัดการ

หนวยงานภายใน

จํานวนนักศึกษาใหม

โครงการพัฒนางานนโยบายและแผน มีแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน

3 ผลรวม

4 โครงการอนุรักษศลิปวัฒนธรรม

ทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

จํานวนโครงการ  3โครงการ
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดาํเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

คาวัสดุ ดําเนินการเสร็จแลว มีแผน 

2560-2564 ฉบับปรับปรุง 2561

1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -                    710.00             710.00

คาวัสดุ ดําเนินการเรียบรอย จํานวนยอด 

นศ. รับเขา 391 คน

1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -                           -                      -   

คาใชสอย ดําเนินการเรียบรอย จํานวนยอด 

นศ. รับเขา 391 คน

1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -                99,000.00         99,000.00

คาตอบแทน ดําเนินการเรียรอย 1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -                22,500.00         22,500.00

คาใชสอย ดําเนินการเรียบรอย 1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -                37,138.00         37,138.00

                      -         13,203,710.63  13,203,710.63

6 โครงการพัฒนาบุคลากร รอยละของบุคลากรท่ีเขารับการ

อบรม/พัฒนา

คาใชสอย ดําเนินการเรียบรอย จํานวนรอยละ

บุคลากรท่ีพัฒนา รอยละ 73.68

1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -               158,689.00       158,689.00

                      -             158,689.00      158,689.00

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ดําเนินการเรียบรอย จํานวนยอด 

นศ. รับเขา 391 คน

1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -                69,978.00         69,978.00

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ดําเนินการเรียบรอย จํานวนยอด 

นศ. รับเขา 391 คน

1 ตค. 60- 30 กย. 61 ตามเปาหมาย                         -                           -                      -   

                      -               69,978.00        69,978.00

        2,216,060.30       16,657,042.18  18,873,102.48ผลรวมทั้งหมด

5 ผลรวม

6 ผลรวม

7 โครงการจัดหาครุภัณฑของหนวยงาน จํานวนนักศึกษาใหม

7 ผลรวม

โครงการจางเหมาทําความสะอาด จํานวนนักศึกษาใหม

โครงเตรียมรับการตรวจประกัน

คณุภาพการศึกษาระดับหลกัสูตร

และคณะวิชา

จํานวผูเขารวมโครงการ
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โครงการเงินบริจาคทุนการศึกษา

จากแหลงทุนอ่ืน

ยอดเงินบริจาค ไมนอยกวา 500,000 โครงการเงินบริจาคเพื่อ

ทุนการศึกษา/สาธารณประโยชน

ไดรับสนับสนุนเงินบริจาค/

ทุนการศึกษา จํานวน 365,600 บาท

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

ต่ํากวาเปาหมาย                         -               199,920.00        199,920.00

โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อการเรียน

การสอนสาขาวิทยาศาสตร

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป  รอยละ 80.18

                        -            1,300,730.00     1,300,730.00

โครงการจัดหาครุภัณฑดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป  รอยละ 80.18

                        -            1,031,828.50     1,031,828.50

โครงการเงินกองทุนสงเสริมและ

พัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะ

วิทยาศาสตร

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป ไมรอยกวารอยละ 80

โครงการเงินกองทุนสงเสริมและ

พัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะ

วิทยาศาสตร

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป  รอยละ 80.18

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

สูงกวาเปาหมาย                         -               659,170.80        659,170.80

โครงการจางเหมาแรงงาน

ผูปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอร

         1,317,290.84                         -       1,317,290.84

โครงการจางเหมาดูแลบํารุงรักษา

ภูมิทัศนและจางเหมาแรงงาน

ซอมแซมระบบสุขาภิบาล

                        -               991,028.62        991,028.62

โครงการประชาสัมพันธขาวสารและ

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร

                        -                           -                      -   

1

โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับการ

บริหารและการเรียนการสอน

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป ไมรอยกวารอยละ 80

โครงการบริหารและจัดการศึกษา

สาขาวิทยาศาสตร

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป ไมรอยกวารอยละ 80

 ผลรวม

ทั้งหมด

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป  รอยละ 80.18

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

สูงกวาเปาหมาย

7. คณะวิทยาศาสตร

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

สูงกวาเปาหมาย
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 ผลรวม

ทั้งหมด

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย

โครงการจัดซื้ออุปกรณและจาง

เหมาบริการเพื่อการบริหารจัดการ

ของสํานักงานเลขานุการ

                        -                           -                      -   

โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุสํานักงาน 

เพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน

                        -                           -                      -   

โครงการซอมบํารุงวสัด/ุครุภัณฑ 

ปรับปรุงกลุมอาคารคณะวิทยาศาสตร

                        -                           -                      -   

โครงการติดตามตรวจสอบการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

                        -                           -                      -   

โครงการสงเสริมและสนับสนุนงาน

ดานแผนและงบประมาณ

                        -                           -                      -   

โครงการบริหารจัดการและ

ดําเนินงานตามนโยบายของคณะ

                        -                           -                      -   

จัดซื้อวัสุดสําหรับหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ศกึษา

         4,414,340.16                         -       4,414,340.16

ประชาสัมพันธหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา

                        -            4,158,115.83     4,158,115.83

ติดตามความกาวหนาในการทําวิจัย

ของนักศึกษาหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร

ศกึษา

                        -                           -                      -   

โครงการผลิตบัณฑิตสาขา

วิทยาศาสตร

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป ไมรอยกวารอยละ 80

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป รอยละ 80.18

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

สูงกวาเปาหมาย
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 ผลรวม

ทั้งหมด

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย

เชิญผูเช่ียวชาญบรรยายพิเศษใน

รายวิชาสัมมนาและการจัดการ

ความรูของหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ศกึษา

                        -                           -                      -   

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา

                        -                           -                      -   

การจัดการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา

                        -                           -                      -   

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระดับ

บัณฑิตศึกษา

                        -                           -                      -   

การพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูล

บัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร

                        -                           -                      -   

บริหารจัดการสหกิจศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร

                        -                           -                      -   

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรี

                        -                           -                      -   

ปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2552

                        -                           -                      -   

พัฒนาศักยภาพผูรับทุนเรียนดี

วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย และ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษา

                        -                           -                      -   

มอบทุนการศึกษารางวลัเรยีนดี

วิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา

ปริญญาตรี

                        -                           -                      -   
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 ผลรวม

ทั้งหมด

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และวัด

ทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษาวิทยาศาสตร

                        -                           -                      -   

การแขงขันกีฬาภายในเช่ือม

ความสัมพันธ UBU Games 2017

                        -                           -                      -   

การแขงขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ

จําปา 

คร้ังท่ี 12

                        -                           -                      -   

การประกวดเชียรลีดเดอรในกีฬา

สัมพันธ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                        -                           -                      -   

ปจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปที่ 4                         -                           -                      -   

สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา                         -                           -                      -   

เตรียมความพรอมสูโลกการทํางาน                         -                           -                      -   

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม                         -                           -                      -   

SCI Smart Ambassador 2018                         -                           -                      -   

พิธซีอมรับปริญญาและแสดงความ

ยินดีกับบัณฑิตใหม

                        -                           -                      -   

สานสัมพันธนองพี่สันทนาการ                         -                           -                      -   

เสริมสราง พัฒนาเทคนิคการให

คาํปรึกษาดานทุนและสวสัดิการ

นักศึกษา

                        -                           -                      -   

จัดซื้อวัสดุสําหรับการเรียนการสอน

ภาควชิาวิทยาศาสตรชีวภาพ

                        -                           -                      -   

เชิญอาจารยพิเศษ อาจารยผูรวม

สอนสําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต

                        -                           -                      -   
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 ผลรวม

ทั้งหมด

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย

จัดซื้อวัสดุสําหรับการเรียนการสอน

วิชาปญหาพิเศษ/โครงงาน/

โครงงานพิเศษ

                        -                           -                      -   

ฝกปฏิบัติงานดานสุขศาสตร

อุตสาหกรรม

                        -                           -                      -   

ฝกปฏิบัติการปองกันอัคคีภัย                         -                           -                      -   

จางนักศึกษาชวยงานการเรียนการ

สอนของภาควิชา

                        -                           -                      -   

สนับสนุนนักศึกษาเขาแขงขันกีฬา

และวิชาการ "การแขงขันกีฬาจุล

ชีววทิยาสัมพันธแหงประเทศไทย 

(โคโลนีเกมส) คร้ังท่ี 14"

                        -                           -                      -   

จัดซื้อการจัดหาวัสดุสําหรับการ

เรียนการสอนภาควชิาเคมี

                        -                           -                      -   

เชิญอาจารยพิเศษหลักสูตร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง

                        -                           -                      -   

การจัดการขยะ และของเสีย

อันตรายหองปฏิบัติการ

                        -                           -                      -   

จางนักศึกษาเปนผูชวยสอนรายวิชา

ปฏิบัติการ ภาควชิาเคมี

                        -                           -                      -   

การสนับสนุนโครงงานพิเศษ 

ภาควชิาเคมี

                        -                           -                      -   

วัสดุสําหรับการเรียนการสอนใน

รายวิชาของภาควิชาฟสิกส

                        -                           -                      -   

คาใชจายในการดําเนินงานโครงงาน

พิเศษสําหรับนักศึกษาฟสิกส

                        -                           -                      -   
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

 ผลรวม

ทั้งหมด

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําโครงงาน

วิทยาศาสตรเพื่อสรางภาพลักษณ

ของคณะ

                        -                           -                      -   

จางนักศึกษาชวยสอนปฏิบัติการ

ฟสิกส

                        -                           -                      -   

สนับสนุนคาสมาชิกและคาใชจายใน

การเดินทางเขารวมประชุมของ

ผูแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใน

คณะกรรมการอํานวยการศูนย

สงเสริมการวิจัยคณิตศาสตรแหง

ประเทศไทย

                        -                           -                      -   

เขารวมประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการงานประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติทางดานวิทยาการ

คอมพิวเตอรและวิศวกรรมซอฟตแวร

                        -                           -                      -   

จางเหมาแรงงานชางเครื่อง

คอมพิวเตอร

                        -                           -                      -   

จางเจาหนาที่ทําความสะอาดเครื่อง

แกวประจําหองซักลางเครื่องแกว

                        -                           -                      -   

จัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนการเรียน

การสอนและวัสดุสํานักงานภาควชิา

                        -                           -                      -   

นิเทศนักศึกษาและติดตาม

ความกาวหนานักศึกษาหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตรศกึษา

                        -                           -                      -   
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

 ผลรวม

ทั้งหมด

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย

จางนักศึกษาชวยงานวิชาเกี่ยวกับ

วิชาปฏิบัติการสาขาคอมพิวเตอร

                        -                           -                      -   

สนับสนุนการทําโครงงานสําหรับ

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

                        -                           -                      -   

จัดซื้ออุปกรณสําหรับทําโครงงาน

คณิตศาสตร สําหรับนักศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร

                        -                           -                      -   

จัดซื้ออุปกรณสําหรับทําโครงงาน

คอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร

                        -                           -                      -   

สนับสนุนนักศึกษาเขารวมการ

แขงขันเชิงทักษะ

                        -                           -                      -   

เครือขายความรวมมือจัดประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

                        -                           -                      -   

เชิญอาจารยพิเศษสําหรับหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตรศกึษา

                        -                           -                      -   

เชิญผูเช่ียวชาญ สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร

                        -                           -                      -   

สงเสริมและพัฒนาทักษะการทํางาน

ระหวางเรียน

                        -                           -                      -   

การแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ

แหงประเทศไทย คร้ังท่ี 27

                        -                           -                      -   
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

 ผลรวม

ทั้งหมด

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย

สนับสนุนใหนักศึกษาทํากิจกรรมจิต

อาสา

                        -                           -                      -   

คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิง                         -                           -                      -   

โครงการพัฒนากําลังคนดาน

วิทยาศาสตร (ทุนเรยีนดี

วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย)

1) จํานวนผูรับทุนเรยีนดี

วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย 30 ทุน

โครงการพัฒนากําลังคนดาน

วิทยาศาสตร (ทุนเรยีนดี

วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย)

1) จํานวนผูรับทุนเรยีนดี

วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย 33 ทุน

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

สูงกวาเปาหมาย          3,051,600.00                         -       3,051,600.00

คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย                         -           14,408,248.00    14,408,248.00

คาจางลูกจางช่ัวคราว                         -                           -                      -   

คาประกันสังคมสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย

                        -                           -                      -   

คาประกันสังคมสําหรับลูกจาง

ช่ัวคราว

                        -                           -                      -   

โครงการทุน Perch                         -            1,546,000.00     1,546,000.00

โครงการทุน TGIST                         -                           -                      -   

โครงการทุน YSC                         -                           -                      -   

โครงการทุน สควค.                         -                           -                      -   

        8,783,231.00       24,295,041.75   33,078,272.75

ผลประเมินดานสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู เฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.51

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก

แหลงทุนภายนอก

จํานวนโครงการสนับสนุน

ทุนการศึกษาจากแหลงทุนภายนอก 

ไมนอยกวา 4 แหลงทุน

โครงการพัฒนาระบบการเรียนการ

สอนและการบริหารจัดการศึกษา

สาขาวิทยาศาสตร

ใชผลประเมินรวมกับมหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

ต่ํากวาเปาหมาย

1 ผลรวม

ไดรับสนับสนุนทุนการศึกษาจาก

แหลงทุนภายนอก จํานวน 4 แหลง

ทุน

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

ตามเปาหมาย
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

 ผลรวม

ทั้งหมด

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย

โครงการการคนหาและออกแบบ

สารยับยั้งกระบวนการสังเคราะห

หนังเซลลที่มีความจําเพาะสูงตอ

โปรตีน DprE1 เพื่อเพิ่มศักยภาพใน

การยับยั้งวัณโรคด้ือยาบนพื้นฐาน

การจําลองแบบโมเลกุลและการ

ออกแบบยาโดยวิธีการคํานวณ

ดําเนินการโครงการวิจัยแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

โครงการการคนหาและออกแบบ

สารยับยั้งกระบวนการสังเคราะห

หนังเซลลที่มีความจําเพาะสูงตอ

โปรตีน DprE1 เพื่อเพิ่มศักยภาพใน

การยับยั้งวัณโรคด้ือยาบนพื้นฐาน

การจําลองแบบโมเลกุลและการ

ออกแบบยาโดยวิธีการคํานวณ

อยูระหวางดําเนินการ โดยขอขยาย

เวลาดําเนินโครงการใหแลวเสร็จ

ภายใน 31 ธันวาคม 2561

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

อยูระหวางดําเนินงาน             288,200.00                         -          288,200.00

โครงการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพ

ของสารสกัดหยาบและพอลิแซคคา

ไรดจากใบชุมเห็ดเลในประเทศไทย

ดําเนินการโครงการวิจัยแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

โครงการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพ

ของสารสกัดหยาบและพอลิแซคคา

ไรดจากใบชุมเห็ดเลในประเทศไทย

อยูระหวางดําเนินการ โดยขอขยาย

เวลาดําเนินโครงการใหแลวเสร็จ

ภายใน 31 ธันวาคม 2561

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

อยูระหวางดําเนินงาน             299,700.00                         -          299,700.00

โครงการสงเสริมและพัฒนา

ศกัยภาพการวจิัย

                        -               656,719.70        656,719.70

โครงการสงเสริมภาพลักษณและ

ผลงานการวิจัยใหเปนที่ประจักษ

                        -                           -                      -   

โครงการระบบจัดการคลังขอสอบ

อัจฉริยะ

1) รอยละของผูเขารวมโครงการ ไม

นอยกวา 85 ของกลุมเปาหมาย

2) ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ 

ไมนอยกวารอยละ 95

โครงการระบบจัดการคลังขอสอบ

อัจฉริยะ

อยูระหวางดําเนินการ โดยขอขยาย

เวลาดําเนินโครงการใหแลวเสร็จ

ภายใน 31 ธันวาคม 2561

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

อยูระหวางดําเนินงาน             287,000.00                         -          287,000.00

โครงการศักยภาพของแคลเซียม

คารบอเนตจากเปลือกหอยแมลงภู

เปนสารตัวเติมชีวภาพในยางคอมโพ

สิต

ดําเนินการโครงการวิจัยแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

โครงการศักยภาพของแคลเซียม

คารบอเนตจากเปลือกหอยแมลงภู

เปนสารตัวเติมชีวภาพในยางคอมโพ

สิต

อยูระหวางดําเนินการ โดยขอขยาย

เวลาดําเนินโครงการใหแลวเสร็จ

ภายใน 31 ธันวาคม 2561

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

อยูระหวางดําเนินงาน             300,000.00                         -          300,000.00

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ

บริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร

ผลงานตีพิมพในระดับชาติและ

นานาชาติรอยละของผลรวมถวง

นํ้าหนักของผลงานทางวชิาการของ

อาจารยประจํา

รอยละ 30 ข้ึนไป

2

ผลงานตีพิมพในระดับชาติและ

นานาชาติรอยละของผลรวมถวง

นํ้าหนักของผลงานทางวชิาการของ

อาจารยประจํา

รอยละ 62.19

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

สูงกวาเปาหมาย
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

 ผลรวม

ทั้งหมด

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย

โครงการสังเคราะหจีโอพอลิเมอร

จากดินขาวธรรมชาติและการ

ประยุกตใชทางสิ่งแวดลอมในการดูด

ซับสียอมอุตสาหกรรมบนวสัดุจีโอ

โพลิเมอร

ดําเนินการโครงการวิจัยแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

โครงการสังเคราะหจีโอพอลิเมอร

จากดินขาวธรรมชาติและการ

ประยุกตใชทางสิ่งแวดลอมในการดูด

ซับสียอมอุตสาหกรรมบนวสัดุจีโอ

โพลิเมอร

อยูระหวางดําเนินการ โดยขอขยาย

เวลาดําเนินโครงการใหแลวเสร็จ

ภายใน 31 ธันวาคม 2561

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

อยูระหวางดําเนินงาน             289,300.00                         -          289,300.00

โครงการสารไทโอเอรีนชนิดใหม

สําหรับทรานซิสเตอรชนิดสารอินทรีย

ดําเนินการโครงการวิจัยแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

โครงการสารไทโอเอรีนชนิดใหม

สําหรับทรานซิสเตอรชนิดสารอินทรีย

อยูระหวางดําเนินการ โดยขอขยาย

เวลาดําเนินโครงการใหแลวเสร็จ

ภายใน 31 ธันวาคม 2561

'เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

อยูระหวางดําเนินงาน             290,400.00                         -          290,400.00

โครงการสารกลุมเบนซิมิดาโซลและ

อนุพันธเพื่อใชเปนสารที่มีฤทธิ์ตาน

เช้ือราที่กอโรคในพืช

ดําเนินการโครงการวิจัยแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

โครงการสารกลุมเบนซิมิดาโซลและ

อนุพันธเพื่อใชเปนสารที่มีฤทธิ์ตาน

เช้ือราที่กอโรคในพืช

อยูระหวางดําเนินการ โดยขอขยาย

เวลาดําเนินโครงการใหแลวเสร็จ

ภายใน 31 ธันวาคม 2561

'เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

อยูระหวางดําเนินงาน             290,400.00                         -          290,400.00

การเตรียมและพิสูจนเอกลักษณฟลม

ไฮโดรเจลที่เตรียมจากแปงขาวโพด

และพอลิอะครีลิคสําหรับ

ประยุกตใชดูดซับไอออนตะกั่วจาก

สารละลาย

ดําเนินการโครงการวิจัยแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

การเตรียมและพิสูจนเอกลักษณฟลม

ไฮโดรเจลที่เตรียมจากแปงขาวโพด

และพอลิอะครีลิคสําหรับ

ประยุกตใชดูดซับไอออนตะกั่วจาก

สารละลาย

อยูระหวางดําเนินการ โดยขอขยาย

เวลาดําเนินโครงการใหแลวเสร็จ

ภายใน 31 ธันวาคม 2561

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

อยูระหวางดําเนินงาน             268,600.00                         -          268,600.00

การตรวจหาพลาสมิดท่ีมียีนดื้อ

แคดเมียมจากแลคติกแอสิด

แบคทีเรียท่ีแยกจากอาหาร

ดําเนินการโครงการวิจัยแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

การตรวจหาพลาสมิดท่ีมียีนดื้อ

แคดเมียมจากแลคติกแอสิด

แบคทีเรียท่ีแยกจากอาหาร

อยูระหวางดําเนินการ โดยขอขยาย

เวลาดําเนินโครงการใหแลวเสร็จ

ภายใน 31 ธันวาคม 2561

'เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

อยูระหวางดําเนินงาน             286,000.00                         -          286,000.00

การพัฒนาไบโอเซนเซอรทางไฟฟา

เคมีดวยวสัดนุาโนปรับปรุงบน

ผิวหนาขั้วไฟฟา พิมพสกรีน

คารบอนสําหรับตรวจวัดสารบงช้ี

มะเร็ง

ดําเนินการโครงการวิจัยแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

การพัฒนาไบโอเซนเซอรทางไฟฟา

เคมีดวยวสัดนุาโนปรับปรุงบน

ผิวหนาขั้วไฟฟา พิมพสกรีน

คารบอนสําหรับตรวจวัดสารบงช้ี

มะเร็ง

อยูระหวางดําเนินการ โดยขอขยาย

เวลาดําเนินโครงการใหแลวเสร็จ

ภายใน 31 ธันวาคม 2561

'เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

อยูระหวางดําเนินงาน             300,000.00                         -          300,000.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

 ผลรวม

ทั้งหมด

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย

การพัฒนาอิเล็กโตรเคมิคลัเซนเซอร

ชนิดใหมที่มีความจําเพาะเจาะจง

และสภาพไวสูง สําหรับตรวจวัดครี

เอตินีนโดยใชโพลิเมอรท่ีมีรอยพิมพ

ของโมเลกุลครีเอตนิีนเคลือบลงบน

วัสดุขนาดนาโนมาดัดแปรข้ัวไฟฟาก

ราไฟตแบบสกรีนปริ้นท

ดําเนินการโครงการวิจัยแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

การพัฒนาอิเล็กโตรเคมิคลัเซนเซอร

ชนิดใหมที่มีความจําเพาะเจาะจง

และสภาพไวสูง สําหรับตรวจวัดครี

เอตินีนโดยใชโพลิเมอรท่ีมีรอยพิมพ

ของโมเลกุลครีเอตนิีนเคลือบลงบน

วัสดุขนาดนาโนมาดัดแปรข้ัวไฟฟาก

ราไฟตแบบสกรีนปริ้นท

อยูระหวางดําเนินการ โดยขอขยาย

เวลาดําเนินโครงการใหแลวเสร็จ

ภายใน 31 ธันวาคม 2561

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

อยูระหวางดําเนินงาน             300,000.00                         -          300,000.00

ชุดโครงการ การเสริมศักยภาพ

เกษตรกรในการเพิ่มมูลคาผลผลิต

จากฐานความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการพัฒนาการผลิต

อาหารปลอดภัยผานกิจกรรมการ

ผลิตแบบเกษตรผสมผสาน

ดําเนินการโครงการวิจัยแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ชุดโครงการ การเสริมศักยภาพ

เกษตรกรในการเพิ่มมูลคาผลผลิต

จากฐานความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการพัฒนาการผลิต

อาหารปลอดภัยผานกิจกรรมการ

ผลิตแบบเกษตรผสมผสาน

อยูระหวางดําเนินการ โดยขอขยาย

เวลาดําเนินโครงการใหแลวเสร็จ

ภายใน 31 ธันวาคม 2561

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

อยูระหวางดําเนินงาน             500,000.00                         -          500,000.00

        3,699,600.00           656,719.70    4,356,319.70

โครงการการแขงขันเคมีโอลิมปก

ระดับชาติ

1) รอยละของผูเขารวมโครงการ ไม

นอยกวา 85 ของกลุมเปาหมาย

2) ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ 

ไมนอยกวารอยละ 95

โครงการการแขงขันเคมีโอลิมปก

ระดับชาติ ครั้งท่ี 14

1) รอยละของผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 100 กลุมเปาหมาย

2) ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ 

 รอยละ 85.40

วันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 สูงกวาเปาหมาย             100,000.00                         -          100,000.003

2 ผลรวม
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

 ผลรวม

ทั้งหมด

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย

โครงการการพัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม

1) จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอย

กวา 1,400 คน

2) ผูผานการอบรมมีความรูความ

เขาใจดานพลังงานและอนุรักษ

พลังงานมากข้ึน รอยละ 85

โครงการการพัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม

1) มีการรวมดําเนินโครงการ

กิจกรรมยอย 4 หนวยงาน

ประกอบดวย คณะวิทยาศาสตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร คณะบริหาร

ศาสตร และคณะศิลปะประยุกตฯ 

โดยมีจํานวนผูเขารวมโครงการท้ังสิ้น

 2,355 คน

2) ผูผานการอบรมมีความรูความ

เขาใจดานพลังงานและอนุรักษ

พลังงานมากข้ึน รอยละ 1

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

สูงกวาเปาหมาย          1,907,500.00                         -       1,907,500.00

โครงการกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อ

การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

1) รอยละของผูเขารวมโครงการ ไม

นอยกวา 85 ของกลุมเปาหมาย

2) ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ 

ไมนอยกวารอยละ 95

โครงการกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อ

การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

1) รอยละของผูเขารวมโครงการ 

มากกวา 85 ของกลุมเปาหมาย

2) ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ 

ไมนอยกวารอยละ 94.20

30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 สูงกวาเปาหมาย             150,000.00                         -          150,000.00

โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 1) รอยละของผูเขารวมโครงการ ไม

นอยกวา 85 ของกลุมเปาหมาย

2) ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ 

ไมนอยกวารอยละ 95

โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 1) รอยละของผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 85 ของกลุมเปาหมาย

2) ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ 

 รอยละ 96

26-27 พฤษภาคม 2561 สูงกวาเปาหมาย             200,000.00                         -          200,000.00

โครงการพัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม

1) อาคารตนแบบถายทอด

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานพลังงาน

โครงการกอสรางอาคารการศึกษา

และสิ่งกอสรางประกอบ อาคาร

ตนแบบถายทอดเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดานพลังงาน

อยูระหวางดําเนินการ ขอผูกพัน

สัญญาการกอสรางใหแลวเสร็จใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2562

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

อยูระหวางดําเนินงาน          1,083,008.00                         -       1,083,008.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

 ผลรวม

ทั้งหมด

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย

โครงการพัฒนาความรูและทักษะ

ชีวิตสําหรับวัยเรียน

1) จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอย

กวา 1,400 คน

2) ผูผานการอบรมมีความรูความ

เขาใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มมากขึ้น 

รอยละ 85

โครงการพัฒนาความรูและทักษะ

ชีวิตสําหรับวัยเรียน

1) ดําเนินโครงการรวมกับคณะ

ศลิปะประยุกต จํานวน 6 กิจกรรม 

รวม 17 คร้ัง มีผูเขารวมโครงการ

ทั้งสิ้น 4,100 คน

2) ผูผานการอบรมมีความรูความ

เขาใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มมากขึ้น 

รอยละ 95

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

สูงกวาเปาหมาย          1,586,800.00                         -       1,586,800.00

โครงการบริหารจัดการคาเชาสถานที่                         -           27,292,850.64    27,292,850.64

โครงการหนวยตรวจวัดและ

วิเคราะหสภาพแวดลอมในการทํางาน

                        -                           -                      -   

โครงการวิเคราะห OTOP                         -                           -                      -   

โครงการวิเคราะห SEM                         -                           -                      -   

โครงการวิเคราะห XRD                         -                           -                      -   

โครงการวิเคราะหโครโมโซม                         -                           -                      -   

โครงการวิเคราะหทางความรอน                         -                           -                      -   

โครงการวิเคราะหนํ้า                         -                           -                      -   

โครงการอบรมตางๆ                         -                           -                      -   

โครงการคาธรรมเนียมการสมัคร

สอบตางๆ

                        -                           -                      -   

โครงการ วมว.                         -                           -                      -   

โครงการรายรบัจากการใหบริการ

วิชาการคณะวิทยาศาสตร

จํานวนโครงการบริการวิชาการ

อยางมีสวนรวมภายใตความรวมมือ

กับองคกรภายนอก ไมนอยกวา 10 

โครงการ

'เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

สูงกวาเปาหมายจํานวนโครงการบริการวิชาการ

อยางมีสวนรวมภายใตความรวมมือ

กับองคกรภายนอก 12 โครงการ
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

 ผลรวม

ทั้งหมด

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย

โครงการสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 1) รอยละของผูเขารวมโครงการ ไม

นอยกวา 85 ของกลุมเปาหมาย

2) ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ 

ไมนอยกวารอยละ 95

โครงการสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 1) รอยละของผูเขารวมโครงการ 

มากกวารอยละ 85 ของ

กลุมเปาหมาย

2) ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ 

รอยละ 84.80

เดือนสิงหาคม 2561 ต่ํากวาเปาหมาย             700,000.00                         -          700,000.00

สวนพฤกษศาสตรในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนบานปาหญาคาและ

ศนูยการเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนภูดานกอย ระยะที่ 2

1) รอยละของผูเขารวมโครงการ ไม

นอยกวา 85 ของกลุมเปาหมาย

2) ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ 

ไมนอยกวารอยละ 95

สวนพฤกษศาสตรในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนบานปาหญาคาและ

ศนูยการเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนภูดานกอย ระยะที่ 2

ยกเลิกโครงการ เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

ยกเลิกโครงการ             150,000.00                         -          150,000.00

        5,877,308.00       27,292,850.64   33,170,158.64

โครงการแอพพลิเคช่ันพรรณไมนารู

ในสวนสัตวอุบลราชธานีบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด

1) จํานวนผูเขารวมฟงการเผยแพร

การใชงานระบบ ไมนอยกวา 150

2) ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม

อบรมการใชงานแอพลิเคช่ัน ไมนอย

กวา 3.5

โครงการแอพพลิเคช่ันพรรณไมนารู

ในสวนสัตวอุบลราชธานีบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด

1) จํานวนผูเขารวมฟงการเผยแพร

การใชงานระบบ ไมนอยกวา 150

2) ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม

อบรมการใชงานแอพลิเคช่ัน ไมนอย

กวา 3.5

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

ตามเปาหมาย             100,000.00                         -          100,000.00

โครงการปลูกรักษาพันธุกลวยไมปา 

และการเพิ่มศักยภาพการขยายพันธุ

กลวยไมเถางูเขียว (Vanilla aphylla

 Blume) โดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ

1) จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอย

กวารอยละ 80 ของแผน

2) ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ ไมนอยกวา 3.51 จาก 5

โครงการปลูกรักษาพันธุกลวยไมปา 

และการเพิ่มศักยภาพการขยายพันธุ

กลวยไมเถางูเขียว (Vanilla aphylla

 Blume) โดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ

1) จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ

 100 ของแผน

2) ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ ไมนอยกวา 4.86 จาก 5

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

สูงกวาเปาหมาย             120,000.00                         -          120,000.00

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พฤกษศาสตรพื้นบานสําหรับยุวนัก

พฤกษศาสตรในโรงเรียนเพื่อการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

1) จํานวนผูเขารวมโครงการ 100 คน

2) ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ 

ไมนอยกวารอยละ 90

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พฤกษศาสตรพื้นบานสําหรับยุวนัก

พฤกษศาสตรในโรงเรียนเพื่อการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

1) จํานวนผูเขารวมโครงการ 88 คน

2) ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ 

ไมนอยกวารอยละ 90

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

ต่ํากวาเปาหมาย               65,000.00                         -           65,000.00

3 ผลรวม

4
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 ผลรวม

ทั้งหมด

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย

โครงการกิจกรรมคายอนุรักษปา

สําหรับเยาวชน (คาย คอย.)

1) จํานวนผูเขารวมโครงการ 100 คน

2) ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ 

ไมนอยกวารอยละ 90

โครงการกิจกรรมคายอนุรักษปา

สําหรับเยาวชน (คาย คอย.)

1) จํานวนผูเขารวมโครงการ 104 คน

2) ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ รอยละ 90

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

สูงกวาเปาหมาย               65,000.00                         -           65,000.00

โครงการความหลากหลายของเห็ด

ในพื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตว

อุบลราชธานี

1) จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอย

กวารอยละ 80 ของแผน

2) ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ ไมนอยกวารอยละ 80

โครงการความหลากหลายของเห็ด

ในพื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตว

อุบลราชธานี

1) จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ

 80 ของแผน

2) ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ รอยละ 80

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

ตามเปาหมาย               95,000.00                         -           95,000.00

โครงการความหลากหลายของยีสต

ในพื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตว

อุบลราชธานี

1) จํานวนยีสตท่ีสามารถระบุจีนัส

หรือสปชีส ไมนอยกวา 30 ไอโซเลท

โครงการความหลากหลายของยีสต

ในพื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตว

อุบลราชธานี

1) จํานวนยีสตท่ีสามารถระบุจีนัส

หรือสปชีส ไมนอยกวา 30 ไอโซเลท

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

ตามเปาหมาย               95,000.00                         -           95,000.00

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

 ไมนอยกวารอยละ 80

พิธไีหวครู และมอบทุนการศึกษา ดําเนินการแลวโดยไมไดใช

งบประมาณ 

โดยมีความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ มากกวารอยละ 80

23 สิงหาคม 2561 สูงกวาเปาหมาย                         -                           -                      -   

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

 ไมนอยกวารอยละ 81

วันลอยกระทง มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

                        -                           -                      -   

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

 ไมนอยกวารอยละ 82

กันเกราชอใหมรวมใจสืบสาน

ประเพณีสักการะหลวงปูชา

                        -                           -                      -   

โครงการทํานุบํารุงหอพระประจํา

คณะวิทยาศาสตร

ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ ไม

นอยกวารอยละ 80

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (หอพระ)

ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ 

มากกวารอยละ 80

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

สูงกวาเปาหมาย                         -                           -                      -   

โครงการบุญกฐิน 1) จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอย

กวารอยละ 80

2) รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอย

ละ 80

โครงการบุญกฐิน 1) จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ

 80

2) รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอย

ละ 84.60

13-14 ตุลาคม 2560 สูงกวาเปาหมาย               55,000.00                         -           55,000.00

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

สาขาวิทยาศาสตร
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 ผลรวม

ทั้งหมด

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย

โครงการสํารวจความหลากหลาย

ของแพลงกตอนสัตวในบึงหนอง

กระทา

1) คูมือการประเมินคุณภาพของ

แหลงนํ้า อยางนอย 1 เลม

โครงการสํารวจความหลากหลาย

ของแพลงกตอนสัตวในบึงหนอง

กระทา

1) คูมือการประเมินคุณภาพของ

แหลงนํ้า จํานวน 1 เลม

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

อยูระหวางดําเนินงาน               85,000.00                         -           85,000.00

          680,000.00                       -         680,000.00

                        -            5,160,910.38     5,160,910.38

            491,862.00                         -          491,862.00

โครงการคาสาธารณูปโภค                         -                           -                      -   

โครงการบริหารจัดการคาตอบแทน                         -                           -                      -   

          491,862.00         5,160,910.38    5,652,772.38

รอยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะ

เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ไมนอยกวารอยละ 90

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ รอยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะ

เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

รอยละ 100

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

สูงกวาเปาหมาย               73,307.00                         -           73,307.00

รอยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะ

เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ไมนอยกวารอยละ 91

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

 เพื่อเบิกจายคาตอบแทน

ผูทรงคณุวฒุิทางวิชาการ เขาสูการ

ขอกําหนดตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย

และศาสตราจารย

รอยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะ

เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

รอยละ 100

เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

(วาง)                         -               190,219.65        190,219.65

            73,307.00           190,219.65       263,526.65

      19,605,308.00       57,595,742.12   77,201,050.12

6 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตร

6 ผลรวม

ผลรวมทั้งหมด

4 ผลรวม

5 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการ

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/

บุคลากรที่มีตอการบริหารจัดการ

ระบบสาธารณูปโภคและ

สิ่งแวดลอมมหาวิทยาลัย

โครงการจางเหมาทําความสะอาด

อาคารคณะวิทยาศาสตร

5 ผลรวม

ใชผลประเมินรวมกับมหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 

2561

ต่ํากวาเปาหมาย
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โครงการผลิตบัณฑิตนักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา

จํานวนนักศึกษาใหม ตามแผนการ

รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการผลิตบัณฑิตนักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา

น.ศ.ใหม ปกศ.2560 ระดับ

บัณฑิตศึกษา 25 คน

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ต่ํากวาเปาหมาย                         -            3,147,574.02     3,147,574.02

โครงการสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

จํานวนนักศึกษาใหม ตามแผนการ

รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงการสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

น.ศ.ใหม ปกศ.2560 จํานวน 709 คน 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                         -            1,580,911.00     1,580,911.00

โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี

จํานวนนักศึกษาใหม ตามแผนการ

รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี

น.ศ.ใหม ปกศ.2560 จํานวน 709 คน 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                         -            1,520,840.71     1,520,840.71

โครงการสนับสนุนการทํา

วิทยานิพนธ คนควาอิสระ สําหรับ

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

จํานวนนักศึกษาใหม ตามแผนการ

รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการสนับสนุนการทํา

วิทยานิพนธ คนควาอิสระ สําหรับ

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

น.ศ.ใหม ปกศ.2560 ระดับ

บัณฑิตศึกษา 25 คน

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ต่ํากวาเปาหมาย                         -               862,145.90        862,145.90

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา จํานวนนักศกึษาใหม ตามแผนการ

รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา น.ศ.ใหม ปกศ.2560 จํานวน 709 คน 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                         -               478,700.00        478,700.00

โครงการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญา

ตรี

จํานวนนักศึกษาใหม ตามแผนการ

รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญา

ตรี

น.ศ.ใหม ปกศ.2560 จํานวน 709 คน 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                         -            5,208,651.99     5,208,651.99

โครงการพัฒนาศักยภาพภาควชิา จํานวนนักศึกษาใหม ตามแผนการ

รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา 

และปรับปรุงหองพักเพื่อการศึกษา

คนควาวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา

น.ศ.ใหม ปกศ.2560 ระดับ

บัณฑิตศึกษา 25 คน

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ต่ํากวาเปาหมาย                         -               209,810.00        209,810.00

                      -         13,008,633.62   13,008,633.62

โครงการวิจัย "เพิ่มผลิตภาพแรงงาน

สู SME 4.0" (เปลี่ยนช่ือจากเพิ่ม

ประสิทธิภาพแรงงานไทย)

รอยละของประสิทธิภาพและลด

ตนทุนในสถานประกอบการ ไมนอย

กวารอยละ 5

โครงการวิจัย "เพิ่มผลิตภาพแรงงาน

สู SME 4.0"

รอยละของประสิทธิภาพและลด

ตนทุนในสถานประกอบการ รอยละ

 15

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยูระหวางดําเนินงาน                         -            1,025,000.00     1,025,000.00

โครงการศึกษาและการพัฒนาโมเดล

แบบจําลองทางคอมพิวเตอรเพื่อชวย

ในการวางแผนการตัดสินใจกรณีการ

เกิดเหตุฉุกเฉิน

ดําเนินโครงการวจิัยแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

โครงการศึกษาและการพัฒนาโมเดล

แบบจําลองทางคอมพิวเตอรเพื่อชวย

ในการวางแผนการตัดสินใจกรณีการ

เกิดเหตุฉุกเฉิน

อยูระหวางดําเนินการวิจัย 1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61 อยูระหวางดําเนินงาน                         -               232,000.00        232,000.00

1

1 ผลรวม

2

8. คณะวิศวกรรมศาสตร

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการเครื่องสับมะละกอ ที่ใหเสน

มะละกอเหมือนใชมีดสับดวยมือ

ดําเนินโครงการวจิัยแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

โครงการเครื่องสับมะละกอ ที่ใหเสน

มะละกอเหมือนใชมีดสับดวยมือ

อยูระหวางดําเนินการวิจัย 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยูระหวางดําเนินงาน                         -               750,000.00        750,000.00

โครงการโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติแบบ

ถอดประกอบได พรอมดวย

เทคโนโลยี Internet of thing

ดําเนินโครงการวจิัยแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

โครงการโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติแบบ

ถอดประกอบได พรอมดวย

เทคโนโลยี Internet of thing

อยูระหวางดําเนินการวิจัย 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยูระหวางดําเนินงาน                         -               700,000.00        700,000.00

โครงการการปรับปรุงโรงไฟฟาพลัง

นํ้าแบบสูบนํ้ากลับลําตะคองใน

สภาวะสูบน้ํากลับและผลิตไฟฟาเพื่อ

รองรบัการเพิ่มข้ึนของโรงไฟฟา

กระจายศูนยท่ีใชพลังงานหมุนเวยีน

ดําเนินโครงการวจิัยแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

โครงการการปรับปรุงโรงไฟฟาพลัง

นํ้าแบบสูบนํ้ากลับลําตะคองใน

สภาวะสูบน้ํากลับและผลิตไฟฟาเพื่อ

รองรบัการเพิ่มข้ึนของโรงไฟฟา

กระจายศูนยท่ีใชพลังงานหมุนเวยีน

อยูระหวางดําเนินการวิจัย 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยูระหวางดําเนินงาน                         -               881,315.00        881,315.00

การศึกษาและพัฒนาเกลือใน

ประเทศเปนสวนผสมวัสดุประสาน

ในกระบวนการข้ึนรูปลูกหินขัดขาว

ดําเนินโครงการวจิัยแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

การศึกษาและพัฒนาเกลือใน

ประเทศเปนสวนผสมวัสดุประสาน

ในกระบวนการข้ึนรูปลูกหินขัดขาว

1.ขยายระยะเวลา

2 รอยละความสําเร็จ ณ 30 ก.ย.61

 =90

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ต่ํากวาเปาหมาย             298,100.00                         -          298,100.00

การพัฒนาอุปกรณฉีดยาดวยลําเจ็ท

แบบไมใชเข็มโดยตัวขับดันแบบ

แมเหล็กไฟฟา

ดําเนินโครงการวจิัยแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

การพัฒนาอุปกรณฉีดยาดวยลําเจ็ท

แบบไมใชเข็มโดยตัวขับดันแบบ

แมเหล็กไฟฟา

ดําเนินโครงการแลวเสร็จภายใน

ปงบประมาณ 30 ก.ย.61

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย             299,900.00                         -          299,900.00

การออกแบบสรางและศึกษา

ประสิทธิภาพถังปฏิกรณตนแบบเพื่อ

ใชในการบําบัดกาซฟอรมัลดีไฮดดวย

โอโซน

ดําเนินโครงการวจิัยแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

การออกแบบสรางและศึกษา

ประสิทธิภาพถังปฏิกรณตนแบบเพื่อ

ใชในการบําบัดกาซฟอรมัลดีไฮดดวย

โอโซน

1.ขยายระยะเวลา

2 รอยละความสําเร็จ ณ 30 ก.ย.61

 =63

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ต่ํากวาเปาหมาย             300,000.00                         -          300,000.00

การศึกษาและพัฒนาขากลเสริม

กําลังสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองตีบ

ดําเนินโครงการวจิัยแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

การศึกษาและพัฒนาขากลเสริม

กําลังสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองตีบ

1.ขยายระยะเวลา

2 รอยละความสําเร็จ ณ 30 ก.ย.61

 =80

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ต่ํากวาเปาหมาย             271,700.00                         -          271,700.00

การกําจัดสียอมผาจากนํ้าเสียโดย

ดวยใชแรดินมอนตมอริลโลไนตตรงึ

ดวยไคโตซานและแลคเคส

ดําเนินโครงการวจิัยแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

การกําจัดสียอมผาจากนํ้าเสียโดย

ดวยใชแรดินมอนตมอริลโลไนตตรงึ

ดวยไคโตซานและแลคเคส

1.ขยายระยะเวลา

2 รอยละความสําเร็จ ณ 30 ก.ย.61

 =73

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ต่ํากวาเปาหมาย             300,000.00                         -          300,000.00
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย
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เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

ตนแบบระบบการจัดการนํ้าฝนและ

นํ้าใชในครัวเรือนอยางยั่งยืนดวย

เทคโนโลยีคอนกรีตพรุน

ดําเนินโครงการวจิัยแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

ตนแบบระบบการจัดการนํ้าฝนและ

นํ้าใชในครัวเรือนอยางยั่งยืนดวย

เทคโนโลยีคอนกรีตพรุน

1.ขยายระยะเวลา

2 รอยละความสําเร็จ ณ 30 ก.ย.61

 =80

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ต่ํากวาเปาหมาย             300,000.00                         -          300,000.00

การพัฒนาปฏิกรณชีวภาพเชิงแสง

แบบคอลัมนฟองสําหรับเพาะเลี้ยง

จุลสาหราย

ดําเนินโครงการวจิัยแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

การพัฒนาปฏิกรณชีวภาพเชิงแสง

แบบคอลัมนฟองสําหรับเพาะเลี้ยง

จุลสาหราย

1.ขยายระยะเวลา

2 รอยละความสําเร็จ ณ 30 ก.ย.61

 =91

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ต่ํากวาเปาหมาย             300,000.00                         -          300,000.00

การจําแนกพืชที่ปลูกแบบอินทรีย

ดวยสเปคโตรสโคปชวงแสงท่ีตา

มองเห็นและชวงความยาวคลื่นสั้น

ใกลอินฟาเรด

ดําเนินโครงการวจิัยแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

การจําแนกพืชที่ปลูกแบบอินทรีย

ดวยสเปคโตรสโคปชวงแสงท่ีตา

มองเห็นและชวงความยาวคลื่นสั้น

ใกลอินฟาเรด

1.ขยายระยะเวลา

2 รอยละความสําเร็จ ณ 30 ก.ย.61

 =74

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ต่ํากวาเปาหมาย             300,000.00                         -          300,000.00

การออกแบบและประยุกตใชหัวเผา

วัสดุพรุนขนาดเล็กในการข้ึนรูปถัง

พลาสติก PE แบบหมุนเหวี่ยงแมพิมพ

ดําเนินโครงการวจิัยแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

การออกแบบและประยุกตใชหัวเผา

วัสดุพรุนขนาดเล็กในการข้ึนรูปถัง

พลาสติก PE แบบหมุนเหวี่ยงแมพิมพ

ดําเนินโครงการแลวเสร็จภายใน

ปงบประมาณ 30 ก.ย.61

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย             298,100.00                         -          298,100.00

การออกแบบวงจรรวมแอนะล็อก

สวนหนาแบบซีมอส สําหรับระบบ

แสดงผลสัญญาณชีวภาพแบบพกพา

ดําเนินโครงการวจิัยแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

การออกแบบวงจรรวมแอนะล็อก

สวนหนาแบบซีมอส สําหรับระบบ

แสดงผลสัญญาณชีวภาพแบบพกพา

1.ขยายระยะเวลา

2 รอยละความสําเร็จ ณ 30 ก.ย.61

 =93

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ต่ํากวาเปาหมาย             277,200.00                         -          277,200.00

การพัฒนาอุปกรณนําสงยาแบบไร

เข็มโดยใชลําพุงความเร็วสูงที่ผลิต

ดวยหลักการ กระแทกสําหรับการ

ฉีดยาในสุกร

ดําเนินโครงการวจิัยแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

การพัฒนาอุปกรณนําสงยาแบบไร

เข็มโดยใชลําพุงความเร็วสูงที่ผลิต

ดวยหลักการ กระแทกสําหรับการ

ฉีดยาในสุกร

1.ขยายระยะเวลา

2 รอยละความสําเร็จ ณ 30 ก.ย.61

 =54

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ต่ํากวาเปาหมาย             292,600.00                         -          292,600.00

โครงการพัฒนาแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรเพื่อออกแบบโรงงาน

บําบัดนํ้าเสียภายใตความไมแนนอน

ดําเนินโครงการวจิัยแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

โครงการพัฒนาแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรเพื่อออกแบบโรงงาน

บําบัดนํ้าเสียภายใตความไมแนนอน

อยูระหวางดําเนินการวิจัย 3 เม.ย.60 – 2 เม.ย.62 อยูระหวางดําเนินงาน                         -               222,000.00        222,000.00

โครงการพัฒนากระบวนการเชิง

คาํนวณสําหรับคาดการณการคลอด

กอนกําหนดโดยใชขอมูลกลามเน้ือ

ไฟฟาของมดลูก

ดําเนินโครงการวจิัยแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

โครงการพัฒนากระบวนการเชิง

คาํนวณสําหรับคาดการณการคลอด

กอนกําหนดโดยใชขอมูลกลามเน้ือ

ไฟฟาของมดลูก

อยูระหวางดําเนินการวิจัย 31 พ.ค.61-30 พ.ค.63 อยูระหวางดําเนินงาน                         -               431,000.00        431,000.00
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เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการพัฒนาระบบเพื่อชวยใน

การผลิตช้ินงานทางการแพทยดวย

เครื่องพิมพืแบบสามมิติ

ดําเนินโครงการวจิัยแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

โครงการพัฒนาระบบเพื่อชวยใน

การผลิตช้ินงานทางการแพทยดวย

เครื่องพิมพืแบบสามมิติ

อยูระหวางดําเนินการวิจัย 2 พ.ค.61- 1 พ.ค.63 อยูระหวางดําเนินงาน                         -               300,000.00        300,000.00

        3,237,600.00         4,541,315.00    7,778,915.00

โครงการการใหบริการทางวิชาการ

เก่ียวกับคาทดสอบวัสดุ

จํานวนครั้งที่ใหบริการ โครงการการใหบริการทางวิชาการ

เก่ียวกับคาทดสอบวัสดุ

จํานวนครั้งที่ใหบริการ 80 คร้ัง 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                         -               376,470.00        376,470.00

โครงการการใหบริการทางวิชาการ

เก่ียวกับตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า

จํานวนครั้งที่ใหบริการ โครงการการใหบริการทางวิชาการ

เก่ียวกับตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า

จํานวนครั้งที่ใหบริการ 171 คร้ัง 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                         -               700,210.46        700,210.46

โครงการบริการทางวิชาการ 

เก่ียวกับการทดสอบมาตรฐานทาง

เทคนิคของเครื่องสงวทิยุกระจายเสียง

จํานวนครั้งที่ใหบริการ โครงการบริการทางวชิาการ 

เก่ียวกับการทดสอบมาตรฐานทาง

เทคนิคของเครื่องสงวทิยุกระจายเสียง

จํานวนครั้งที่ใหบริการ 8 คร้ัง 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ต่ํากวาเปาหมาย                         -                 12,500.35         12,500.35

โครงการบริการทางวิชาการดานอ่ืน

ในสาขาวิศวกรรมศาสตร

จํานวนครั้งที่ใหบริการ โครงการบริการทางวชิาการดานอ่ืน

ในสาขาวิศวกรรมศาสตร

จํานวนครั้งที่ใหบริการ 3 คร้ัง 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                         -               324,528.00        324,528.00

โครงการบริการวิชาการ ทางดาน

วิศวกรรมไฟฟา

จํานวนครั้งที่ใหบริการ โครงการบริการวิชาการ ทางดาน

วิศวกรรมไฟฟา

ยกเลิก-ใมดําเนินการ 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ยกเลิกโครงการ                         -                           -                      -   

โครงการบริการวิชาการดาน

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

จํานวนครั้งที่ใหบริการ โครงการบริการวิชาการดาน

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

จํานวนครั้งที่ใหบริการ 100 คร้ัง 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยูระหวางดําเนินงาน                         -           14,116,650.00    14,116,650.00

โครงการบริหารจัดการรายไดจาก

การใหบริการของหนวยงาน

จํานวนครั้งที่ใหบริการ โครงการบริหารจัดการรายไดจาก

การใหบริการของหนวยงาน

จํานวนครั้งที่ใหบริการ 200 คน 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยูระหวางดําเนินงาน                         -                 74,736.00         74,736.00

โครงการประชุมสภาคณบดีคณะ

วิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย

1.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ ไมนอยกวารอยละ 80

2.รอยละผูเขารวมโครงการ ไมนอย

กวารอยละ 80

โครงการประชุมสภาคณบดีคณะ

วิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย

1. ความพึงพอใจรอยละ 96.50

2. ผูเขารวมรอยละ 88.79

22-23 ธ.ค.60 สูงกวาเปาหมาย             149,000.00                         -          149,000.00

2 ผลรวม

3
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการประชุมวิชาการขายงาน

วิศวกรรมอุตสาหการ

1.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ ไมนอยกวารอยละ 80

2.รอยละผูเขารวมโครงการ ไมนอย

กวารอยละ 80

โครงการประชุมวิชาการขายงาน

วิศวกรรมอุตสาหการ

รอยละความพึงพอใจ 85  23- 24 ก.ค.61 อยูระหวางดําเนินงาน                         -                           -                      -   

การประยุกตใช

ไมโครคอนโทรลเลอรสรางโครงงาน

วิทยาศาสตร

1.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ ไมนอยกวารอยละ 85

2.รอยละผูเขารวมโครงการ ไมนอย

กวารอยละ 85

การประยุกตใช

ไมโครคอนโทรลเลอรสรางโครงงาน

วิทยาศาสตร

1. ความพึงพอใจรอยละ 89.50

2. ผูเขารวมรอยละ 110

25-26 ธ.ค.60 สูงกวาเปาหมาย             100,000.00                         -          100,000.00

การออกแบบ ติดตั้ง และประยุกตใช

งานระบบผลิตไฟฟาจากเซลล

แสงอาทิตยระบบไฮบริดสําหรับใช

งานในครัวเรอืน

1.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ ไมนอยกวารอยละ 85

2.รอยละผูเขารวมโครงการ ไมนอย

กวารอยละ 85

การออกแบบ ติดตั้ง และประยุกตใช

งานระบบผลิตไฟฟาจากเซลล

แสงอาทิตยระบบไฮบริดสําหรับใช

งานในครัวเรอืน

1. ความพึงพอใจรอยละ 98.07

2. ผูเขารวมรอยละ 102.50

 22 ธ.ค.60 สูงกวาเปาหมาย             220,000.00                         -          220,000.00

วันเทคโนโลยีวิศวกรรม 1.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ ไมนอยกวารอยละ 85

2.รอยละผูเขารวมโครงการ ไมนอย

กวารอยละ 85

วันเทคโนโลยีวิศวกรรม 1. ความพึงพอใจรอยละ 91.16

2. ผูเขารวมรอยละ 150.80

18-19 ม.ค.61 สูงกวาเปาหมาย             485,000.00                         -          485,000.00

อบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพนัก

ประดิษฐหุนยนตตัวนอยดวยระบบ

สมองกลฝงตัว

1.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ ไมนอยกวารอยละ 85

2.รอยละผูเขารวมโครงการ ไมนอย

กวารอยละ 85

อบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพนัก

ประดิษฐหุนยนตตัวนอยดวยระบบ

สมองกลฝงตัว

1. ความพึงพอใจรอยละ 86.63

2. ผูเขารวมรอยละ 190.00

23-24 ม.ค.61 สูงกวาเปาหมาย               95,000.00                         -           95,000.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

การอบรมพื้นฐานระบบกําลังของ

ไหล)

1.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ ไมนอยกวารอยละ 85

2.รอยละผูเขารวมโครงการ ไมนอย

กวารอยละ 85

การอบรมพื้นฐานระบบกําลังของ

ไหล)

1. ความพึงพอใจรอยละ 80.31

2. ผูเขารวมรอยละ 100

 3 ก.พ.61 ต่ํากวาเปาหมาย               29,600.00                         -           29,600.00

อิเล็กทรอนิกสสรางสรรคสิ่งประดิษฐ

เพื่อพัฒนา

ศกัยภาพและสมรรถนะนักเรียน 

ครูผูสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ ไมนอยกวารอยละ 85

2.รอยละผูเขารวมโครงการ ไมนอย

กวารอยละ 85

อิเล็กทรอนิกสสรางสรรคสิ่งประดิษฐ

เพื่อพัฒนา

ศกัยภาพและสมรรถนะนักเรียน 

ครูผูสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1. ความพึงพอใจรอยละ 80

2. ผูเขารวมรอยละ 100

11-12 ก.พ.61 ต่ํากวาเปาหมาย             100,000.00                         -          100,000.00

โครงการสงเสริมศักยภาพการเรียนรู

ของครูนักเรียนดานสมองกลฝงตัวใน

การเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชน

1.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ ไมนอยกวารอยละ 85

2.รอยละผูเขารวมโครงการ ไมนอย

กวารอยละ 85

โครงการ  สงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูของครูนักเรียนดานสมองกล

ฝงตัวในการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชน

1. ความพึงพอใจรอยละ 86.65

2. ผูเขารวมรอยละ 137.5

7-8 ก.พ.61 สูงกวาเปาหมาย             100,000.00                         -          100,000.00

สาธิตการผลิตและใชงานไบโอดีเซล

ชุมชนจากน้ํามันพืชใชแลวและ

นํ้ามันปาลมดวยระบบไฮโดร

ไดนามิกสคาวิเทช่ัน

1.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ ไมนอยกวารอยละ 85

2.รอยละผูเขารวมโครงการ ไมนอย

กวารอยละ 85

สาธิตการผลิตและใชงานไบโอดีเซล

ชุมชนจากน้ํามันพืชใชแลวและ

นํ้ามันปาลมดวยระบบไฮโดร

ไดนามิกสคาวิเทช่ัน

1. ความพึงพอใจรอยละ 89.88

2. ผูเขารวมรอยละ 92.87

 25 พ.ค.61 สูงกวาเปาหมาย             199,000.00                         -          199,000.00

อบรมเชิงปฏิบัติการ บํารุงรักษา

ระบบไฟฟาและระบบควบคุม

มอเตอรปมนํ้าและการประหยัด

พลังงานไฟฟาระบบประปาหมูบาน

1.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ ไมนอยกวารอยละ 85

2.รอยละผูเขารวมโครงการ ไมนอย

กวารอยละ 85

อบรมเชิงปฏิบัติการ บํารุงรักษา

ระบบไฟฟาและระบบควบคุม

มอเตอรปมนํ้าและการประหยัด

พลังงานไฟฟาระบบประปาหมูบาน

1. ความพึงพอใจรอยละ 94.23

2. ผูเขารวมรอยละ 100.00

2-3 ก.ค.61 สูงกวาเปาหมาย             100,000.00                         -          100,000.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

ความปลอดภัย การตรวจสอบ การ

บํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาและ

เครื่องใชไฟฟาในโรงเรียน

1.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ ไมนอยกวารอยละ 85

2.รอยละผูเขารวมโครงการ ไมนอย

กวารอยละ 85

ความปลอดภัย การตรวจสอบ การ

บํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาและ

เครื่องใชไฟฟาในโรงเรียน

1. ความพึงพอใจรอยละ 83.50

2. ผูเขารวมรอยละ 100.00

25-26 ก.ค.61 ต่ํากวาเปาหมาย             100,000.00                         -          100,000.00

การถายทอดความรูดานวิศวกรรม

อุตสาหการในการแกปญหาของ

ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพและลด

คาใชจายของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมหรือหนวยงานของรัฐ

1.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ ไมนอยกวารอยละ 85

2.รอยละผูเขารวมโครงการ ไมนอย

กวารอยละ 85

การถายทอดความรูดานวิศวกรรม

อุตสาหการในการแกปญหาของ

ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพและลด

คาใชจายของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมหรือหนวยงานของรัฐ

1. ความพึงพอใจรอยละ 85.00

2. ผูเขารวมรอยละ 100.00

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย               94,200.00                         -           94,200.00

        1,771,800.00       15,605,094.81   17,376,894.81

โครงการสืบสาน งานบุญอีสาน "บุญ

ขาวสาก"

1.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ ไมนอยกวารอยละ 85

2.รอยละผูเขารวมโครงการ ไมนอย

กวารอยละ 85

โครงการสืบสาน งานบุญอีสาน "บุญ

ขาวสาก"

1. ความพึงพอใจรอยละ 85.00

2. ผูเขารวมรอยละ 100.00

 24 ก.ย.61 ตามเปาหมาย               55,000.00                         -           55,000.00

โครงการอุทยานศิลปวัฒนะรรม

อีสานและลุมนํ้าโขง : แหลงเรียนรุ

การจัดการระบบหมุนเวยีนน้ําใน

อุทยาน

ยกเลิก-รวมท่ีสวนกลาง                                          -   ยกเลิกโครงการ                         -                           -                      -   

โครงการอุทยานศิลปวัฒนะรรม

อีสานและลุมนํ้าโขง : แหลงเรียนรู

การจัดการพลังงานและโซลาเซลล

ในอุทยาน

ยกเลิก-รวมท่ีสวนกลาง                                          -   ยกเลิกโครงการ                         -                           -                      -   

            55,000.00                       -          55,000.00

5 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ

 และบริหารความเสี่ยง

รอยละของบุคลากรที่มีความพึง

พอใจตอโครงสรางพื้นฐาน

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ

 และบริหารความเสี่ยง

รอยละความพึงพอใจ 85 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยูระหวางดําเนินงาน                         -           14,366,150.98    14,366,150.98

                      -         14,366,150.98   14,366,150.98

4

4 ผลรวม

5 ผลรวม

3 ผลรวม
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

คณะวิศวกรรมศาสตร

รอยละของบุคลากรที่มีความพึง

พอใจตอโครงสรางพื้นฐาน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

คณะวิศวกรรมศาสตร

รอยละความพึงพอใจ 85 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยูระหวางดําเนินงาน                         -           10,015,298.58    10,015,298.58

                      -         10,015,298.58   10,015,298.58

จํานวนนักศึกษาใหม ตามแผนการ

รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ และ

พัฒนาระบบสารสนเทศ ระดับบัณ

ศกึษา

น.ศ.ใหม ปกศ.2560 ระดับ

บัณฑิตศึกษา 26 คน

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ต่ํากวาเปาหมาย                         -               177,140.00        177,140.00

จํานวนนักศึกษาใหม ตามแผนการ

รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑเพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ

วิศวกรรมศาสตร

น.ศ.ใหม ปกศ.2560 จํานวน 709 

คน จากแผน 620 คน คดิเปนรอยละ

 114.35

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                         -               316,432.80        316,432.80

                      -             493,572.80       493,572.80

        5,064,400.00       58,030,065.79   63,094,465.79

7 ผลรวม

7 โครงการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ 

สิ่งกอสรางประกอบการเรียนการ

สอนและปรับปรุงอาคาร

ผลรวมทั้งหมด

6 ผลรวม
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คาจางเงินเดือน                  -        370,451.00      370,451.00

เงินยมืกองทุนสํารอง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ปงบประมาณ 2561 (มิ.ย.-

ก.ย.61)

                 -      1,456,658.00   1,456,658.00

คาตอบแทนอาจารยพิเศษ

และผูมีประสบการณทาง

วิชาชีพ

                 -        212,814.92      212,814.92โครงการผลิตบัณฑิตคณะ

ศิลปประยุกตฯ ระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตร 

สถาปตยกรรมศาสตร

1.รอยละของจํานวน

นักศึกษาที่ไดรับรางวัลทั้งใน

ระดับชาติ และนานาชาติ

2.รอยละของผูสพเร็จ

การศึกษาที่งานตรงสาขา

3.จํานวนนักศึกษาที่ไดรับ

การยกนองชมเชยดาน

คุณธรรม จริยธรรมจากสังคม

4.รอยละความพึงพอใจตอ

หลักสูตร

5.จํานวนนัตกรรมของ

นักศึกษา

1.อาจารยพิเศษมีความรู

ความสามารถตรงตามที่

กําหนด สามารถจัดการ

เรียนการสอนไดตรงตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร

ต.ค.60 - ก.ย.61 ตามเปาหมาย

9. คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย

1 โครงการบริหารจัดการเพื่อ

จางบุคลากร

รอยละขอบุคลากรที่มี

ความสุขในการทํางาน

ต.ค.60 - ก.ย.61 ตามเปาหมาย

ผลการดาํเนินงาน ระยะเวลาที่

ดําเนินการ

ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวมทั้งหมด

จากการไดรับอนุมัติเงินยืม

กองทุนสํารองมหาวิทยาลัย

ทําใหงบประมาณในระบบ

เพียงพอสําหรับจายเปน

คาจางนักงานเงินรายได
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่

ดําเนินการ

ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวมทั้งหมด

กิจกรรมทุนคาลงทะเบียน

การนําเสนอผลงานวิจัย/

ผลงานวิชาการ ที่จัดใน

ประเทศไทย

                 -                    -                    -   

กิจกรรมเงินรางวัลผลงาน

ตีพิมพผลงานวิจัยและจด

สิทธิบัตร

1.ไมมีผลงานตีพิมพ 

ผลงานวิจัย หรือจดสิทธิบัตร

                 -                    -                    -   

กิจกรรมสถาปนิกสยาม ใน

พระบรมราชูปถัมป 

ประจําป 2561

 -                  -                    -                    -   

กิจกรรมสนับสนุนการ

นําเสนอผลงานการ

ประกวดแบบ

 -                  -                    -                    -   

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน

สถาปตยกรรมและบริหาร

จัดการความรูนอกสถานที่ 

(KM)

 -                  -                    -                    -   
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่

ดําเนินการ

ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวมทั้งหมด

กิจกรรมวัสดุรายวิชา 1.จัดซื้อวัสดุฝกดาน

สถาปตยกรรมสําหรับ

นักศึกษา และเนื่องจากคา

วัสดุการศึกษาไดรับการ

จัดสรรดวยเงินงบประมาณ

เปนหลัก

                 -                    -                    -   

กิจกรรมดูงานรายวิชาใน

พื้นที่

                 -                    -                    -   

กิจกรรมคาบํารุงสมาชิก

สภาคณบดีคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร

                 -                    -                    -   
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่

ดําเนินการ

ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวมทั้งหมด

งานพัฒนาวิชาการหลักสูตร 1.อาจารยประจําหลักสูตร

ดําเนินการเตรียมขอมูล

ตรวจประเมินหลักสูตร 

2.อาจารยประจําหลักสูตร

เขารวมประชุม อบรมดาน

วิชาการที่เก่ียวของ เพื่อนํา

ความรูที่ไดมาพัฒนา

หลักสูตร

3.ประชุมหลักสูตรและ

ผูเก่ียวของอยางตอเนื่อง

4.ปรับการเรียนการสอนให

เขากับสภาวการณ แล

                 -                    -                    -   

กิจกรรมทุนการนําเสนอ

ผลงานวิจัย/วิชาการ แบบ

บรรยายในตางประเทศ

                 -                    -                    -   
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่

ดําเนินการ

ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวมทั้งหมด

1.คาตอบแทนวทิยากรการ

พิเศษเชี่ยวชาญเฉพาะ

1.วิทยากรมีความรู

ความสามารถตรงตามที่

กําหนด สามารถจัดการ

เรียนการสอนไดตรงตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร

                 -          74,153.00        74,153.00โครงการผลิตบัณฑิตคณะ

ศิลปประยุกตฯ ระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตร 

ออกแบบอุตสาหกรรม

1.รอยละของจํานวน

นักศึกษาที่ไดรับรางวัลทั้งใน

ระดับชาติ และนานาชาติ

2.รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่งานตรงสาขา

3.จํานวนนักศึกษาที่ไดรับ

การยกนองชมเชยดาน

คุณธรรม จริยธรรมจากสังคม

4.รอยละความพึงพอใจตอ

หลักสูตร

5.จํานวนนัตกรรมของ

นักศึกษา

ต.ค.60 - ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่

ดําเนินการ

ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวมทั้งหมด

2..กิจกรรมสงเสริมการฝก

ประสบการณวิชาชีพ

รายวชิาฝกงาน

1.หลังจากการฝก

ประสบการณของนักศึกษา

เสร็จสิ้น หลักสูตรไดจัด

โครงการนําเสนอประสบกา

รณณรืะหวางการฝก

ประสบการณ เพื่อให

นักศึกษาไดบอกเลา

ประสบการณที่ไดรับ

ระหวางการฝก

ประสบการณ และจะ

สามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตในอนาคตไดอยางไร

                 -                    -                    -   

3.โครงการทัศนศึกษาดูงาน 1.โครงการนํานักศึกษาทัศน

ศึกษาเพิ่มเติม ครั้งที่ 2  ใน

พื้นที่จังหวัดอุบลฯ (ใน

รายวชิา) วันที่ 11,13,14 

ก.ย. 2561

                 -                    -                    -   
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่

ดําเนินการ

ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวมทั้งหมด

4.กิจกรรมสงเสริม 

สนับสนุน การผลิตผลงาน

วิชาการ ประเภท บทความ

และงานสรางสรรคของ

อาจารย หรือ เผยแพร

ผลงานวิจัย หรือ สนับสนุน

จดสิทธบิัตร

1.อาจารยมีความรู

ความสามารถเปนที่

ประจักษและถูกเชิญไป

บรรยายและใหความรูกับ

หนวยงานที่เก่ียวของเพิ่ม

มากขึ้น

                 -                    -                    -   

5.กิจกรรมสงเสริม 

สนับสนุน การผลิตผลงาน

วิชาการ ประเภท บทความ

และงานสรางสรรคของ

นักศึกษา

1.สาขาออกแบบ

ผลิตภัณฑ/สาขาสิ่งทอและ

แฟชั่น/สาขานิเทศศิลป การ

รวมงานกับหนวยงาน

ภายนอกเพิ่มมากขึ้น เชน 

การจัดแสดงผลงานของ

นักศึกษา 

,การเชิญรวมงานจาก

หนวยงาน

พรอมจัดแสดงผลงานดาน

ตางๆ  ผลงานนักศึกษาและ

คณะฯเปฯที่รูจักเพิ่มขึ้น

                 -                    -                    -   
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่

ดําเนินการ

ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวมทั้งหมด

6.กิจกรรมทุนการนําเสนอ

ผลงานวิจัย/วิชาการ แบบ

บรรยายในตางประเทศ

 -                  -                    -                    -   

7.กิจกรรมทุน

คาลงทะเบียนการนําเสนอ

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

 ที่จัดในประเทศไทย

 -                  -                    -                    -   

8.กิจกรรมเงินรางวัลผลงาน

ตีพิมพผลงานวิจัยและจด

สิทธิบัตร

 -                  -                    -                    -   
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่

ดําเนินการ

ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวมทั้งหมด

โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาชั้นปที่ 1 ศิลป

ประยุกตและสถาปตยกรรม

ศาตร ประจําปการศกึษา 

2561

ดําเนินกรจัดโครงการแลว 

และอยะหวางการเรง

ดําเนินการสงเอกสารเบิกจาย

                 -           8,015.00         8,015.00

โครงการสงเสริมและ

พัฒนาพฤติกรรมดาน

คุณธรรม จริยธรรม 

ประจําปการศึกษา 2560

 -                  -                    -                    -   

โครงการทุนการศึกษา 

สําหรับนักศึกษา ศิลป

ประยุกตและสถาปตยกรรม

ศาตร ประจําปการศกึษา 

2560

 -                  -                    -                    -   

โครงการสนับสนุนการจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ

กิจกรรมนอกหลักสูตร

1.การบริการใหคําปรึกษา

ทางวิชาการ และการใช

ชีวิตแกนักศึกษา

2.ความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีตอการจัด

กิจกรรมเพื่อเตรียมความ

พรอมดานตางๆใหนักศึกษา

3.แผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาในภาพรวม

ของคณะ โดยการมีสวน

รวมของนักศึกษา

ต.ค.60 - ก.ย.61 ตามเปาหมาย
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่

ดําเนินการ

ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวมทั้งหมด

โครงการสงเสริมเครือขาย

ประกันคุณภาพกับกิจกรรม

นักศึกษา ประจําป

การศึกษา 2560 

(กลุมเปาหมาย นศ ป 1 ทุก

คน)

เนื่องจากตามปฏิทิน

การศึกษา ไดกําหนดการจัด

โครงการในเดือน ธันวาคม 

2561 จึงไมไดจัดใน

ปงบประมาณ 2561 นี้

                 -                    -                    -   

โครงการสานสัมพันธ นอง-

พี่  Freshy boy @ girl  

ศิลปประยุกตและ

สถาปตยกรรมศาตร 

ประจําปการศึกษา 2561

ดําเนินกรจัดโครงการแลว 

และอยะหวางการเรง

ดําเนินการสงเอกสารเบิกจาย

                 -                    -                    -   

โครงการไหวครู ประจําป

การศึกษา 2561

ดําเนินกรจัดโครงการแลว 

และอยะหวางการเรง

ดําเนินการสงเอกสารเบิกจาย

                 -                    -                    -   

โครงการครอบครู ประจําป

การศึกษา 2560

รายงานผลการดําเนิน

โครงการ เพื่อรวบรวมเปน

ฐานขอมูลงานประกัน

คุณภาพการศึกษา

                 -                    -                    -   
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่

ดําเนินการ

ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวมทั้งหมด

โครงการกีฬาภายใน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ประจําปการศึกษา 2560

รายงานผลการดําเนิน

โครงการ เพื่อรวบรวมเปน

ฐานขอมูลงานประกัน

คุณภาพการศึกษา

                 -                    -                    -   

โครงการแสดงความยินดี

ตอบัณฑิตที่จบการศึกษา

และใหความรูศิษยเกา

รายงานผลการดําเนิน

โครงการ เพื่อรวบรวมเปน

ฐานขอมูลงานประกัน

คุณภาพการศึกษา

                 -                    -                    -   

โครงการเทศกาลแสดง

ผลงานผลิตภัณฑของขวัญ

และของฝาก ประจําป 2560

รายงานผลการดําเนิน

โครงการ เพื่อรวบรวมเปน

ฐานขอมูลงานประกัน

คุณภาพการศึกษา

                 -                    -                    -   

โครงการปจฉิมนิเทศ

นักศึกษา ประจําป

การศึกษา 2560 

(กลุมเปาหมาย นศ.ชั้นปที่ 4

 และป 5 ขึ้นไป)

รายงานผลการดําเนิน

โครงการ เพื่อรวบรวมเปน

ฐานขอมูลงานประกัน

คุณภาพการศึกษา

                 -                    -                    -   
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่

ดําเนินการ

ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวมทั้งหมด

โครงการพัฒนาความรูดาน

การใหคาํปรึกษา ประจําป

การศึกษา 2560

1.เนื่องดวยสถานการณและ

สภาพแวดลอม ไมเอ้ือตอ

การจัดโครงการ ประกอบ

กับเปนชวงการจัดการเรียน

การสอน เตรียมสอบ 

2.วิทยากรที่จะเชิญมา เวลา

ไมสอดคลองกัน จึงไม

สามารถดําเนินการจัด

โครงการได

                 -                    -                    -   

                -     2,122,091.92  2,122,091.921 ผลรวม
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่

ดําเนินการ

ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวมทั้งหมด

1.โครงการการทดลองน้ํา

ดินสีจากดินในทองถิ่นเพื่อ

สงเสริมและพัฒนา

เครื่องปนดินเผาสําหรับ

ผูสูงอายุ

1.ตรวจสอบความถูกตอง

ของเอกสาร

2.สงเอกสารเบิกจายตาม

ระบบ

3.รายงานเปนรูปเลม

โครงการ

ต.ค.60 - ก.ย.61 ตามเปาหมาย      250,000.00                  -        250,000.00

2.โครงการการพัฒนาผา

ไหมออรแกนิคดวยสูตรแตง

กลิ่นหอมธรรมชาติบําบัด

สําหรับการออกแบบสิ่งทอ

รวมสมัยเพื่อตลาดผูสูงวยั

1.ตรวจสอบความถูกตอง

ของเอกสาร

2.สงเอกสารเบิกจายตาม

ระบบ

3.รายงานเปนรูปเลม

โครงการ

ต.ค.60 - ก.ย.61 ตามเปาหมาย      250,000.00                  -        250,000.00

2 โครงการวจิัยประยุกต 1.จํานวนองคความรูหรือ

นวัตกรรมที่เกิดจากความ

รวมมือกับหนวยงาน

ภายในประเทศและ

ตางประเทศ

2.จํานวนผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคที่นําไปใช

ประโยชนภายในระยะเวลา

ที่กําหนด 

3.องคความรู/นวัตกรรมที่

ถูกนําไปประยุกตใช

ประโยชนตอชุมชนและสังคม

4.รอยละของรายไดที่เพิ่ม
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่

ดําเนินการ

ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวมทั้งหมด

3.โครงการการศึกษาและ

สงเสริมการพาณิชย

อิเล็กทรอนิคสเพื่อ

การตลาดออนไลนสําหรับ

กลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตผา

ไหมออแกนิคในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

1.ตรวจสอบความถูกตอง

ของเอกสาร

2.สงเอกสารเบิกจายตาม

ระบบ

3.รายงานเปนรูปเลม

โครงการ

ตามเปาหมาย      250,000.00                  -        250,000.00

4.โครงการพัฒนารูปแบบผา

เปลือกไหมเพื่อเปน

ผลิตภัณฑเครื่องแตงกาย

รวมสมัย (งบนอกกลางป)

1.ไดรับงบประมาณงวดแรก

 490,000  บาท

2. งบประมาณงวด 2 

จํานวน 210,000 บาท โอน

เขาปงบประมาณ 2562

ต่ํากวาเปาหมาย                  -                    -                    -   

    750,000.00                 -       750,000.002 ผลรวม

ต.ค.60 - ก.ย.61
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่

ดําเนินการ

ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวมทั้งหมด

1.โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการออกแบบลายผา

เยยีรบับลาวกราฟ เพื่อ

ทักษะสําหรับกลุมทอผา

ไหมจังหวัดอุบลราชธานี

1.ตรวจสอบความถูกตอง

ของเอกสาร

2.สงเอกสารเบิกจายตาม

ระบบ

3.ปดโครงการลสรุปขอมูล

4.รายงานเปนรูปเลม

โครงการ

ตามเปาหมาย      100,000.00                  -        100,000.00

2.โครงการสัปดาห

นวัตกรรมและการออกแบบ 

(innovation and design 

week)

1.ตรวจสอบความถูกตอง

ของเอกสาร

2.สงเอกสารเบิกจายตาม

ระบบ

3.ปดโครงการสรุปขอมูล

4.รายงานเปนรูปเลม

โครงการ

ตามเปาหมาย      400,000.00                  -        400,000.00

3 โครงการบริการวิชาการ 1.จํานวนโครงการบริการ

วิชาการอยางมีสวนรวมที่มี

ประสิทธิภาพและ

สอดคลองกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย

2.จํานวนโครงการบริการ

วิชาการอยางมีสวนรวม

ภายใตความรวมมือกับ

องคกรภายนอก

3. รอยละโครงการบริการ

วิชาการอยางมีสวนรวมที่

นําความรู และ

ประสบการณมาใช

พัฒนาการเรีย

ต.ค.60 - ก.ย.61
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่

ดําเนินการ

ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวมทั้งหมด

3.โครงการการพัฒนาและ

ออกแบบผลิตภัณฑงาน

หัตถกรรมชุมชนเพื่อสราง

มูลคาและรายได

1.ตรวจสอบความถูกตอง

ของเอกสาร

2.สงเอกสารเบิกจายตาม

ระบบ

3.รายงานเปนรูปเลม

โครงการ

ตามเปาหมาย        57,300.00                  -          57,300.00

4.โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ พุทธศลิปรวม

สมัยจากอัตลักษณศิลปะ

พื้นบานอีสาน

1.ตรวจสอบความถูกตอง

ของเอกสาร

2.สงเอกสารเบิกจายตาม

ระบบ

3.รายงานเปนรูปเลม

โครงการ

ตามเปาหมาย      100,000.00                  -        100,000.00

5.โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑหัตถกรรมเพื่อ

สิ่งแวดลอม

1.ตรวจสอบความถูกตอง

ของเอกสาร

2.สงเอกสารเบิกจายตาม

ระบบ

3.รายงานเปนรูปเลม

โครงการ

ตามเปาหมาย        70,000.00                  -          70,000.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่

ดําเนินการ

ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวมทั้งหมด

6.โครงการพัฒนาและ

สงเสริมขาวหอมมะลิ

อินทรียและขาวหอมมะลิ

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) 

(งบกลางป)

1.การดําเนินงานดานการ

จัดกิจกรรมโครงการแลว

เสร็จ

2.การปดรูปเลมรายงานยัง

ไมแลวเสร็จ

3.การเบิกงบประมาณ

โครงการยงัไมแลวเสร็จ

4.การเบิกจายงบประมาณ

ดําเนินการในปบประมาณ 

2562

มิ.ย. - ก.ย.61 ต่ํากวาเปาหมาย                  -                    -                    -   

7.โครงการยกระดับผาทอ

อีสานสูสากล (งบเขากลางป)

1.ตรวจสอบความถูกตอง

ของเอกสาร

2.สงเอกสารเบิกจายตาม

ระบบ

3.ปดโครงการสรุปขอมูล

4.รายงานเปนรูปเลม

โครงการ

มิ.ย. - ก.ย.61 ตามเปาหมาย                  -        300,000.00      300,000.00

    727,300.00     300,000.00  1,027,300.003 ผลรวม
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่

ดําเนินการ

ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวมทั้งหมด

1.โครงการบุญบั้งไฟ 1.ตรวจสอบความถูกตอง

ของเอกสาร

2.สงเอกสารเบิกจายตาม

ระบบ

3.ปดโครงการสรุปขอมูล

4.รายงานเปนรูปเลม

โครงการ

ตามเปาหมาย        55,000.00                  -          55,000.00

2.โครงการสํารวจและทํา

เวบ็ไซด ข็อมูลลวดลายผา

โบราณเมืองอุบล จาก

ทายาทของหมอมเจียงคาํ 

ชุมพล ณ อยุธยา และเครือ

ญาติ เพื่อบูรณาการกับการ

เรียนการสอน

1.ตรวจสอบความถูกตอง

ของเอกสาร

2.สงเอกสารเบิกจายตาม

ระบบ

3.ปดโครงการสรุปขอมูล

4.รายงานเปนรูปเลม

โครงการ

ตามเปาหมาย        80,000.00                  -          80,000.00

4 โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

1.ระดับการตระหนักถึง

ความสําคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่นของผูรวม

กิจกรรม

2.จํานวนผลงานกิจกรรมที่

มีการเผยแพรดาน

ศิลปวัฒนธรรม

3.รอยละจํานวนผูเขารับการ

เรียนรู/ผูเขารวมกิจกรรม 

ดานความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมตอเปาหมาย

โครงการ

มิ.ย. - ก.ย.61
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่

ดําเนินการ

ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวมทั้งหมด

3.โครงการอนุรักษศลิป

วัฒนธรรมีสาน : ไหวพระ 

นําฮอย มูนมัง พุทธศลิป

อีสาน  (โครงการตามแผน

หารายได)

1. ประมาณการรายรับจาก

โครงการ 115,000 บาท

2.รายรับจริงที่ได

     2.1 รายรับจากเงิน

คาลงทะเบียน  51,000 บาท

     2.2 รายรับจากการ

สนับสนุนของหนวยงาน

ภายนอก 45,000 บาท

รวมรายรับจริง 96,000 

บาท  สงผลใหประมาณกา

รายรับสูงกวารายรับจริงที่

เกิดขึ้น 

3.โครงการครั

ต่ํากวาเปาหมาย                  -          96,000.00        96,000.00

    135,000.00       96,000.00     231,000.00

1.งบประมาณเพียงพอจาย

ในปงบประมาณ 2561

คาไฟฟาปงบประมาณ 2561                  -                    -                    -   

4 ผลรวม

5 โครงการงบสาธารณูปโภค
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่

ดําเนินการ

ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวมทั้งหมด

1.ไมมีหนี้คางจาย 

ปงบประมาณ 2560

คาไฟฟาคางจาย 

ปงบประมาณ 2560

ในปงบประมาณ 2561 มี

งบประมาณเพียงพอจายคา

ไฟฟา

จากงบคาไฟฟาที่สูง คณะฯ

ไดจัดทําแผนประหยัด

พลังงาน เพื่อเปนเครื่องมือ

ประหยัดพลังงานทั้งระบบ

ต.ค.60 - ก.ย.61 ตามเปาหมาย                  -        184,019.00      184,019.00

งานบริหารจัดการทั่วไป ต.ค.60 - ก.ย.61 ตามเปาหมาย                  -          59,672.00        59,672.00

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา

อยูระหวางจัดเตรียม

โครงการ และเตรียมสง

เอกสารเบิกจาย

ต.ค.60 - ก.ย.63                  -                    -                    -   

โครงการบริหารจัดการ

ทั่วไปคณะศิลปประยุกต

และการออกแบบ

1.การจัดกิจกรรมสงเสริม 

และ สนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนใหเกิด

ประสิทธิภาพ

2.การจัดกิจกิจกรรมที่

สงเสริม และ สนับสนุนหลัก

ธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่

ดําเนินการ

ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวมทั้งหมด

งานพัสดุ 1.งบประมาณรายจายจริง

สูงกวางบประมาณที่ตั้งไว 

เชน เครื่องถายเอกสารพัง, 

ซอมเครื่องถายเอกสาร,ซอม

วัสดุครุภัณฑตางๆ

ต.ค.60 - ก.ย.62                  -                    -                    -   

โครงการประชาสัมพันธ

หลักสูตร

1.จํานวนผูสมัครเขาศึกษา

ตอเพิ่มขึ้น

2.โรงเรียนเครือขายเพิ่มขึ้น

1.กิจกรรมประชาสัมพันธ

เชิงรุกตามโรงเรียนเขตพื้นที่

ประชุมทบทวนแผนการ

ประชาสัมพันธ เพื่อใหตรง

กลุมเปาหมาย พนอมกับ

วางแผนงบประมาณที่จะใช

ดําเนการในปงบประมาณ 

2562

ต.ค.60 - ก.ย.61 ตามเปาหมาย                  -          12,600.00        12,600.00

โครงการปรับปรุง ซอมแซม

อาคาร

ปรับปรุงซอมแซม 1 ครั้ง ปรับปรุงซอมแซมอาคาร เนื่องจากการประมาณการ

ซอมแซมแตละจุดนั้น มี

คาใชจายที่สูงกวา

งบประมาณที่ตั้งไว จึงไม

สามารถดําเนินการไดในปะ

งบประมาณ 2561

ต.ค.60 - ก.ย.61 ต่ํากวาเปาหมาย                  -          10,000.00        10,000.00

                -       266,291.00     266,291.005 ผลรวม
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่

ดําเนินการ

ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวมทั้งหมด

โครงการพัฒนาบุคลากร

สายวชิาการ

(วาง) โครงการพัฒนาบุคลากร

สายวชิาการ

1.บุคลากรสายวิชาการไดด

ดําเนินการเขาฝกอบรมเพื่อ

พัฒนาตนเองและพัฒนา

หลักสูตรอยางตอเนื่อง

ต.ค.60 - ก.ย.61 ตามเปาหมาย                  -          21,028.00        21,028.00

โครงการพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุน

1.รอยละของบุคลากรที่มี

สมรรถนะเปนไปตาม

มหาวิทยาลัยกําหนด

2.รอยละของบุคลากรที่มี

ความสุขในการปฏิบัติงาน

3.รอยละบุคลากรที่มีความ

ผูกพันตอองคกร

โครงการพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ

บุคลากรสายสนบัสนุน

วิชาการ ไดเขารับการอบรม

เพิ่มเติมความรูในงานที่

เก่ียวของ โดยมาหวิทยาลัย

ฯ ไดจัดการอบรมขึ้น 

และการขอความอนุเคราะห

จากหนวยงานภายในใหเค

วามรูเพิ่มเติมโดยไมมี

คาใชจาย

ต.ค.60 - ก.ย.61 ตามเปาหมาย                  -           5,500.00         5,500.00

โครงการพัฒนาสมรรถนะ

ผูบริหาร

(วาง) โครงการพัฒนาสมรรถนะ

ผูบริหาร

1.ผูบริหการไดเขารวมการ

ประชุม อบรม สมัมมนา 

เพื่อพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง

ต.ค.60 - ก.ย.61 ตามเปาหมาย                  -          12,057.09        12,057.09

6 ผลรวม                 -         38,585.09       38,585.09

6
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่

ดําเนินการ

ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวมทั้งหมด

7 โครงการพัฒนาระบบ

บริหารและจัดการภายใน

1.สงเสรืมและสนับสนุนการ

เรียนการสอน

2.ความพึงพอใจของ

นักศึกษา

โครงการจัดหาครุภัณฑของ

หนวยงาน

1.การเบิกจายงบประมาณ

เปนไปตามเปาหมายที่

กําหนด

ต.ค.60 - ก.ย.61 ตามเปาหมาย      304,624.01                  -        304,624.01

    304,624.01                 -       304,624.01

  1,916,924.01   2,822,968.01  4,739,892.02

7 ผลรวม

ผลรวมทั้งหมด
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รอยละ  100 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย 765,363.60            -                       765,363.60         

รอยละ  94.88 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย                         -                690,800.00          690,800.00

วิเทศสัมพันธ ผลการดําเนินงานไมตํากวารอยละ 

80 ของแผน

วิเทศสัมพันธ รอยละ  61.9 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย                         -                123,800.00          123,800.00

          765,363.60            814,600.00       1,579,963.60

2 พัฒนางานวิจัยคณะศิลปศาสตร รอยละการเบิกจายงบประมาณ พัฒนางานวิจัยคณะศิลปศาสตร รอยละ  30.38 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย                         -                124,739.01          124,739.01

                      -              124,739.01         124,739.01

สนับสนุนงานบริการวิชาการจาก

แหลงทุนภายนอก

รอยละการเบิกจายงบประมาณ สนับสนุนงานบริการวิชาการจาก

แหลงทุนภายนอก

รอยละ  100 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย                         -             2,125,651.79        2,125,651.79

การศึกษาและพัฒนากลไกการ

ขับเคล่ือนงานดานเด็กและเยาวชน

แบบบูรณาการระดับจังหวัด

อุบลราชธานี

รอยละการเบิกจายงบประมาณ การศึกษาและพัฒนากลไกการ

ขับเคล่ือนงานดานเด็กและเยาวชน

แบบบูรณาการระดับจังหวัด

อุบลราชธานี

รอยละ  100 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย                         -             1,132,800.00        1,132,800.00

พัฒนาบุคลากร จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา พัฒนาบุคลากร รอยละ  52 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย                         -                216,941.76          216,941.76

จัดหาครุภัณฑและสิ่งกอสรางคณะ

ศลิปศาสตร

รอยละการเบิกจายงบประมาณ จัดหาครุภัณฑและส่ิงกอสรางคณะ

ศลิปศาสตร

รอยละ  100 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย                         -                 44,660.00            44,660.00

พัฒนานักศึกษาคณะศลิปศาสตร จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนา

ไมนอยกวารอยละ 80

พัฒนานักศึกษาคณะศลิปศาสตร รอยละ 100 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย                         -                 88,558.20            88,558.20

สนับสนุนทุนการศึกษาจากแหลง

ทุนภายนอก

มีการดําเนินงานโครงการตามแผน สนับสนุนทุนการศึกษาจากแหลง

ทุนภายนอก

รอยละ  100 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย                         -                 25,500.00            25,500.00

เปดบานศิลปศาสตร รอยละการเบิกจายงบประมาณ เปดบานศิลปศาสตร รอยละ 100 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย             150,000.00                          -            150,000.00

3

1 ผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร รอยละของการเบิกจาย ผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร

1 ผลรวม

2 ผลรวม

10. คณะศิลปศาสตร

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการ

บรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวมทั้งหมด
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการ

บรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวมทั้งหมด

กิจกรรมวันภาษาอังกฤษสําหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(English Day)

รอยละการเบิกจายงบประมาณ กิจกรรมวันภาษาอังกฤษสําหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(English Day)

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย             100,000.00                          -            100,000.00

การพัฒนศักยภาพยุวมัคคุเทศกเพื่อ

เรียนรูการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค

รอยละการเบิกจายงบประมาณ การพัฒนศักยภาพยุวมัคคุเทศกเพื่อ

เรียนรูการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย             150,000.00                          -            150,000.00

ประชุมวิชาการหลักสูตรภาษาจีน 

ระดับปริญญาตรีบัณฑิต 

สถาบันอุดมศึกษา

ตะวันออกเฉียงเหนือ

รอยละการเบิกจายงบประมาณ ประชุมวิชาการหลักสูตรภาษาจีน 

ระดับปริญญาตรีบัณฑิต 

สถาบันอุดมศึกษา

ตะวันออกเฉียงเหนือ

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย             200,000.00                          -            200,000.00

กิจกรรมพุงเปาการพัฒนาทักษะ

ภาษาที่สองในโรงเรียนเครือขาย

พันธมิตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รอยละการเบิกจายงบประมาณ กิจกรรมพุงเปาการพัฒนาทักษะ

ภาษาที่สองในโรงเรียนเครือขาย

พันธมิตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย             200,000.00                          -            200,000.00

การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

เพื่อยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

รอยละการเบิกจายงบประมาณ การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

เพื่อยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย              69,800.00                          -              69,800.00

การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสราง

มูลคาเพิ่มจากภูมิปญญาทองถิ่นใน

ชุใชนกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2

รอยละการเบิกจายงบประมาณ การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสราง

มูลคาเพิ่มจากภูมิปญญาทองถิ่นใน

ชุใชนกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย             200,000.00                          -            200,000.00

3 ผลรวม         1,069,800.00          3,634,111.75       4,703,911.75

เก็บความเกาเลาเรื่องริมฝงแมน้ํามูล

 จังหวัดอุบลราชธานี

รอยละการเบิกจายงบประมาณ เก็บความเกาเลาเรื่องริมฝงแมน้ํามูล

 จังหวัดอุบลราชธานี

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย             100,000.00                          -            100,000.00

การรวบรวมและสรางจิตสํานึกใน

การอนุรักษพันธุพืชตางๆของปาตน

น้ํารองกอ

รอยละการเบิกจายงบประมาณ การรวบรวมและสรางจิตสํานึกใน

การอนุรักษพันธุพืชตางๆของปาตน

น้ํารองกอ

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย              65,000.00                          -              65,000.00

4
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการ

บรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวมทั้งหมด

ศลิปะสื่อประเด็นส่ิงแวดลอมและ

วัฒนธรรมชุใชนลุมน้ําโขง

รอยละการเบิกจายงบประมาณ ศิลปะสื่อประเด็นส่ิงแวดลอมและ

วัฒนธรรมชุใชนลุมน้ําโขง

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย              55,000.00                          -              55,000.00

สีสรรพวรรณศิลป ครั้งท่ี 12 รักษ

วรรณกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม

ไทยใชเรื่องยาก

รอยละการเบิกจายงบประมาณ สีสรรพวรรณศิลป ครั้งท่ี 12 รักษ

วรรณกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม

ไทยใชเรื่องยาก

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย             120,000.00                          -            120,000.00

การรวบรวมองคความรูประวัติพระ

อริยสงฆผูมีบทบาทเปนผูนําชุมชน

ในอําเภอเมืองอุบลราชธานีฯ

รอยละการเบิกจายงบประมาณ การรวบรวมองคความรูประวัติพระ

อริยสงฆผูมีบทบาทเปนผูนําชุมชน

ในอําเภอเมืองอุบลราชธานีฯ

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย             100,000.00                          -            100,000.00

การศึกษาเพื่อพัฒนาและเสริมสราง

ศกัยภาพคน : การจัดทําฐานขอมูล

ทางภาษาของกลุมชาติพันธุสวนนอย

ในประเทศจีนตอนใต โครงการท่ี 4

รอยละการเบิกจายงบประมาณ การศึกษาเพื่อพัฒนาและเสริมสราง

ศกัยภาพคน : การจัดทําฐานขอมูล

ทางภาษาของกลุมชาติพันธุสวนนอย

ในประเทศจีนตอนใต โครงการท่ี 4

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย             100,000.00                          -            100,000.00

การสืบทอดฮีตสิบสอง : บุญผะ

เหวดของชาวอีสาน

รอยละการเบิกจายงบประมาณ การสืบทอดฮีตสิบสอง : บุญผะ

เหวดของชาวอีสาน

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย              55,000.00                          -              55,000.00

ชายคาเรื่องสั้น ครั้งท่ี 3 สงเสริมการ

เขียนและการจัดพิมพเรื่องสั้นใน

ภูมิภาคอีสาน

รอยละการเบิกจายงบประมาณ ชายคาเรื่องสั้น ครั้งท่ี 3 สงเสริมการ

เขียนและการจัดพิมพเรื่องสั้นใน

ภูมิภาคอีสาน

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย             120,000.00                          -            120,000.00

นาคสถานในอีสานของไทย รอยละการเบิกจายงบประมาณ นาคสถานในอีสานของไทย รอยละ 100 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย              80,000.00                          -              80,000.00

ผลิตหนังสือภาพรวมความเช่ือชาว

อีสาน (คะลํา) ฉบับแปลภาษไทย-

ญี่ปุน

รอยละการเบิกจายงบประมาณ ผลิตหนังสือภาพรวมความเช่ือชาว

อีสาน (คะลํา) ฉบับแปลภาษไทย-

ญี่ปุน

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย              95,000.00                          -              95,000.00

ผูเฒาเลาความหลัง สานสัมพันธคน

สองวัย

รอยละการเบิกจายงบประมาณ ผูเฒาเลาความหลัง สานสัมพันธคน

สองวัย

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย              90,000.00                          -              90,000.00
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการ

บรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวมทั้งหมด

พจนานุกรมคําศัพทภาษาตระกูลไท

 กลุมภาษาพบใหมในประเทศจีน

ตอนใต

รอยละการเบิกจายงบประมาณ พจนานุกรมคาํศัพทภาษาตระกูลไท

 กลุมภาษาพบใหมในประเทศจีน

ตอนใต

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย             100,000.00                          -            100,000.00

วรรณกรรมจีนสงเสริมคุณธรรม รอยละการเบิกจายงบประมาณ วรรณกรรมจีนสงเสริมคุณธรรม รอยละ 100 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย             150,000.00                          -            150,000.00

4 ผลรวม         1,230,000.00                        -         1,230,000.00

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย             196,300.00                          -            196,300.00

รอยละ  100 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย                         -             4,998,000.00        4,998,000.00

รอยละ  71 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย                         -             3,715,015.58        3,715,015.58

จางพนักงานคณะศิลปศาสตร จํานวนพนักงานท่ีจาง จางพนักงานคณะศิลปศาสตร รอยละ  55 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ตามเปาหมาย                         -           19,228,600.00      19,228,600.00

          196,300.00        27,941,615.58     28,137,915.58

        3,261,463.60        32,515,066.34     35,776,529.94

5 ผลรวม

ผลรวมทั้งหมด

5 บริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร รอยละของการเบิกจาย บริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร
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 เงิน

งบประมาณ

 เงินรายได

จํานวนบุคลากร เงินเดือนและคาจางประจํา ดําเนินการเสร็จเรียบรอยตามตัวช้ีวัด

 ถึง ณ 30 ม.ิย.2561

กําหนดแลวเสร็จโครงการ ณ 30 

ก.ย.2561

ต่ํากวาเปาหมาย                 -     1,380,927.70   1,380,927.70

คาตอบแทน ดําเนินการเสร็จเรียบรอยตามตัวช้ีวัด

 ถึง ณ 30 ม.ิย.2561

กําหนดแลวเสร็จโครงการ ณ 30 

ก.ย.2561

ต่ํากวาเปาหมาย                 -        503,480.00      503,480.00

ต่ํากวาเปาหมาย                 -         50,939.00       50,939.00

สูงกวาเปาหมาย                 -        340,790.00      340,790.00

คาใชสอย ดําเนินการเสร็จเรียบรอยตามตัวช้ีวัด

 ถึง ณ 30 ม.ิย.2561

กําหนดแลวเสร็จโครงการ ณ 30 

ก.ย.2561

ต่ํากวาเปาหมาย                 -     1,210,830.40   1,210,830.40

คาครุภัณฑ ดําเนินการแลวเสร็จบางสวน และ

อยูระหวางรอรับมอบครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

จะดําเนินการแลวเสร็จเดือน ก.ค.

2561

ต่ํากวาเปาหมาย                 -         67,870.00       67,870.00

คาท่ีดินสิ่งกอสราง ยังไมเบิกจาย และอยูระหวางรอ

ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ

 30 ก.ย.2561 ต่ํากวาเปาหมาย                 -                    -                    -   

1 ผลรวม                -    3,554,837.10  3,554,837.10

คาวัสดุ ดําเนินการเสร็จเรียบรอยตามตัวช้ีวัด

 ถึง ณ 30 ม.ิย.2561

กําหนดแลวเสร็จโครงการ ณ 30 

ก.ย.2561

ต่ํากวาเปาหมาย                 -        187,676.04      187,676.04

คาใชสอย ดําเนินการเสร็จเรียบรอยตามตัวช้ีวัด

 ถึง ณ 30 ม.ิย.2561

กําหนดแลวเสร็จโครงการ ณ 30 

ก.ย.2561

ต่ํากวาเปาหมาย                 -        462,867.00      462,867.00

               -       650,543.04     650,543.04

คาตอบแทน ดําเนินการเสร็จเรียบรอยตามตัวช้ีวัด

 ถึง ณ 30 ม.ิย.2561

กําหนดแลวเสร็จโครงการ ณ 30 

ก.ย.2561

ตามเปาหมาย                 -         20,000.00       20,000.00

11. โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3 บริหารจัดการท่ัวไป จํานวนเอกสารการเบิกจาย

3 ผลรวม

5 บริหารจัดการท่ัวไป

ผลการบรรลุ

เปาหมาย

จํานวนเอกสารการเบิกจาย

1 บริหารจัดการท่ัวไป

จํานวนเอกสารการเบิกจาย

คาวัสดุ ดําเนินการเสร็จเรียบรอยตามตัวช้ีวัด

 ถึง ณ 30 ม.ิย.2561

 ผลรวม

ทั้งหมด

กําหนดแลวเสร็จโครงการ ณ 30 

ก.ย.2561

 ผลการเบิกจายยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดาํเนินการ
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 เงิน

งบประมาณ

 เงินรายได

ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลรวม

ทั้งหมด

 ผลการเบิกจายยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดาํเนินการ

คาวัสดุ ดําเนินการเสร็จเรียบรอยตามตัวช้ีวัด

 ถึง ณ 30 ม.ิย.2561

กําหนดแลวเสร็จโครงการ ณ 30 

ก.ย.2561

ต่ํากวาเปาหมาย                 -        506,140.00      506,140.00

คาสาธารณูปโภค ดําเนินการเสร็จเรียบรอยตามตัวช้ีวัด

 ถึง ณ 30 ม.ิย.2561

กําหนดแลวเสร็จโครงการ ณ 30 

ก.ย.2561

ต่ํากวาเปาหมาย                 -        234,951.78      234,951.78

คาใชสอย ดําเนินการเสร็จเรียบรอยตามตัวช้ีวัด

 ถึง ณ 30 ม.ิย.2561

กําหนดแลวเสร็จโครงการ ณ 30 

ก.ย.2561

ต่ํากวาเปาหมาย                 -     1,907,473.72   1,907,473.72

เงินทุนสํารองของโรงพิมพฯ ยังไมเบิกจาย 30 ก.ย.2561 ต่ํากวาเปาหมาย                 -                    -                    -   

               -    2,668,565.50  2,668,565.50

6 บริหารจัดการท่ัวไป จํานวนเอกสารการเบิกจาย คาใชสอย ดําเนินการเสร็จเรียบรอยตามตัวชี้วัด

 ถึง ณ 30 ม.ิย.2561

กําหนดแลวเสร็จโครงการ ณ 30 

ก.ย.2561

ต่ํากวาเปาหมาย                 -         34,046.00       34,046.00

               -        34,046.00      34,046.00

7 บริหารจัดการท่ัวไป จํานวนเอกสารการเบิกจาย คาสาธารณูปโภค ดําเนินการเสร็จเรียบรอยตามตัวช้ีวัด

 ถึง ณ 30 ม.ิย.2561

กําหนดแลวเสร็จโครงการ ณ 30 

ก.ย.2561

ต่ํากวาเปาหมาย                 -           2,639.16         2,639.16

               -          2,639.16        2,639.16

               -    6,910,630.80  6,910,630.80

5 ผลรวม

6 ผลรวม

ผลรวมทั้งหมด

7 ผลรวม

150



 เงินงบประมาณ  เงินรายได

โครงการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ

พัฒนาดานสาธารณสุขและสราง

เสริมสุขภาพ

รอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณตามแผน

โครงการบริหารอัตรากําลัง รอยละ 75 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย           15,493,289.80                    -        15,493,289.80

รอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณตามแผน

โครงการบริหารจัดการดานครุภัณฑ

การเรียนการสอน เเละครภุัณฑ

สํานักงาน

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ต่ํากวาเปาหมาย           27,488,667.00                    -        27,488,667.00

โครงการนอกแผน รอยละ 82.6 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ต่ํากวาเปาหมาย                 40,000.00                    -             40,000.00

โครงการการจัดการเรียนการสอน

ตามรายวิชาสรางเสริมสุขภาพและ

ประสบการณวิชาชีพแพทยรหัสวชิา

 1901 309

รอยละ 82.6 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                  5,715.00                    -               5,715.00

โครงการจัดสอบรวบยอดข้ันตอนที่ 1

 และ 2 สําหรับนักศึกษาแพทย

รอยละ 82.6 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                 11,190.00                    -             11,190.00

โครงการเตรียมความพรอมและ

สนับสนุนดานการเรียนของนักศึกษา

แพทย

รอยละ 82.6 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ต่ํากวาเปาหมาย                 22,820.00                    -             22,820.00

โครงการบริหารจัดการเพื่อการ

พัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน

ของผูบริหารวทิยาลัยแพทยศาสตร

และการสาธารณสุข

รอยละ 82.6 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ต่ํากวาเปาหมาย                 60,788.11                    -             60,788.11

โครงการบริหารหลักสูตร

แพทยศาสตร

รอยละ 82.6 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ต่ํากวาเปาหมาย               154,482.20                    -            154,482.20

โครงการผลิตแพทยเพิ่ม

รอยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

สอบผานใบประกอบวิชาชีพ (กรณี

หลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ในคร้ังแรก

1

12. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการปรับปรุงหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2562

รอยละ 82.6 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย               103,364.95                    -            103,364.95

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาเพื่อ

จัดทําสื่อการเรยีนการสอน

รอยละ 82.6 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                 63,440.00                    -             63,440.00

โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา 

หลักการท่ัวไปทางวทิยาศาสตร

การแพทย 3 1901 205

รอยละ 82.6 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                  5,240.00                    -               5,240.00

โครงการศึกษาดูงานในรายวิชาระบบ

เลือดและนํ้าเหลือง สําหรับ

นักศึกษาแพทยปที่  2 (ภาคเรียนที่ 

2/2560)

รอยละ 82.6 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                  2,200.00                    -               2,200.00

โครงการสนับสนุนและเตรียมความ

พรอมสําหรับการสอบประเมิน

ความรูความสามารถในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมสําหรับนักศึกษา

แพทย

รอยละ 82.6 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย               139,250.00                    -            139,250.00

โครงการการใหบริการระบบสิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอนดาน

เอกสารสนเทศ

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                           -          110,045.00          110,045.00

โครงการฝกจิตตปญญาศึกษาและ

สุนทรียสนทนาฯ

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                           -            20,400.00           20,400.00

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน (งานบริการการศึกษา)

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                           -          352,337.00          352,337.00

โครงการผลิตแพทยเพิ่ม (สบพช.) รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

หรือเปนผูประกอบการ ภายใน 1 ป
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการสมทบโรงพยาบาลรวม

ผลิต-ช้ันคลินิก (กรณีมีนักศึกษาซ้ํา

ช้ัน)

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                           -                      -                        -   

โครงการเสวนาปฏิรูประบบ

การศึกษาแพทยศาสตรในศตวรรษที่

 21

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                           -            48,636.80           48,636.80

โครงการสรางเสริมสุขภาวะและ

บริการแกชุมชน(PCU)

รอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณตามแผน

โครงการบริหารอัตรากําลัง รอยละ 87 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -        4,203,984.00       4,203,984.00

โครงการสวัสดิการหอพัก รอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณตามแผน

โครงการสวัสดิการหอพักนักศึกษา รอยละ 58.10 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -          392,640.00          392,640.00

        43,590,447.06     5,128,042.80    48,718,489.86

โครงการระดับคอมพลีเมนท C3 

และการแสดงออกของ CD55 และ 

CD59 บนเม็ดเลือดแดงของผูปวย

โรคฮีโมโกลบินเอชที่มีอาการ

แตกตางกัน

จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ

โครงการระดับคอมพลีเมนท C3 

และการแสดงออกของ CD55 และ 

CD59 บนเม็ดเลือดแดงของผูปวย

โรคฮีโมโกลบินเอชที่มีอาการ

แตกตางกัน

1 บทความ 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย               292,600.00                    -            292,600.00

ผลของสารสกัดเพกาตอการ

สังเคราะหเน้ือเยื่อกระดูกออน และ

การแสดงออกของยีน 

aggrecanase1 ในเซลลกระดูกออน

จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ

โครงการผลของสารสกัดเพกาตอ

การสังเคราะหเน้ือเยื่อกระดูกออน 

และการแสดงออกของยีน 

aggrecanase1 ในเซลลกระดูกออน

1  บทความ 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย               297,000.00                    -            297,000.00

การตรวจหายีนที่สรางเอนไซม 

Klebsiella pneumoniae 

cabapenamase จากเช้ือในวงศ 

Enterobacteriaceae ดวยเทคนิค 

real time polymerase chain

จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ

โครงการตรวจหายีนท่ีสรางเอนไซม 

Klebsiella pneumoniae 

cabapenamase จากเช้ือในวงศ 

Enterobacteriaceae ดวยเทคนิค 

real time polymerase chain

1  โครงการ 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย               300,000.00                    -            300,000.00

2

1 ผลรวม
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

การศึกษาปจจัยเชิงพื้นท่ีตอการ

กระจายของเช้ือ Burkholderia 

pseudomallei ในดิน ดวย

ภาพถายดาวเทียมความละเอียดสูง

จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ

โครงการศึกษาปจจัยเชิงพื้นที่ตอการ

กระจายของเช้ือ Burkholderia 

pseudomallei ในดิน ดวย

ภาพถายดาวเทียมความละเอียดสูง

1  บทความ 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย               300,000.00                    -            300,000.00

การศึกษาปจจัยทางกายภาพของ

สภาวะแวดลอมท่ีมีผลตอการเจริญ

และความรุนแรงของเช้ือเลปโตสไป

ราที่คัดแยกมาจากหนูธรรมชาติ ใน

จังหวัดศรีสะเกษ

จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ

โครงการศึกษาปจจัยทางกายภาพ

ของสภาวะแวดลอมท่ีมีผลตอการ

เจริญและความรุนแรงของเช้ือเลป

โตสไปราที่คัดแยกมาจากหนู

ธรรมชาติ ในจังหวัดศรีสะเกษ

1  โครงการ 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย               292,600.00                    -            292,600.00

การศึกษาฤทธิ์ของสารอนุพันธของ 

isoliquiritigenin จากดอกทองกวาว

ในการชะลอการเติบโตของซีสตใน

โรคถุงนํ้าในไต

จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ

โครงการศึกษาฤทธิ์ของสารอนุพันธ

ของ isoliquiritigenin จากดอก

ทองกวาวในการชะลอการเติบโต

ของซีสตในโรคถุงนํ้าในไต

1  โครงการ 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย               299,200.00                    -            299,200.00

ความชุกของโรคติดเชื้อปรสิตใน

ประชากรตําบลกอเอ อําเภอเข่ืองใน

 จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ

โครงการความชุกของโรคติดเชื้อ

ปรสิตในประชากรตําบลกอเอ อําเภอ

เข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

1  บทความ 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย               290,400.00                    -            290,400.00

โครงการผลของสารสกัดใบชะพลู

ตอหนูทดลองและเซลลตับ

เพาะเลี้ยงท่ีถูกเหน่ียวนําใหเซลลตบั

ไดรับการบาดเจ็บจากแอทานอล

จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ

โครงการผลของสารสกัดใบชะพลู

ตอหนูทดลองและเซลลตับ

เพาะเลี้ยงท่ีถูกเหน่ียวนําใหเซลลตบั

ไดรับการบาดเจ็บจากแอทานอล

1  บทความ 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย               282,700.00                    -            282,700.00

โครงการการศึกษาการกลายพันธุ

ของเชื้อ Burkhoderia 

pseudomallei ที่แยกไดจากภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ

โครงการการศึกษาการกลายพันธุ

ของเชื้อ Burkhoderia 

pseudomallei ที่แยกไดจากภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

1  บทความ 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            27,000.00           27,000.00

          2,354,500.00         27,000.00      2,381,500.002 ผลรวม
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

คาสาธารณูปโภค รอยละ 100 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย            5,044,356.41                    -         5,044,356.41

คาปรับปรุงอาคาร IPD รอยละ 100 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย           39,470,200.00                    -        39,470,200.00

โครงการนอกแผน รอยละ 87.86 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                  8,800.00                    -               8,800.00

โครงการบริหารจัดการดานพัสดุ รอยละ 87.86 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย            1,340,673.98                    -         1,340,673.98

โครงการบริหารอัตรากําลัง รอยละ 87.86 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย               809,155.00                    -            809,155.00

โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษา

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข

รอยละ 87.86 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย               309,582.70                    -            309,582.70

โครงการใหบริการระบบสิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอนดาน

หองปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2561 (ระดับปริญญาตร)ี

รอยละ 87.86 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย               787,396.35                    -            787,396.35

โครงการบริหารจัดการดานครุภัณฑ

การเรียนการสอน เเละครภุัณฑ

สํานักงาน

รอยละ 87.86 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย           13,809,130.30                    -        13,809,130.30

โครงการเรียนฟรี 15 ป รอยละคาใชจายผูปกครองสามารถ

ลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรบั

สนับสนุน

โครงการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็ก-

เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย               226,000.00                    -            226,000.00

โครงการพัฒนาแนวทางการจัดทํา

แผนเพื่อการปองกันและระงับเหตุ

ฉุกเฉินในโรงเรียนเครือขาย 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จํานวนโครงการบริการวิชาการดาน

อบรม/ ประชุม/ สัมมนา

โครงการพัฒนาแนวทางการจัดทํา

แผนเพื่อการปองกันและระงับเหตุ

ฉุกเฉินในโรงเรียนเครือขาย 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1 โครงการ 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                 75,300.00                    -             75,300.00

3 โครงการการใหบริการ

รักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพ

เพื่อการศึกษาและวิจัย

รอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณตามแผน

รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ

ผูปวยใน/ผูปวยนอก
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

แบบมีสวนรวม

รอยละของโครงการบริการวิชาการ 

ที่มีการดําเนินการในพื้นท่ีเปาหมาย

ของมหาวิทยาลัย และชุมชนเกิด

การนําความรูจากการบริการวิชาการ

ไปใชอยางตอเน่ือง

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

แบบมีสวนรวม

รอยละ 94.2 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย               100,000.00                    -            100,000.00

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา

สุขภาพประจําครอบครัวเพื่อการ

ดูแลสุขภาพชุมชนท่ีตอเน่ืองยั่งยนื 

ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวนโครงการบริการวิชาการดาน

อบรม/ ประชุม/ สัมมนา

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา

สุขภาพประจําครอบครัวเพื่อการ

ดูแลสุขภาพชุมชนท่ีตอเน่ืองยั่งยนื 

ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี

1  โครงการ 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย               100,000.00                    -            100,000.00

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อ

การพึ่งพาตนเองดานสุขภาพ

จํานวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดขึ้น

ในชุมชน/สังคมเพื่อตอบสนองสังคม

สูงวยั

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อ

การพึ่งพาตนเองดานสุขภาพ

รอยละ 94.2 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย               150,000.00                    -            150,000.00

โครงการพัฒนาศักยภาพดานความ

ปลอดภัยและสิ่งแวดลอมของ

โรงเรียนเครือขายมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

รอยละของโครงการบริการวิชาการ 

ที่มีการดําเนินการในพื้นท่ีเปาหมาย

ของมหาวิทยาลัย และชุมชนเกิด

การนําความรูจากการบริการวิชาการ

ไปใชอยางตอเน่ือง

โครงการพัฒนาศักยภาพดานความ

ปลอดภัยและสิ่งแวดลอมของ

โรงเรียนเครือขายมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

รอยละ 94.2 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย               100,000.00                    -            100,000.00

โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน 

ตชด. เพื่อเขาสูโรงเรียนตนแบบดาน

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

จํานวนโครงการบริการวิชาการดาน

อบรม/ ประชุม/ สัมมนา

โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน 

ตชด. เพื่อเขาสูโรงเรียนตนแบบดาน

สุขภาพและสิ่งแวดลอม

1  โครงการ 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย               200,000.00                    -            200,000.00

โครงการรณรงคควบคุมและปองกัน

โรคไขเลือดออก

รอยละของจํานวนโครงการบริการ

วิชาการอยางมีสวนรวมที่นําความรู 

และประสบการณมาใชพัฒนาการ

เรียนการสอนและการวิจัยของ

จํานวนโครงการบริการวิชาการ

ทั้งหมด

โครงการรณรงคควบคุมและปองกัน

โรคไขเลือดออก

รอยละ 94.2 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย               100,000.00                    -            100,000.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการสงเสริมจัดการสิ่งแวดลอม

และประกวดบานตวัอยางบานนอย

เจริญ หมูที่ 9 ตําบลธาตุ อําเภอวา

รินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวนโครงการบริการวิชาการดาน

อบรม/ ประชุม/ สัมมนา

โครงการสงเสริมจัดการสิ่งแวดลอม

และประกวดบานตวัอยางบานนอย

เจริญ หมูที่ 9 ตําบลธาตุ อําเภอวา

รินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

1  โครงการ 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                 50,000.00                    -             50,000.00

โครงการสัมนาเชิงวิชาการทางดาน

การแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

จํานวนโครงการบริการวิชาการดาน

อบรม/ ประชุม/ สัมมนา

โครงการสัมนาเชิงวิชาการทางดาน

การแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

1  โครงการ 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย               224,000.00                    -            224,000.00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

การแปลผล การแกไขความผิดพลาด

 ของตรวจวิเคราะหหาสารเคมีใน

เลือด

จํานวนโครงการงานบริการวิชาการ

ในฐานะผูเช่ียวชาญ โรคในเขตอีสาน

ใต (โรคธาลัสซีเมีย/โรคเมลิออยลโด

สิส/โรคเลปโตสไปโรสิส/มะเร็งปาก

มดลูก/มะเร็งทอน้ําด)ี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

การแปลผล การแกไขความผิดพลาด

 ของตรวจวิเคราะหหาสารเคมีใน

เลือด

รอยละ 94.2 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย               100,000.00                    -            100,000.00

สัปดาหวิทยาศาสตร "เปดโลกการ

เรียนรู สูรางอาจารยใหญ"

รอยละของโครงการบริการวิชาการ 

ที่มีการดําเนินการในพื้นท่ีเปาหมาย

ของมหาวิทยาลัย และชุมชนเกิด

การนําความรูจากการบริการวิชาการ

ไปใชอยางตอเน่ือง

โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร "เปด

โลกการเรยีนรู สูรางอาจารยใหญ"

1  โครงการ 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                 87,500.00                    -             87,500.00

การพัฒนาแกนนําดานสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอมในอีสานใต

จํานวนโครงการงานบริการวิชาการ

ดานสุขภาพชุมชน

การพัฒนาแกนนําดานสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอมในอีสานใต

รอยละ 94.2 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย               100,000.00                    -            100,000.00

การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการ

ลดการใชสารเคมีในการเกษตรแบบ

มีสวนรวม

รอยละของโครงการบริการวิชาการ 

ที่มีการดําเนินการในพื้นท่ีเปาหมาย

ของมหาวิทยาลัย และชุมชนเกิด

การนําความรูจากการบริการวิชาการ

ไปใชอยางตอเน่ือง

การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการ

ลดการใชสารเคมีในการเกษตรแบบ

มีสวนรวม

รอยละ 94.2 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย               103,200.00                    -            103,200.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

การสรางความตระหนัก และ

แนวทางการปองกันอันตรายจาก

สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร

ปลูกผัก บานหนองแต ต.ข้ีเหล็ก อ.

เมือง จ.อุบลราชธานี

รอยละของโครงการบริการวิชาการ 

ที่มีการดําเนินการในพื้นท่ีเปาหมาย

ของมหาวิทยาลัย และชุมชนเกิด

การนําความรูจากการบริการวิชาการ

ไปใชอยางตอเน่ือง

การสรางความตระหนัก และ

แนวทางการปองกันอันตรายจาก

สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร

ปลูกผัก บานหนองแต ต.ข้ีเหล็ก อ.

เมือง จ.อุบลราชธานี

รอยละ 94.2 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย               120,000.00                    -            120,000.00

โครงการคายหมอมอทราย พัฒนา

สุขภาพประชาชนในชนบท

จํานวนโครงการบริการวิชาการดาน

อบรม/ ประชุม/ สัมมนา

โครงการคายหมอมอทราย พัฒนา

สุขภาพประชาชนในชนบท

1  บทความ 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย               123,800.00                    -            123,800.00

โครงการบริการตรวจเช้ือเลปโตสไป

รา เพื่อการเฝาระวังและปองกันโรค

แลบโตสไปโรสิส

จํานวนโครงการบริการวิชาการดาน

อบรม/ ประชุม/ สัมมนา

โครงการบริการตรวจเช้ือเลปโตสไป

รา เพื่อการเฝาระวังและปองกันโรค

แลบโตสไปโรสิส

1 โครงการ 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย               100,000.00                    -            100,000.00

โครงการตรวจสุขภาพนักศกึษา รอยละของนักศึกษาใหมตรวจ

สุขภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

โครงการตรวจสุขภาพนักศกึษา 

ประจําปการศึกษา 2560

รอยละ  42.08 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ต่ํากวาเปาหมาย                           -          153,750.00          153,750.00

โครงการประกันสุขภาพนักศึกษา รอยละของนักศึกษาท่ีข้ึนทะเบียน

หลักประกันสุขภาพถวนหนากับ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

โครงการประกันสุขภาพนักศึกษา รอยละ 82.27 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ต่ํากวาเปาหมาย                           -                      -                        -   

โครงการพัฒนาระบบบริหารท่ีมีหลัก

ธรรมาภิบาล ศูนยพัฒนาเด็ก

รอยละความพึงพอใจของ

ผูรบับริการ/หนวยงาน/องคกรที่รับ

บริการวชิาการและวิชาชีพตอ

ประโยชนจากบริการ

โครงการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็ก-

เงินรายไดจากคาเทอม

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -          617,337.00          617,337.00

โครงการการใหบริการทาง

การแพทยระดับปฐมภูมิ

รอยละ 90.42 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -        6,786,216.05       6,786,216.05

โครงการจัดซื้อครุภัณฑอาคารผูปวย

นอก

รอยละ 90.42 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -        1,199,387.00       1,199,387.00

โครงการจัดตั้งหองปฏิบัติการทาง

โลหิตวิทยา

รอยละ 90.42 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -          264,519.65          264,519.65

โครงการสรางเสริมสุขภาวะและ

บริการแกชุมชน(PCU)

รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ

ผูปวยใน/ผูปวยนอก
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการสรางเสริมสุขภาพและสราง

เครือบริการวชิาการ

รอยละ 90.42 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            98,138.00           98,138.00

โรงพยาบาลไดรับการรับรอง

คณุภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด

โครงการพัฒนาบริหารจัดการ

โรงพยาบาลสูมาตรฐาน HA

รอยละ 90.42 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -          390,582.99          390,582.99

โครงการพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการบริหารงานกองทุน

หลักประกันสุขภาพพื้นที่

รอยละความพึงพอใจของ

ผูรบับริการ/หนวยงาน/องคกรที่รับ

บริการวชิาการและวิชาชีพตอ

ประโยชนจากบริการ

โครงการพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการบริหารงานกองทุน

หลักประกันสุขภาพพื้นที่

รอยละ 95 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ต่ํากวาเปาหมาย                           -          393,830.00          393,830.00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ทีมบริหารโรงพยาบาลชุมชน

รอยละความพึงพอใจของ

ผูรบับริการ/หนวยงาน/องคกรที่รับ

บริการวชิาการและวิชาชีพตอ

ประโยชนจากบริการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ทีมบริหารโรงพยาบาลชุมชน

ยกเลิกโครงการ 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ยกเลิกโครงการ                           -                      -                        -   

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศกัยภาพเจาหนาที่สาธารณสุขใน

ระดับพื้นท่ีดานการเขียนผลงานทาง

วิชาการแบบมืออาชีพผาน

กระบวนการสรางงานประจําสู

งานวิจัย (R2R)

รอยละความพึงพอใจของ

ผูรบับริการ/หนวยงาน/องคกรที่รับ

บริการวชิาการและวิชาชีพตอ

ประโยชนจากบริการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศกัยภาพเจาหนาที่สาธารณสุขใน

ระดับพื้นท่ีดานการเขียนผลงานทาง

วิชาการแบบมืออาชีพผาน

กระบวนการสรางงานประจําสู

งานวิจัย (R2R)

รอยละ 95 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ต่ํากวาเปาหมาย                           -          115,800.00          115,800.00

        63,639,094.74   10,019,560.69    73,658,655.43

โครงการพฤติกรรมการบริโภคผัก

พื้นบานของประชาชนในเขตพื้นท่ี อ.

วารินชําราบ  จ.อุบลราชธานี

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการตอประโยชนในการทํานุ

บํารุงศลิปวัฒนธรรม

โครงการพฤติกรรมการบริโภคผัก

พื้นบานของประชาชนในเขตพื้นท่ี อ.

วารินชําราบ  จ.อุบลราชธานี

รอยละ 94.2 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย               100,000.00                    -            100,000.00

โครงการเรียนรูคุณคา

ศลิปวัฒนธรรมฮีตสิสอง คองสิบสี่

บุญขาวเรยีนรูคุณคาศิลปวัฒนธรรม

ฮีตสิสอง คองสิบสี่บุญขาวประดับดิน

 ป 2561

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการตอประโยชนในการทํานุ

บํารุงศลิปวัฒนธรรม

โครงการเรียนรูคุณคา

ศลิปวัฒนธรรมฮีตสิสอง คองสิบสี่

บุญขาวเรยีนรูคุณคาศิลปวัฒนธรรม

ฮีตสิสอง คองสิบสี่บุญขาวประดับดิน

 ป 2561

รอยละ 88 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                 55,000.00                    -             55,000.00

3 ผลรวม

4
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการดนตรใีนการใหสุขศึกษา

เพื่อใหเกิดความสนุกสนาน (เดิม 

โครงการใหสุขศึกษาโดยใชสื่อ

พื้นบาน)

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการตอประโยชนในการทํานุ

บํารุงศลิปวัฒนธรรม

โครงการดนตรใีนการใหสุขศึกษา

เพื่อใหเกิดความสนุกสนาน (เดิม 

โครงการใหสุขศึกษาโดยใชสื่อ

พื้นบาน)

รอยละ 84 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย               100,000.00                    -            100,000.00

โครงการผลิตแพทยเพิ่ม (สบพช.) รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

หรือเปนผูประกอบการ ภายใน 1 ป

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ของวทิยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                           -            69,280.00           69,280.00

            255,000.00         69,280.00         324,280.00

โครงการนอกแผน ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            73,589.50           73,589.50

โครงการบริหารอัตรากําลัง ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -        3,543,022.39       3,543,022.39

โครงการการจัดการเรียนการสอน

ตามรายวิชาสรางเสริมสุขภาพและ

ประสบการณวิชาชีพแพทยรหัสวชิา

 1901 309

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            89,300.00           89,300.00

โครงการเตรียมความพรอมและ

สนับสนุนดานการเรียนของนักศึกษา

แพทย

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            10,320.00           10,320.00

โครงการบริหารหลักสูตร

แพทยศาสตร

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -          115,600.00          115,600.00

โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา 

หลักการท่ัวไปทางวทิยาศาสตร

การแพทย 3 1901 205

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -              2,700.00             2,700.00

4 ผลรวม

5 โครงการบริหารและจัดการภายใน ระดับการบริหารของคณะเพื่อการ

กํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 

กลุมสถาบัน และเอกลักษณของ

คณะ/สถาบัน
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการศึกษาดูงานในรายวิชาระบบ

เลือดและนํ้าเหลือง สําหรับ

นักศึกษาแพทยปที่  2 (ภาคเรียนที่ 

2/2560)

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -              2,590.00             2,590.00

โครงการสนับสนุนและเตรียมความ

พรอมสําหรับการสอบประเมิน

ความรูความสามารถในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมสําหรับนักศึกษา

แพทย

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -          113,500.00          113,500.00

โครงการการจัดงานสาธารณสุข

สัมพันธ คร้ังท่ี 36 (บัวบานเกมส)

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -          414,560.00          414,560.00

โครงการการรบัเขาและแนะแนว

การศึกษา

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            15,100.00           15,100.00

โครงการการเรียนรูแบบ Active 

Learning นักศึกษาหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตร

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            59,470.00           59,470.00

โครงการการใหบริการระบบสิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอนดาน

อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -          495,676.20          495,676.20

โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            15,180.00           15,180.00

โครงการกีฬาเช่ือมสัมพันธ

วิทยาศาสตรสุขภาพ

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            22,000.00           22,000.00

โครงการกีฬาเฟรชช่ี ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            22,000.00           22,000.00

โครงการเขารวมกิจกรรมของ

สมาพันธนิสิตนักศึกษาแพทย

นานาชาติ (IFMSA)

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            28,846.00           28,846.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการเขารวมกิจกรรมของ

สมาพันธนิสิตนักศึกษาแพทยเอเชีย 

(AMSA)

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -                      -                        -   

โครงการเขารวมประชุมสมาพันธ

นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขแหง

ประเทศไทย

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            31,860.00           31,860.00

โครงการคายคุณธรรม-จริยธรรม

นักศึกษาแพทย

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            20,476.70           20,476.70

โครงการเงินบริจาค ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -          401,000.00          401,000.00

โครงการจัดตั้งศนูยเรียนรูสุขภาพ

ชุมชนและระบบบริการปฐมภูมิ

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            10,950.00           10,950.00

โครงการจางเหมาทําความสะอาด 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -          851,208.00          851,208.00

โครงการซอมพระราชทานปริญญา

บัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิต

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            12,100.00           12,100.00

โครงการตรวจประเมินความพรอม

วิทยาลัยฯ และโรงพยาบาลรวมผลิต

 ตามเกณฑ WFME เพื่อเพื่มจํานวน

รับนักศึกษาแพทย

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -          315,671.91          315,671.91

โครงการตอนรบันองใหม ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            10,000.00           10,000.00

โครงการตอบปญหาวิชาการ ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            17,886.60           17,886.60

โครงการบริหารจัดการงานพัฒนา

นักศึกษา

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            16,630.00           16,630.00

โครงการบริหารจัดการงานวิจัยฯ ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -          389,094.00          389,094.00

โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 

วท.บ.(อนามัยสิ่งแวดลอม)

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            20,105.00           20,105.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรฯ

กลุมวชิาสาธารณสุขศาสตร

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -          102,209.90          102,209.90

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -              4,000.00             4,000.00

โครงการประชุมสัมมนาวิจัย 

Research Forumวิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -              3,900.00             3,900.00

โครงการปจฉิมนิเทศ (นักศึกษาวทบ.

 สาขาสาธารณสุข)

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            62,140.00           62,140.00

โครงการฝกงานนักศึกษา

สาธารณสุขศาสตร สาขาอนามัย

สิ่งแวดลอม ช้ันปที่ 3 และ4

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -          102,610.00          102,610.00

โครงการฝกปฏิบัติการภาคสนาม ใน

รายวิชาวินิจฉัยชุมชน (1902 401)

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -          183,070.00          183,070.00

โครงการฝกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน

 และการสื่อสารความเสี่ยง

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -          135,500.00          135,500.00

โครงการพัฒนาทักษะกรรมการ

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -                      -                        -   

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู

แหงศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษา

แพทย

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -          125,430.00          125,430.00

โครงการพัฒนามาตรฐานการตรวจ

วิเคราะหของหองปฏิบัติการอนามัย

สิ่งแวดลอม

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            10,500.00           10,500.00

โครงการพัฒนาระบบประกัน

คณุภาพการศึกษา

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -          119,066.00          119,066.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการพัฒนาระบบอาจารยท่ี

ปรึกษาและสนับสนุนใหอาจารยท่ี

ปรึกษาพบนักศึกษาอยางตอเน่ือง

และมีประสิทธิภาพ

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            84,153.70           84,153.70

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อ

การพึ่งพาตนเองดานสุขภาพ

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            39,950.00           39,950.00

โครงการพัฒนาศักยภาพหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา (สาขาชีวเวช

ศาสตร)

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -          278,956.54          278,956.54

โครงการพัฒนาอาจารยเพื่อการ

จัดการเรียนการสอนทักษะแหง

ศตวรรษที่ 21

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -          364,438.00          364,438.00

โครงการพิธีไหวครู ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            22,096.00           22,096.00

โครงการมอบใบประกอบวิชาชีพ ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -              8,400.00             8,400.00

โครงการเยี่ยมบานนักศึกษาทุน 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -              1,260.00             1,260.00

โครงการแรกพบสบตา ( แรกพบ

นักศึกษาแพทยช้ันปที่ 1 )

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            12,560.00           12,560.00

โครงการวันมหิดล ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            17,300.00           17,300.00

โครงการวารสารวิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            65,632.00           65,632.00

โครงการศึกษาชุมชนและ

สิ่งแวดลอมนักศึกษาสาขาอนามัย

ชุมชน

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            65,742.00           65,742.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการศึกษาดูงานการประเมิน

ภาวะเสี่ยงดานสุขภาพ ระบาดวิทยา

 และตนแบบการพัฒนาสุขภาพแบบ

ยั่งยืนโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            52,870.00           52,870.00

โครงการศึกษาดูงานดานอนามัย

สิ่งแวดลอม

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            65,299.30           65,299.30

โครงการสนับสนุนคาตอบแทน

เผยแพรผลงานวิชาการและการ

นําไปใชประโยชน

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            34,000.00           34,000.00

โครงการสนับสนุนทุนวิจัย

วิทยาศาสตรสุขภาพและวิจัยมุงเปา

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -          521,382.66          521,382.66

โครงการสมาพันธนิสิตนักศึกษา

แพทยแหงประเทศไทย (สพท.)

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -          122,916.00          122,916.00

โครงการสรางบัณฑิตดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพท่ีมีคุณภาพ

มาตรฐาน 

และมีบุคลิกภาพที่ดีสูงานอาชีพ

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            11,600.00           11,600.00

โครงการสรางเสริมประสบการณ

วิชาชีพ นักศึกษาหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -          131,335.83          131,335.83

โครงการสานสัมพันธศิษยเกาแนะ

แนวนอง

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -                      -                        -   

โครงการอบรมการเขียนบทความ

วิจัยเพื่อการตีพิมพ

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -              3,720.00             3,720.00
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูก

จิตสํานึก ตอตานการทุจริต

คอรรัปช่ัน”

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            24,234.00           24,234.00

โครงการอบรมเตรียมเพื่อความ

พรอมสําหรับการสอบวัดความ

ความรูภาษาอังกฤษ

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -              9,380.00             9,380.00

โครงการอบรมพัฒนานักวิจัย

วิทยาศาสตรสุขภาพ

ระดับ 4 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -            22,620.00           22,620.00

โครงการนอกแผน รอยละ 100 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                           -                      -                        -   

โครงการบริหารจัดการดานพัสดุ รอยละ 100 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                           -              2,450.00             2,450.00

โครงการบริหารจัดการดานครุภัณฑ

การเรียนการสอน เเละครภุัณฑ

สํานักงาน

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                           -          880,400.00          880,400.00

โครงการบริหารจัดการเพื่อการ

พัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน

ของผูบริหารวทิยาลัยแพทยศาสตร

และการสาธารณสุข

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                           -          347,423.66          347,423.66

โครงการบริหารงานยานพาหนะ รอยละ 100 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                           -          870,855.43          870,855.43

โครงการบริหารจัดการดานครุภัณฑ 

 และสิ่งกอสราง

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                           -            97,000.00           97,000.00

โครงการพัฒนาการจัดการขอมูล

ทางการเงินและบริหารจัดการดาน

การเงินบัญชี

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                           -          106,170.00          106,170.00

โครงการผลิตแพทยเพิ่ม (สบพช.) รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

หรือเปนผูประกอบการ ภายใน 1 ป
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการพัฒนาองคกรตามหลักธรร

มาภิบาล และระบบบริหารจัดการที่

มีธรรมาภิบาล

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                           -          365,111.00          365,111.00

โครงการสบทบคากอสรางราชานุ

เสาวรีย

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                           -          200,000.00          200,000.00

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ทบทวนแผนกลยุทธเพื่อการพัฒนา

วิทยาลัยฯ

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                           -          140,007.98          140,007.98

โครงการสัมมนาประจําปเพื่อ

สรปุผลการดําเนินงาน ถายทอด

แผน/โครงการ เพื่อใหบุคคลากร

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                           -          599,680.00          599,680.00

โครงการนอกแผน N/A 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -                      -                        -   

โครงการพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาและบุคลากรเพื่อรองรบัการ

เขาสูประชาคมอาเซียน

N/A 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ต่ํากวาเปาหมาย                           -                      -                        -   

โครงการพัฒนาหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

รอยละ 4.1 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ต่ํากวาเปาหมาย                           -              2,000.00             2,000.00

รอยละของบุคลากรที่มีความสุขใน

การปฎิบัติงาน

โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย รอยละ 96 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ต่ํากวาเปาหมาย                           -            53,350.00           53,350.00

โครงการสรางเสริมสุขภาวะและ

บริการแกชุมชน(PCU)

รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ

ผูปวยใน/ผูปวยนอก

โครงการนอกแผน รอยละ 90.42 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 ตามเปาหมาย                           -                      -                        -   

                        -     13,593,156.30    13,593,156.30

โครงการบริหารอัตรากําลัง รอยละ 100 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                           -      18,584,022.79      18,584,022.79

5 ผลรวม

6 โครงการผลิตแพทยเพิ่ม (สบพช.) รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

หรือเปนผูประกอบการ ภายใน 1 ป

โครงการพัฒนาระบบบริหารท่ีมีหลัก

ธรรมาภิบาล

รอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณตามแผน
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษา

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                           -                      -                        -   

โครงการจัดการความรูมุงสูองคกร

แหงการเรียนรู วิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข

รอยละ 100 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                           -            12,850.00           12,850.00

โครงการบริหารอัตรากําลัง (ทุน) รอยละ 100 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                           -          505,810.00          505,810.00

โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย รอยละ 100 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                           -          785,426.13          785,426.13

                        -     19,888,108.92    19,888,108.92

7 โครงการผลิตแพทยเพิ่ม (สบพช.) รอยละความพึงพอใจของนักศึกษา

และบุคลากรตอความพรอมในการ

ใชงานของอุปกรณทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ

เครือขาย

โครงการใหบริการระบบสิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอนดาน

คอมพิวเตอรและเครือขาย

รอยละ 63.3 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สูงกวาเปาหมาย                           -          149,595.00          149,595.00

                        -         149,595.00         149,595.00

109,839,041.80       48,874,743.71  158,713,785.51  ผลรวมทั้งหมด

6 ผลรวม

7 ผลรวม
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5 โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

โครงการบริหารงานภายใน 1 ตุลาคม 60-30 กันยายน 61 ตามเปาหมาย                        -         4,752,619.15        4,752,619.15

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสราง

พื้นฐานของมหาวิทยาลัย

โครงการบริหารจัดการดาน

สาธารณูปโภค

1 ตุลาคม 60-30 กันยายน 61 ต่ํากวาเปาหมาย                        -         1,684,440.47        1,684,440.47

โครงการสนับสนุนการบริหารท่ัวไป โครงการดําเนินแผนการตลาดและ

ประชาสมัพันธ

1 ตุลาคม 60-30 กันยายน 61 ตามเปาหมาย                        -               9,500.00              9,500.00

5 ผลรวม      6,446,559.62       6,446,559.62

6 โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

โครงการบริหารจัดการหองพักและ

ประชุมสัมมนา

1 ตุลาคม 60-30 กันยายน 61 ตามเปาหมาย                        -         4,531,314.28        4,531,314.28

โครงการพัฒนาบุลากร โครงการพัฒนาบุคลากร 1 ตุลาคม 60-30 กันยายน 61 ตามเปาหมาย                        -               9,520.00              9,520.00

6 ผลรวม      4,540,834.28       4,540,834.28

7 โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

โครงการจัดหาครุภัณฑของหนวยงาน 1 ตุลาคม 60-30 กันยายน 61 ต่ํากวาเปาหมาย                        -             31,890.00            31,890.00

7 ผลรวม          31,890.00           31,890.00

ผลรวมทั้งหมด    11,019,283.90     11,019,283.90

13. สถานปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดาํเนินการ ผลการ

บรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวมทั้งหมด



 เงินงบประมาณ  เงินรายได

1 โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

ระดับความสําเร็จการบริการวชิาการ โครงการจัดหาครุภัณฑของหนวยงาน ดําเนินการจัดหารายการครุภัณฑ

ตามแผนที่กําหนด คงเหลือการ

ดําเนินงานสงมอบงวดงานครั้ง

สุดทาย จํานวน 665,000.- บาท

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย         13,271,930.00                         -      13,271,930.00

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการท่ีดีและมีธรรมาภิบาล

โครงการจางเหมาทําความสะอาด ดําเนินการจางเหมาทําความสะอาด

ตามแผนที่กําหนด

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย               65,500.00                         -           65,500.00

รอยละของบุคลากรที่มีความสุขใน

การปฏิบัติงาน

โครงการบริหารจัดการคาจาง

บุคลากร

ดําเนินการบริหารจัดการคาจาง

บุคลากรตามแผนท่ีกําหนด

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                         -            3,713,006.00     3,713,006.00

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสราง

พื้นฐานของมหาวิทยาลัย

ระดับความพึงพอใจของผูบริการ โครงการปรับปรุงอาคารและสถานท่ี

เพื่อการใหบริการ

จัดหาครุภัณฑตามแผนท่ีกําหนด 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                         -               183,200.00        183,200.00

โครงการสงเสริมจรรยาบรรณ

บุคลากร ทั้งในดานการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ การรณรงคสงเสริม

จรรยาบรรณบุคลากร การออกกฎ 

ระเบียบตางๆ

ระดับความสําเร็จการบริการวชิาการ โครงการปรับปรุงและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใหบริการ

ดําเนินการจัดหาวัสดุทางการศึกษา

เพื่อประกอบการดําเนินงาน

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย             470,200.00                         -          470,200.00

1 ผลรวม       13,807,630.00         3,896,206.00   17,703,836.00

โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู จํานวนโครงการวเิคราะห วิจัย โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู จัดทําโครงการวจิัย เรื่อง พฤติกรรม

การใชอินเตอรเน็ตของบุคลากรสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                         -                  1,990.00           1,990.00

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล จํานวนผูเขารวมการอบรม โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล จัดอบรมตามหลักสูตรและแผนการ

ดําเนินงาน มีจํานวนผูเขารวมการ

อบรมจํานวน 7,127 คน

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 สูงกวาเปาหมาย          3,082,000.00                         -       3,082,000.00

2 ผลรวม         3,082,000.00               1,990.00    3,083,990.00

14. สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

2

170



 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

3 ศนูยเรียนรูเกษตกรอัจฉริยะ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จํานวนผูเขารวมโครงการ ศูนยเรยีนรูเกษตกรอัจฉริยะ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดําเนินการปรับแผนรายละเอียด

โครงการ เน่ืองจากการกําหนด

กิจกรรมไมสอดคลองตามหมวด

รายจาย และดําเนินงานโครงการ

ตามแผนที่กําหนด โดยมีจํานวนผู

ผานการอบรมภายในโครงการ 

จํานวน 280 คน

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย          2,374,900.00                         -       2,374,900.00

3 ผลรวม         2,374,900.00                       -      2,374,900.00

4 โครงการศึกษา คนควา วิจัย 

รวบรวมและเผยแพรองคความรู

และภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและประเพณี

จํานวนกิจกรรม/โครงการดานทํานุ

บํารุงศลิปวัฒนธรรม

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดําเนินการจัดกิจกรรม ไดแก 

กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม ,

กิจกรรมสืบสารประเพณีวัน

สงกรานต, กิจกรรมวันคลายวนั

สถาปนาสํานักคอมพิวเตอรฯ และ

กิจกรรมวันเขาพรรษา

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                         -                 40,921.00         40,921.00

4 ผลรวม                       -               40,921.00        40,921.00

5 โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

ระดับความสําเร็จการบริการวชิาการ โครงการปรับปรุงและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใหบริการ

ดําเนินการจัดหาครุภัณฑตามแผนท่ี

กําหนด

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                         -               698,300.00        698,300.00

โครงการกองทุนสํารองเพื่อพัฒนา

สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย

จัดตั้งโครงการเพ่ือสํารองในการ

พัฒนาสํานักคอมพิวเตอรและ

เครือขายตามนโยบายมหาวิทยาลัย

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                         -                           -                      -   

โครงการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการหนวยงาน

ดําเนินการบริหารจัดการภายใน

สํานักคอมพิวเตอรฯ ตามแผนที่

กําหนด

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                         -            1,230,040.61     1,230,040.61

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

ดําเนินการจัดสัมมนาคร้ังท่ี 1 ชวง

เดือนพฤศจิกายน 2560 และ

ดําเนินการจัดทํากิจกรรมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผน ครั้งท่ี 2 

ในชวงเดือนพฤษภาคม

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                         -               117,665.00        117,665.00

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการท่ีดีและมีธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

ระดับความพึงพอใจของผูบริการ โครงการประชาสัมพันธและสราง

ภาพลักษณองคกร

ดําเนินการจัดซื้อวัสดุประกอบการ

ดําเนินงานโครงการตามแผนท่ีกําหนด

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                         -                     220.00              220.00

รอยละของบุคลากรที่มีความสุขใน

การปฏิบัติงาน

โครงการสรางสุของคกร ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่

กําหนด ไดแก จัดกิจกรรมตรวจ

สุขภาพประจําป และบริหารจัดการ

ดานสวัสดิภาพและสวัสดการใหกับ

บุคลากรภายในสํานักคอมพิวเตอรฯ

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                         -                  6,120.00           6,120.00

กระบวนการพัฒนาแผน โครงการติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามแผน

ดําเนินการจัดทํารายงานประจําป

เสนอสภามหาวิทยาลัย พรอมทั้ง

จัดทํารายงานประจําปฉบับสมบูรณ

เผยแพรประชาสัมพันธผลการ

ดําเนินงานใหประชาคมไดรับทราบ

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                         -                 38,710.00         38,710.00

การพัฒนาหนวยงานสูหนวยงาน

เรียนรู

โครงการพัฒนาระบบการจัดการ

ความรูสูองคการเรียนรู

ดําเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูตามประเด็นท่ีกําหนดไวตาม

แผนปฏิบัติงานที่กําหนด

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                         -                     450.00              450.00

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา

ระบบสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย 

ดวยโครงขายดิจิตอล

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใหบริการเครือขายคอมพิวเตอร

ดําเนินการจัดหาครุภัณฑและ

บริหารจัดการโครงการตาม

แผนปฏิบัติงานที่กําหนด

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                         -            3,757,398.00     3,757,398.00

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

ระดับความสําเร็จการดําเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย

โครงการพัฒนาระบบการประกัน

คณุภาพการศึกษาภายใน

ดําเนินการจัดกิจกรรมรับตรวจ

ประเมินประกันคุณภาพภายใน

ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

และจัดกิจกรรมศึกษาดูงานดาน

ประกันคุณภาพ

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                         -                 39,834.00         39,834.00

5 ผลรวม                       -           5,888,737.61    5,888,737.61

172



 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

6 โครงการสงเสริมจรรยาบรรณ

บุคลากร ทั้งในดานการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ การรณรงคสงเสริม

จรรยาบรรณบุคลากร การออกกฎ 

ระเบียบตางๆ

รอยละของบุคลากรประจําสาย

สนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรู

และทักษะในวชิาชีพ

โครงการเพิ่มพูนความรูและพัฒนา

ศกัยภาพของบุคลากร

บุคลากรภายในสํานักคอมพิวเตอร

และเครือขาย ขออุมัติเขารวมการ

เพิ่มพูนความรูและศกัยภาพตาม

หัวขอและหลักสูตรที่นาสนใจและ

เปนประโยชนตอหนวยงาน เพื่อ

นํามาประยุกตใชในกระบวนการ

ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                         -               118,423.00        118,423.00

6 ผลรวม                       -             118,423.00       118,423.00

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสราง

พื้นฐานของมหาวิทยาลัย

ระดับความพึงพอใจของผูบริการ โครงการบริหารจัดการดาน

สาธารณูปโภค

ดําเนินการเบิกจายคาไฟฟาตามที่

สํานักงานบริหารกายภาพจัดทําขอมูล

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                         -            2,350,000.00     2,350,000.00

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ระดับความสําเร็จของการบริหาร

และพัฒนาระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย

โครงการเพื่อพัฒนาฐานขอมูลกลาง

ของมหาวิทยาลัย

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิานท่ี

กําหนด ไดแก การบริหารจัดการ

ระบบและฐานขอมูลที่กํากับดูแล 

รวมท้ังที่สํานักคอมพิวเตอรฯ พัฒนา

 จัดประชุมรวมกับตัวแทนคณะ

หนวยงานในการวางแผนและ

ดําเนินงานดานการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูล ตลอดจนการจัดหาวัสดุ

ภายในโครงการ

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                         -                 15,100.00         15,100.00

7 ผลรวม                       -           2,365,100.00    2,365,100.00

ผลรวมทั้งหมด       19,264,530.00       12,311,377.61   31,575,907.61

7
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5 โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

1. หอพักมีคุณภาพตามมาตรฐานที่

สํานักฯ กําหนด

โครงการคืนเงนิคาบํารุงหอพัก

นักศึกษากรณีลาออกและสละสิทธิ์

ดําเนินการเรียบรอย 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                         -               102,159.00             102,159.00

โครงการจางเหมาพนักงานรักษา

ความปลอดภัย

ดําเนินการเรียบรอย 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                         -            1,845,120.00          1,845,120.00

โครงการเตรียมความพรอมปองกัน

อัคคีภัยในหอพักนักศึกษา

ดําเนินการเรียบรอย 26 เมษายน2561 ตามเปาหมาย                         -                33,705.35              33,705.35

2. การสื่อสารกับนักศึกษาอยางท่ัวถึง โครงการจัดทํากิจกรรมสนับสนุน

การพัฒนานักศึกษาภายในหอพัก

ดําเนินการเรียบรอย 1 ธ.ค. 60-30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                         -                63,531.00              63,531.00

โครงการประชาสัมพันธหอพัก

นักศึกษา

ดําเนินการเรียบรอย 1 ต.ค. 60- 31 ก.ค. 61 ตามเปาหมาย                         -                33,455.45              33,455.45

โครงการหอพักนักศึกษาสัมพันธ ดําเนินการเรียบรอย 27 กุมภาพันธ 2561 ตามเปาหมาย                         -                61,611.80              61,611.80

1. รายไดของสํานักเพิ่มขึ้นจากปฐาน

 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2559)

โครงการจัดทําของที่ระลึก ม.อุบล ฯ ดําเนินการเรียบรอย 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ต่ํากวาเปาหมาย                         -                    600.00                  600.00

โครงการชําระเงินคนืแกมหาวิทยาลัย ดําเนินการเรียบรอย 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                         -          10,000,000.00        10,000,000.00

โครงการประชาสัมพันธสงเสริม

การตลาดกิจกรรมหารายไดจากการ

จํานายสินคา

ดําเนินการเรียบรอย 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                         -                35,350.00              35,350.00

3. หอพักนักศึกษา โรงอาหารและ

รานคามีคุณภาพตามมาตรฐานที่

สํานักฯกําหนด

โครงการจัดหาครุภัณฑของหนวยงาน อยูในระหวางการเบิกจายเงิน กัน

เหลื่อมปงบประมาณ พ.ศ. 2561

1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 อยูระหวางดําเนินงาน                         -               762,765.00             762,765.00

โครงการจางเหมาทําความสะอาด ดําเนินการเรียบรอย 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                         -            2,151,691.00          2,151,691.00

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการท่ีดีและมีธรรมาภิบาล (มอบ.

๒)

โครงการตรวจสอบบัญชีโดยผู

ตรวจสอบรับอนุญาต

ดําเนินการเรียบรอย 1 ต.ค. 60- 30 ส.ค.61 ตามเปาหมาย                         -                40,000.00              40,000.00

15. สํานักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวมทั้งหมด
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวมทั้งหมด

โครงการบริหารและจัดการหนวยงาน ดําเนินการเรียบรอย 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                         -            6,960,738.68          6,960,738.68

3. โรงอาหารและรานคามีคุณภาพ

ตามมาตรฐานท่ีสํานักฯกําหนด

โครงการจางเหมาทําความสะอาด ดําเนินการเรียบรอย 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              75,500.00                         -                75,500.00

โครงการบริหารจัดการโรงอาหาร

กลาง 1 และ 2

ดําเนินการเรียบรอย 1 ต.ค. 60- 30 ส.ค.61 ตามเปาหมาย                         -               993,582.00             993,582.00

โครงการอาหารสะอาดรสชาติอรอย ดําเนินการเรียบรอย 14 กรกฎาคม 2561 ตามเปาหมาย                         -                13,736.00              13,736.00

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสราง

พื้นฐานของมหาวิทยาลัย

3. หอพักนักศึกษา โรงอาหารและ

รานคามีคุณภาพตามมาตรฐานที่

สํานักฯกําหนด

โครงการปรับปรุงอาคารและระบบ

สาธารณูปโภค

ดําเนินการเรียบรอย 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                         -               389,571.08             389,571.08

โครงการสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม

นอกหลักสูตร

2. การสื่อสารกับนักศึกษาอยางท่ัวถึง โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ดําเนินการเรียบรอย 20 กรกฎาคม 2561 ตามเปาหมาย                         -                36,110.00              36,110.00

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

รอยละของบุคลากรที่มีความสุขใน

การปฏิบัติงาน

โครงการบริหารและจัดการการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ดําเนินการเรียบรอย 1-31 ต.ค. 60 ตามเปาหมาย                         -                14,230.00              14,230.00

โครงการพัฒนาระบบบริหาร

ทรพัยากรมนุษย

ระดับของบุคลากรท่ีมีความสุขใน

การปฏิบัติงาน

โครงการตรวจสุขภาพประจําป

สําหรับบุคลากร

ดําเนินการเรียบรอย 1-31 ส.ค. 61 ตามเปาหมาย                         -                           -                           -   

5 ผลรวม             75,500.00       23,537,956.36       23,613,456.36

6 โครงการพัฒนาบุคลากร ระดับของบุคลากรที่มีความสุขใน

การปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนาบุคลากร ดําเนินการเรียบรอย 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                         -                64,834.50              64,834.50

6 ผลรวม                       -               64,834.50             64,834.50

ผลรวมทั้งหมด             75,500.00       23,602,790.86       23,678,290.86
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1 โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

การเรียนรูฝกฝน อบรม ดวยตนเอง 

ของนักศึกษาและบุคลากรทุกฝาย 

กระจายโอกาสทางการศึกษาแกทุก

โครงการจัดซื้อครุภัณฑของ

มหาวิทยาลัย

 ดําเนินการจัดช้ือในปงบประมาณ 2562 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -       15,100,000.00     15,100,000.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการบริหารจัดการวิทยาเขต                                                  100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           118,116.00         118,116.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการบริหารจัดการสวนกลาง                                                    34.08 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย           5,851,129.00                     -         5,851,129.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการคาใชจายเงินประจําตําแหนง                                                    91.20 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -         3,921,648.00       3,921,648.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการคาใชจายคาจางพนักงานใน

สถาบันอุดมศกึษาเงินรายไดและคาง

จางลูกจางช่ัวคราวเงนิรายได

สํานักงานอธิการบดี

                                                 102.20 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 สูงกวาเปาหมาย                          -       41,172,738.00     41,172,738.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงปริมาณ โครงการงานพิธพีระราชทาน

ปริญญาบัตร

 โอนออกไปฝายตางๆ 100 รอยละ 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -                       -                       -   

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสราง

พื้นฐานของมหาวิทยาลัย

เชิงคุณภาพ โครงการกอสรางอาคารปฏิบัตกิาร

รวม

                                                   69.13 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย         11,634,000.00                     -       11,634,000.00

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสราง

พื้นฐานของมหาวิทยาลัย

เชิงคุณภาพ โครงการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระ

เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

                                                   39.89 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ต่ํากวาเปาหมาย           3,352,500.00                     -         3,352,500.00

16. สํานักงานอธิการบดี

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสราง

พื้นฐานของมหาวิทยาลัย

เชิงคุณภาพ โครงการปรับปรุงอาคาร ระบบ

ประกอบอาคาร และบริเวณ

โดยรอบกลุมอาคารคณะวิชาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตําบล

เมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี

                                                   80.05 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย           1,188,800.00                     -         1,188,800.00

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสราง

พื้นฐานของมหาวิทยาลัย

เชิงคุณภาพ โครงการปรับปรุงระบบจาย

นํ้าประปากลุมอาคารท่ีพักบุคลากร 

และกลุมอาคารหอพักนักศึกษา

                                                   85.50 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย           1,710,000.00                     -         1,710,000.00

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสราง

พื้นฐานของมหาวิทยาลัย

เชิงคุณภาพ โครงการปรับปรุงถนนและระบบ

จราจร

                                                   94.64 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย           3,710,000.00                     -         3,710,000.00

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสราง

พื้นฐานของมหาวิทยาลัย

เชิงคุณภาพ โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้า                                                    95.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย           1,900,000.00                     -         1,900,000.00

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสราง

พื้นฐานของมหาวิทยาลัย

เชิงคุณภาพ โครงการสถานีจายนํ้าสํารองและ

เพิ่มแรงดันนํ้าประปา

                                                   88.80 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย           1,776,000.00                     -         1,776,000.00

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสราง

พื้นฐานของมหาวิทยาลัย

เชิงคุณภาพ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสง

สวางภายในมหาวิทยาลัย

                                                   74.40 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย           1,488,000.00                     -         1,488,000.00

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสราง

พื้นฐานของมหาวิทยาลัย

เชิงคุณภาพ โครงการกอสรางรั้วรอบ

มหาวิทยาลัย ความยาว 2 กม.

                                                   81.98 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย           1,623,200.00                     -         1,623,200.00
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสราง

พื้นฐานของมหาวิทยาลัย

เชิงคุณภาพ โครงการปรับปรุงอาคาร ระบบ

ประกอบอาคาร และบริเวณ

โดยรอบกลุมอาคารคณะวิชาดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ ตําบลเมืองศรี

ไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี

                                                   77.37 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย           1,149,000.00                     -         1,149,000.00

โครงการสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม

นอกหลักสูตร

เชิงคุณภาพ โครงการอาสาพัฒนาชนบท                                                  100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              180,000.00                     -           180,000.00

โครงการสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม

นอกหลักสูตร

เชิงคุณภาพ โครงการปฐมนิเทศนักศกึษาระดับ

บัณฑิตศึกษา

                                                   34.59 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             26,050.00           26,050.00

โครงการสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม

นอกหลักสูตร

เชิงคุณภาพ โครงการสงเสริมคณุธรรมจริยธรรม

บัณฑิตศึกษา

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -               5,000.00             5,000.00

โครงการสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม

นอกหลักสูตร

เชิงคุณภาพ โครงการประกวดวิทยานิพนธดีเดน

ระดับบัณฑิตศึกษา

                                                   40.28 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             29,000.00           29,000.00

โครงการสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม

นอกหลักสูตร

เชิงคุณภาพ โครงการกองทุนบํารุงกีฬาและ

กิจกรรมนักศึกษา

                                                   80.97 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -         6,183,799.00       6,183,799.00

โครงการสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม

นอกหลักสูตร

เชิงคุณภาพ โครงการจัดสอบวัดความรูทางภาษา                                                    63.64 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             60,774.00           60,774.00

โครงการสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม

นอกหลักสูตร

เชิงคุณภาพ โครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยน

สําหรับนักศึกษา ม.อุบลฯ

                                                   88.61 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           877,236.00         877,236.00
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ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม

นอกหลักสูตร

เชิงปริมาณ โครงการจัดกิจกรรมสําหรับ

นักศึกษาตางชาติ

                                                   86.28 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           172,560.00         172,560.00

โครงการสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม

นอกหลักสูตร

จํานวน UBU JOBFAIR                                                    93.43 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             96,228.50           96,228.50

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

เชิงคุณภาพ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา :

 การผลิตบัณฑิต

                                                   99.70 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -               3,290.00             3,290.00

โครงการบริการดานทะเบียนและ

ประมวลผลนักศึกษา

นักศึกษา โครงการพัฒนาการใหบริการและ

จัดการขอมูลทางการศึกษา

                                                   99.39 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              709,642.00                     -           709,642.00

โครงการบริการดานทะเบียนและ

ประมวลผลนักศึกษา

นักศึกษา โครงการพัฒนาการใหบริการและ

จัดการขอมูลทางการศึกษา

                                                   69.83 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           990,707.00         990,707.00

โครงการบริการดานทะเบียนและ

ประมวลผลนักศึกษา

นักศึกษาใหม รอยละ 85 โครงการพัฒนาระบบการรบันักศึกษา                                                    88.95 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -       13,090,589.00     13,090,589.00

โครงการบริการดานทะเบียนและ

ประมวลผลนักศึกษา

เชิงคุณภาพ โครงการเงินอุดหนุนสําหรับ

โครงการแนะแนวทางการศึกษา

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย               60,000.00                     -             60,000.00

โครงการบริการดานทะเบียนและ

ประมวลผลนักศึกษา

เชิงคุณภาพ โครงการประชาสัมพันธการรบั

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             50,000.00           50,000.00

โครงการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ 

ยกระดับคณุภาพการศึกษาและการ

เรียนรู

เชิงคุณภาพ โครงการคาใชจายบุคลากรภาครฐั 

ยกระดับคณุภาพการศึกษาและการ

เรียนรู

                                                   92.93 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย        516,596,072.00                     -     516,596,072.00

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เชิงคุณภาพ โครงการพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ

 โอนเขากลางป และเบิกจาย รอยละ 100 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -               7,300.00             7,300.00

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เชิงคุณภาพ โครงการพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร ฝายเลี้ยงรับรองและงานเลี้ยง

แสดงความยินดี

 โอนเขากลางป และเบิกจาย รอยละ 100 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           172,300.00         172,300.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เชิงคุณภาพ โครงการพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร ฝายการเงนิและพัสดุ

 โอนเขากลางป และเบิกจาย รอยละ 100 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             18,200.00           18,200.00

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เชิงคุณภาพ โครงการพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร ฝายจราจรและรักษาความ

ปลอดภัย

 โอนเขากลางป และเบิกจาย รอยละ 100 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           188,490.00         188,490.00

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เชิงคุณภาพ โครงการพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร ฝายจัดการนักศึกษาและ

สวสัดิการ (กลุมจัดการนักศกึษา)

 โอนเขากลางป และเบิกจาย รอยละ 100 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             29,349.00           29,349.00

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เชิงคุณภาพ โครงการพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร ฝายจัดการบัณฑิต

 โอนเขากลางป และเบิกจาย รอยละ 100 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           509,034.60         509,034.60

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เชิงคุณภาพ โครงการพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร ฝายจัดหาเงินทูลเกลา

 โอนเขากลางป และเบิกจาย รอยละ 100 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             23,100.00           23,100.00

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เชิงคุณภาพ โครงการพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร ฝายตอนรับ

 โอนเขากลางป และเบิกจาย รอยละ 100 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             59,092.00           59,092.00

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เชิงคุณภาพ โครงการพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร ฝายบริหารทรัพยสินและสิทธิ

ประโยชน

 โอนเขากลางป และเบิกจาย รอยละ 100 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             87,940.00           87,940.00

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เชิงคุณภาพ โครงการพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร ฝายบันทึกภาพ

 โอนเขากลางป และเบิกจาย รอยละ 100 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             31,342.00           31,342.00

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เชิงคุณภาพ โครงการพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร ฝายปฐมพยาบาล

 โอนเขากลางป และเบิกจาย รอยละ 100 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             63,704.00           63,704.00

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เชิงคุณภาพ โครงการพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร ฝายประชาสัมพันธ

 โอนเขากลางป และเบิกจาย รอยละ 100 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           200,906.00         200,906.00

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เชิงคุณภาพ โครงการพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร ฝายประสานและบริหารจัดการ

 โอนเขากลางป และเบิกจาย รอยละ 100 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -         1,203,272.00       1,203,272.00

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เชิงคุณภาพ โครงการพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร ฝายปริญาบัตรและสูจิบัตร

 โอนเขากลางป และเบิกจาย รอยละ 100 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           933,759.00         933,759.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เชิงคุณภาพ โครงการพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร ฝายพิธีสงฆ

 โอนเขากลางป และเบิกจาย รอยละ 100 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             52,361.50           52,361.50

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เชิงคุณภาพ โครงการพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร ฝายยานพาหนะ

 โอนเขากลางป และเบิกจาย รอยละ 100 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             77,440.00           77,440.00

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เชิงคุณภาพ โครงการพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร ฝายสถานท่ี

 โอนเขากลางป และเบิกจาย รอยละ 100 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -         1,177,057.00       1,177,057.00

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เชิงคุณภาพ โครงการพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร ฝายจัดการนักศึกษาและ

สวสัดิการ (กลุมสวัสดิการ)

 โอนเขากลางป และเบิกจาย รอยละ 100 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             64,996.00           64,996.00

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เชิงคุณภาพ โครงการพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร ฝายหองรบัรองสวนพระองค

 โอนเขากลางป และเบิกจาย รอยละ 100 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           283,247.00         283,247.00

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เชิงคุณภาพ โครงการพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร ฝายจัดการนักศึกษาและ

สวสัดิการ (กลุมดุริยางค)

 โอนเขากลางป และเบิกจาย รอยละ 100 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             14,000.00           14,000.00

โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร การเรียนรูฝกฝน อบรม ดวยตนเอง 

ของนักศึกษาและบุคลากรทุกฝาย 

กระจายโอกาสทางการศึกษาแกทุก

โครงการปฏิรปูหลักสูตร สื่อและการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ

คณุภาพการศึกษา

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              415,600.00                     -           415,600.00

โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร เชิงคุณภาพ โครงการสงเสริมการจัดการศึกษา

วิชาศึกษาท่ัวไป

                                                   32.30 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             17,606.00           17,606.00

โครงการสนับสนุนและสงเสริม

สวสัดิการและสวัสดิภาพของ

นักศึกษา

เชิงคุณภาพ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา                                                  100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -         3,000,000.00       3,000,000.00

โครงการสนับสนุนและสงเสริม

สวสัดิการและสวัสดิภาพของ

นักศึกษา

เชิงคุณภาพ โครงการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -         3,031,200.00       3,031,200.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการสนับสนุนและสงเสริม

สวสัดิการและสวัสดิภาพของ

นักศึกษา

เชิงคุณภาพ โครงการบรรเทาความเดือดรอนของ

นักศึกษา ณ หนวยงานจัดการศึกษา

นอกที่ตั้ง จ.มุกดาหารที่จะยายมา

เรียนยงั ม.อุบลฯ

                                                 153.68 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 สูงกวาเปาหมาย                          -           656,200.00         656,200.00

โครงการสนับสนุนและสงเสริม

สวสัดิการและสวัสดิภาพของ

นักศึกษา

เชิงคุณภาพ โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน

เก่ียวกับนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ

บาดเจ็บ/เสียชีวิต

                                                   32.20 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             32,200.00           32,200.00

โครงการสนับสนุนและสงเสริม

สวสัดิการและสวัสดิภาพของ

นักศึกษา

เชิงคุณภาพ โครงการสนับสนุนและสงเสริม

สวสัดิการและสวัสดิภาพของ

นักศึกษา

 โอนเขากลางป และเบิกจาย รอยละ 100 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           160,000.00         160,000.00

โครงการสนับสนุนและสงเสริม

สวสัดิการและสวัสดิภาพของ

นักศึกษา

จํานวน โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก

แหลงทุนภายนอก

                                                   74.41 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -         5,208,800.00       5,208,800.00

โครงการสนับสนุนและสงเสริม

สวสัดิการและสวัสดิภาพของ

นักศึกษา

จํานวน โครงการรณรงคปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา

                                                 111.11 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 สูงกวาเปาหมาย                          -           100,000.00         100,000.00

โครงการพัฒนาระบบกลไกการ

บริหารงานวิจัย

เชิงคุณภาพ โครงการวิจัยการปรับปรุงและ

พัฒนาพันธไหมไทยพื้นบานที่ทนตอ

สภาวะอากาศรอน

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           210,000.00         210,000.00

โครงการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ

โครงการสอบวัดความรู

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา

                                                   63.59 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             43,238.00           43,238.00

โครงการพัฒนาระบบการเรียนการ

สอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ ทั้งใน

ดานรูปแบบการเรียนการสอน และ

การพัฒนาการเรียนการสอน

เชิงคุณภาพ โครงการสงเสริมการบูรณาการการ

เรียนการสอนกับการทํางาน

                                                   74.10 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           173,679.00         173,679.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาตอ

ระดับปริญญาตรีในประเทศ

เชิงคุณภาพ เงนิอุดหนุนโครงการสนับสนุน

ทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรีใน

ประเทศ

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              160,000.00                     -           160,000.00

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เชิงคุณภาพ เงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษา

เฉลิมราชกกุมารี

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              247,500.00                     -           247,500.00

โครงการคาใชจายสําหรับนักศึกษา

พิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

เชิงคุณภาพ เงนิอุดหนุนเปนคาใชจายสําหรับ

นักศึกษาพิการในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              525,750.00                     -           525,750.00

โครงการสงเสริมและพัฒนา

ศกัยภาพนิสิตนักศักษา

เชิงคุณภาพ เงนิอุดหนุนโครงการสงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย           2,147,500.00                     -         2,147,500.00

โครงการพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาและบุคลากรเพื่อรองรบัการ

เขาสูประชาคมอาเซียน และระดับ

สากล

เชิงคุณภาพ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก

นักศึกษาตางชาติ

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           516,000.00         516,000.00

1 ผลรวม      556,424,693.00  100,243,548.60  656,668,241.60

2 โครงการบริการวิชาการ เชิงคุณภาพ โครงการสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 

(ITAP)

                                                 145.32 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 สูงกวาเปาหมาย                          -           645,750.00         645,750.00

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน บุคลากรและระบบ

มาตรฐานการวิจัย

เชิงคุณภาพ โครงการพัฒนาบุคลากรวจิัย                                                  100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย           3,000,000.00                     -         3,000,000.00

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน บุคลากรและระบบ

มาตรฐานการวิจัย

เชิงคุณภาพ โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ทางการวิจัย

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย         47,121,000.00                     -       47,121,000.00

โครงการพัฒนาระบบกลไกการ

บริหารงานวิจัย

เชิงคุณภาพ โครงการสนับสนุนการตีพิมพ

เผยแพรผลงานวิจัยฯ

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             87,500.00           87,500.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการพัฒนาระบบกลไกการ

บริหารงานวิจัย

เชิงคุณภาพ โครงการอบรมการสถิติเพื่อการทํา

วิจัย

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             30,000.00           30,000.00

โครงการพัฒนาระบบกลไกการ

บริหารงานวิจัย

เชิงคุณภาพ โครงการอบรมการสืบคนขอมูลและ

ทักษะการทําวิจัย

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             30,000.00           30,000.00

โครงการพัฒนาระบบกลไกการ

บริหารงานวิจัย

เชิงคุณภาพ โครงการอบรมการสรางทักษะการ

ทําวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             30,000.00           30,000.00

โครงการพัฒนาระบบกลไกการ

บริหารงานวิจัย

เชิงคุณภาพ โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย                                                    53.04 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           450,174.00         450,174.00

โครงการพัฒนาระบบกลไกการ

บริหารงานวิจัย

เชิงคุณภาพ โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย                                                    60.41 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -         1,032,975.00       1,032,975.00

โครงการพัฒนาระบบกลไกการ

บริหารงานวิจัย

เชิงคุณภาพ โครงการเผยแพรและใชประโยชน

จากผลงานวิจัย

                                                   22.89 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           294,943.38         294,943.38

โครงการพัฒนาระบบกลไกการ

บริหารงานวิจัย

เชิงคุณภาพ โครงการพัฒนามาตรฐานงานวิจัย                                                    49.98 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           149,082.00         149,082.00

โครงการพัฒนาระบบกลไกการ

บริหารงานวิจัย

เชิงคุณภาพ โครงการ Research for 

Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม

                                                   50.67 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           759,990.00         759,990.00

โครงการพัฒนาระบบกลไกการ

บริหารงานวิจัย

เชิงปริมาณ โครงการสรางนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก)                                                  100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           240,000.00         240,000.00

โครงการจัดตั้งศนูยบมเพาะวสิาหกิจ

ในสถาบันอุดมศกึษา

เชิงคุณภาพ เงนิอุดหนุนโครงการจัดต้ังศูนยบม

เพาะวสิาหกิจในสถาบันอุดมศกึษา

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 สูงกวาเปาหมาย           2,219,940.00                     -         2,219,940.00

2 ผลรวม        52,340,940.00      3,750,414.38    56,091,354.38

3 โครงการบริการวิชาการ จํานวนครูที่เขารับการอบรม โครงการพัฒนาศกัยภาพครูใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย           3,807,200.00                     -         3,807,200.00

โครงการบริการวิชาการ จํานวนผูเขารับการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และบุคลากรมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย           1,800,000.00                     -         1,800,000.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการบริการวิชาการ เชิงคุณภาพ การประชุมวิชาการนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

แหงชาติครั้งที่ 44 (The 44 th 

National Graduate Research 

Conference: 44th NGRC) และ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้งท่ี 8

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              300,000.00                     -           300,000.00

โครงการบริการวิชาการ เชิงคุณภาพ คลินิกเทคโนโลยี                                                    74.17 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           222,500.00         222,500.00

โครงการบริการวิชาการ เชิงคุณภาพ โครงการเสริมสรางเกษตรกรดาน

เกษตรอินทรีย

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             95,000.00           95,000.00

โครงการบริการวิชาการ เชิงคุณภาพ โครงการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย 

คร้ังท่ี 12

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              600,000.00                     -           600,000.00

โครงการบริการวิชาการ เชิงคุณภาพ เอกสารสนเทศเพื่อการเผยแพรและ

ประชาสัมพันธงานวจิัย บริการ

วิชาการ และทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              440,000.00                     -           440,000.00

โครงการบริการวิชาการ เชิงคุณภาพ การบูรณาการความรูสูชุมชนเพื่อ

พัฒนาอาชีพและสงเสริมเศรษฐกิจ

ฐานราก

                                                   34.89 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย           2,106,400.00                     -         2,106,400.00

โครงการบริการวิชาการ เชิงคุณภาพ พัฒนาการบริหารจัดการงานบริการ

วิชาการแกชุมชนมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ป 2561

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              100,000.00                     -           100,000.00

โครงการบริการวิชาการ เชิงคุณภาพ พัฒนานักวิจัยหนาใหมกาวสู

มาตรฐานระดับสากล ประจําป 2561

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              100,000.00                     -           100,000.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการบริการวิชาการ เชิงคุณภาพ พัฒนาศักยภาพการเรียนรูสําหรับ

นักเรียนโรงเรยีนเครือขาย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                                                   59.85 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              325,700.00                     -           325,700.00

โครงการบริการวิชาการ เชิงคุณภาพ โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดวยพลังนิสิต

นักศึกษา

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย               70,000.00                     -             70,000.00

โครงการบริการวิชาการ เชิงคุณภาพ  โครงการ การสรางผูประกอบการ 

Startup อุบลราชธานี

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              524,900.00                     -           524,900.00

โครงการบริการวิชาการ เชิงปริมาณ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร                                                  117.91 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 สูงกวาเปาหมาย                          -       45,278,091.00     45,278,091.00

โครงการบริการวิชาการ เชิงปริมาณ อบรมเชิงปฏิบัติการสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนและงานฐาน

ทรพัยากรทองถ่ิน ภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              400,000.00                     -           400,000.00

โครงการสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม

นอกหลักสูตร

เชิงคุณภาพ โครงการประชุมสัมมนาการจัดการ

เรียนรูดานบัณฑิตศกึษา

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             20,000.00           20,000.00

โครงการสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม

นอกหลักสูตร

เชิงคุณภาพ โครงการคาย ม.อุบลฯ วิชาการ                                                    24.59 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             51,000.00           51,000.00

โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู เชิงคุณภาพ โครงการคาตอบแทนนักวิจัยงวด

สุดทาย งานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

 (ป 2556)

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             11,618.00           11,618.00

โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู เชิงคุณภาพ โครงการคาตอบแทนนักวิจัยงวด

สุดทาย งานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

 (ป 2557)

                                                     6.19 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -               2,945.00             2,945.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู เชิงคุณภาพ โครงการคาตอบแทนนักวิจัยงวด

สุดทาย งานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

 (ป 2549)

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             68,690.00           68,690.00

โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู เชิงคุณภาพ โครงการคาตอบแทนนักวิจัยงวด

สุดทาย งานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

 (ป 2551)

                                                     9.33 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             15,000.00           15,000.00

โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู เชิงคุณภาพ โครงการคาตอบแทนนักวิจัยงวด

สุดทาย งานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

 (ป 2552)

                                                     6.18 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -               7,200.00             7,200.00

โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู เชิงคุณภาพ โครงการคาตอบแทนนักวิจัยงวด

สุดทาย งานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

 (ป 2553)

                                                   30.26 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             44,600.00           44,600.00

โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู เชิงคุณภาพ โครงการคาตอบแทนนักวิจัยงวด

สุดทาย งานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

 (ป 2554)

                                                     5.98 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -               3,550.00             3,550.00

โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู เชิงคุณภาพ โครงการคาตอบแทนนักวิจัยงวด

สุดทาย งานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

 (ป 2555)

                                                     5.79 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -               2,945.00             2,945.00

โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู เชิงคุณภาพ โครงการคาตอบแทนนักวิจัยงวด

สุดทาย งานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

 (ป 2558)

                                                   19.73 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -               9,250.00             9,250.00

โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู เชิงคุณภาพ โครงการคาตอบแทนนักวิจัยงวด

สุดทาย งานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

 (ป 2550)

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             81,150.00           81,150.00

โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู เชิงคุณภาพ โครงการคาตอบแทนนักวิจัยงวด

สุดทาย งานวิจัยเพื่อถายทอด

เทคโนโลยี (ป 2555)

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             80,265.00           80,265.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู เชิงคุณภาพ โครงการคาตอบแทนนักวิจัยงวด

สุดทาย งานวิจัยเพื่อถายทอด

เทคโนโลยี (ป 2556)

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             21,350.00           21,350.00

โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู เชิงคุณภาพ โครงการคาตอบแทนนักวิจัยงวด

สุดทาย งานวิจัยเพื่อถายทอด

เทคโนโลยี (ป 2557)

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             17,985.00           17,985.00

โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู เชิงคุณภาพ โครงการคาตอบแทนนักวิจัยงวด

สุดทาย งานวิจัยเพื่อถายทอด

เทคโนโลยี (ป 2549)

                                                   22.39 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             17,000.00           17,000.00

โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู เชิงคุณภาพ โครงการคาตอบแทนนักวิจัยงวด

สุดทาย งานวิจัยเพื่อถายทอด

เทคโนโลยี (ป 2550)

                                                   26.40 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             73,500.00           73,500.00

โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู เชิงคุณภาพ โครงการคาตอบแทนนักวิจัยงวด

สุดทาย งานวิจัยเพื่อถายทอด

เทคโนโลยี (ป 2551)

                                                     9.19 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             29,700.00           29,700.00

โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู เชิงคุณภาพ โครงการคาตอบแทนนักวิจัยงวด

สุดทาย งานวิจัยเพื่อถายทอด

เทคโนโลยี (ป 2552)

                                                   10.28 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             14,500.00           14,500.00

โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู เชิงคุณภาพ โครงการคาตอบแทนนักวิจัยงวด

สุดทาย งานวิจัยเพื่อถายทอด

เทคโนโลยี (ป 2553)

                                                   35.31 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             63,000.00           63,000.00

โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู เชิงคุณภาพ โครงการคาตอบแทนนักวิจัยงวด

สุดทาย งานวิจัยเพื่อถายทอด

เทคโนโลยี (ป 2554)

                                                   38.24 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             23,500.00           23,500.00

โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู เชิงคุณภาพ โครงการคาตอบแทนนักวิจัยงวด

สุดทาย งานวิจัยเพื่อถายถอด

เทคโนโลยี (ป 2558)

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             10,985.00           10,985.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และการพัฒนาทองถ่ิน โดยมี

สถาบันอุดมศกึษาเปนพี่เลี้ยง

จํานวนผูเขารับการอบรม เงนิอุดหนุนเปนคาใชจายโครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ

พัฒนาทองถ่ิน โดยมี

สถาบันอุดมศกึษาเปนพี่เลี้ยง

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย         15,714,860.00                     -       15,714,860.00

โครงการประชุมสัมมนาและอบรม

วิชาชีพตางๆ เพื่อเสรมิสรางความ

มั่นคงในการประกอบอาชีพ

เชิงปริมาณ โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง 

การบูรณาการองคความรูสูการ

ปฏิบัติงานจรงิ

                                                   21.93 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           202,327.00         202,327.00

3 ผลรวม        26,289,060.00    46,467,651.00    72,756,711.00

4 โครงการบริการวิชาการ เชิงคุณภาพ โครงการจางที่ปรึกษาจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2

 ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)

                                                   91.38 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           593,988.00         593,988.00

โครงการบริการวิชาการ เชิงคุณภาพ โครงการเครือขายความรวมมือเพื่อ

การบริการวิชาการแกชุมชน

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              550,000.00                     -           550,000.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการตามภารกิจ

โครงการความสัมพันธกับหนวยงาน

และชุมชน

                                                   38.42 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           228,595.00         228,595.00

โครงการสนับสนุนการบริหารทั่วไป เชิงคุณภาพ โครงการวันสําคัญของมหาวิทยาลัย  ดําเนินการโดยไมไดใชเงนิรายได 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -                       -                       -   

โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู เชิงคุณภาพ โครงการความรวมมือเพื่อพัฒนา

บทบาทของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีในการทํางานวิจัยเพื่อ

สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา

จังหวัด

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -         6,504,789.86       6,504,789.86

โครงการศึกษา คนควา วิจัย 

รวบรวมและเผยแพรองคความรู

และภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและประเพณี

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการตามภารกิจ

สืบสานวัฒนธรรมและประเพณี

ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ปงบประมาณ 2561

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              200,000.00                     -           200,000.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการศึกษา คนควา วิจัย 

รวบรวมและเผยแพรองคความรู

และภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและประเพณี

เชิงคุณภาพ โครงการสานสัมพันธมิตรภาพ ไทย

 – ลาว  ครั้งท่ี 14

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              200,000.00                     -           200,000.00

โครงการศึกษา คนควา วิจัย 

รวบรวมและเผยแพรองคความรู

และภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและประเพณี

เชิงคุณภาพ จิตอาสาทําบุญ ตุนความดี วิธีธรรม

 ณ วัดหนองปาพง

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              150,000.00                     -           150,000.00

โครงการศึกษา คนควา วิจัย 

รวบรวมและเผยแพรองคความรู

และภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและประเพณี

เชิงคุณภาพ พิธีบายศรีสูขวัญนักศึกษาใหม ม.

อุบลฯ ประจําปการศึกษา 2561

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              100,000.00                     -           100,000.00

โครงการศึกษา คนควา วิจัย 

รวบรวมและเผยแพรองคความรู

และภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและประเพณี

เชิงคุณภาพ วนัรําลึกแหงความดีรวมกับจังหวัด

อุบลราชธานี

                                                   40.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย               30,000.00                     -             30,000.00

โครงการศึกษา คนควา วิจัย 

รวบรวมและเผยแพรองคความรู

และภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและประเพณี

เชิงคุณภาพ สดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริ

ยวงศ ป 2561

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              120,000.00                     -           120,000.00

โครงการศึกษา คนควา วิจัย 

รวบรวมและเผยแพรองคความรู

และภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและประเพณี

เชิงคุณภาพ สืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา

จังหวัดอุบลราชธานี

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              350,000.00                     -           350,000.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการศึกษา คนควา วิจัย 

รวบรวมและเผยแพรองคความรู

และภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและประเพณี

เชิงคุณภาพ  การจัดงานประชุมวชิาการ 

นิทรรศการตาง ๆ ของหนวยงานท่ี

รวมสนองพระราชดําริฯ

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              200,000.00                     -           200,000.00

โครงการศึกษา คนควา วิจัย 

รวบรวมและเผยแพรองคความรู

และภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและประเพณี

เชิงคุณภาพ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรม

วงศานุวง ประจําป 2561

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              130,000.00                     -           130,000.00

โครงการศึกษา คนควา วิจัย 

รวบรวมและเผยแพรองคความรู

และภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและประเพณี

เชิงคุณภาพ โครงการเผยแพรงานบุญอีสาน บุญ

เดือน 8 - 12 และงานบุญจุลกฐิน

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              270,000.00                     -           270,000.00

โครงการศึกษา คนควา วิจัย 

รวบรวมและเผยแพรองคความรู

และภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและประเพณี

เชิงคุณภาพ โครงการเผยแพรผลงานโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย               80,000.00                     -             80,000.00

โครงการศึกษา คนควา วิจัย 

รวบรวมและเผยแพรองคความรู

และภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและประเพณี

เชิงคุณภาพ โครงการความรวมมือดาน

ศลิปวัฒนธรรมกับจังหวัด

อุบลราชธานีและหนวยงานอื่นๆและ

ตามนโยบาย

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              175,000.00                     -           175,000.00

โครงการศึกษา คนควา วิจัย 

รวบรวมและเผยแพรองคความรู

และภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและประเพณี

เชิงคุณภาพ โครงการถวายรายงานพรอมกับ

นิทรรศการ อพ.สธ.ในพิธีพระรา

ทานปริญญาบัตร ประจําป 2560

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย               50,000.00                     -             50,000.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการศึกษา คนควา วิจัย 

รวบรวมและเผยแพรองคความรู

และภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและประเพณี

เชิงคุณภาพ โครงการบริหารจัดการอุทยาน

ศลิปวัฒนธรรมอีสานและลุมนํ้าโขง 

ปะจําป 2561

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              100,000.00                     -           100,000.00

โครงการศึกษา คนควา วิจัย 

รวบรวมและเผยแพรองคความรู

และภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและประเพณี

เชิงคุณภาพ การจัดทําเว็บไซต อพ.สธ.-

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย               50,000.00                     -             50,000.00

โครงการศึกษา คนควา วิจัย 

รวบรวมและเผยแพรองคความรู

และภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและประเพณี

เชิงคุณภาพ การบริหารโครงการและสนับสนุน

การดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ 

ของ อพ.สธ. และเครือขาย อพ.สธ.

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              191,600.00                     -           191,600.00

โครงการศึกษา คนควา วิจัย 

รวบรวมและเผยแพรองคความรู

และภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและประเพณี

เชิงคุณภาพ บริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป

 2561

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              170,000.00                     -           170,000.00

4 ผลรวม          3,116,600.00      7,327,372.86    10,443,972.86

5 โครงการบริการวิชาการ เชิงคุณภาพ โครงการจัดช้ือวัสดุ                                                  100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           326,976.00         326,976.00

โครงการบริการวิชาการ เชิงคุณภาพ โครงการพัฒนาทักษะทางดาน

ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพ

ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                                                   60.55 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย           3,300,000.00                     -         3,300,000.00

โครงการบริการวิชาการ เชิงคุณภาพ โครงการบูรณาการความรูสูการ

ปฏิบัติจริง ระยะที่ 2

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย           1,500,000.00                     -         1,500,000.00

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการท่ีดีและมีธรรมาภิบาล

โครงการคาใชจายในการพัฒนา

บุคลากรของสํานักงานกฎหมายและ

นิติการ

                                                   21.66 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             34,546.00           34,546.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการท่ีดีและมีธรรมาภิบาล

โครงการบริหารจัดการทั่วไป                                                      0.91 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -                 840.00               840.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการท่ีดีและมีธรรมาภิบาล

โครงการสนับสนุนการประชุม

คณะกรรมการตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย

                                                 153.58 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 สูงกวาเปาหมาย                          -           559,806.00         559,806.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการท่ีดีและมีธรรมาภิบาล

โครงการจัดซื้อวัสดุ                                                  100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย               59,590.00                     -             59,590.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการท่ีดีและมีธรรมาภิบาล

โครงการสนับสนุนการดําเนินคดี

ตางๆ และการบังคับคดี

                                                     6.33 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             11,390.00           11,390.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการตามภารกิจ

โครงการบริหารจัดการทั่วไป                                                    55.87 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           174,310.00         174,310.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการตามภารกิจ

โครงการบริหารจัดการทั่วไป                                                    33.54 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             54,073.00           54,073.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการตามภารกิจ

โครงการบริหารและจัดการ

สวนกลาง (เงินรายได)

                                                   48.41 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           267,201.00         267,201.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการตามภารกิจ

โครงการประชาสัมพันธเชิงรกุ                                                    36.93 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             43,730.00           43,730.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการตามภารกิจ

โครงการสนับสนุนการประชุม

คณะกรรมการตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย

                                                   80.66 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              401,758.00                     -           401,758.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการตามภารกิจ

โครงการสนับสนุนการประชุม

คณะกรรมการตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย

                                                 210.05 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 สูงกวาเปาหมาย                          -           179,596.00         179,596.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการตามภารกิจ

โครงการสนับสนุนการประชุม

คณะกรรมการตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย

                                                   57.74 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           861,257.00         861,257.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการตามภารกิจ

โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย

                                                   93.32 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           344,369.00         344,369.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการตามภารกิจ

โครงการสนับสนุนคาบํารุงสมาชิก

หรือคาวารสารดานตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             60,000.00           60,000.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการตามภารกิจ

โครงการคาใชจายคาสาธารณูปโภค                                                    88.21 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -         1,968,822.02       1,968,822.02

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการตามภารกิจ

โครงการคาใชจายดานยานพาหนะ

สวนกลางมหาวิทยาลัย

                                                   75.54 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -         1,356,775.01       1,356,775.01

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการตามภารกิจ

โครงการบริหารจัดการงาน

ประสานงาน

                                                   60.65 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           171,521.04         171,521.04

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการตามภารกิจ

โครงการจัดซื้อวัสดุ                                                  100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย           1,045,690.82                     -         1,045,690.82

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการตามภารกิจ

โครงการสรางความรูความเขาใจ 

และรับฟงความคดิเห็นของบุคลากร

 นักศึกษาและผูมีสวนเก่ียวของ

เก่ียวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             82,730.00           82,730.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

การเรียนรูฝกฝน อบรม ดวยตนเอง 

ของนักศึกษาและบุคลากรทุกฝาย 

กระจายโอกาสทางการศึกษาแกทุก

โครงการบริหารจัดการทั่วไป                                                    98.25 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              221,364.00                     -           221,364.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

การเรียนรูฝกฝน อบรม ดวยตนเอง 

ของนักศึกษาและบุคลากรทุกฝาย 

กระจายโอกาสทางการศึกษาแกทุก

โครงการบริหารจัดการทั่วไป                                                    83.25 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           446,408.00         446,408.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

การเรียนรูฝกฝน อบรม ดวยตนเอง 

ของนักศึกษาและบุคลากรทุกฝาย 

กระจายโอกาสทางการศึกษาแกทุก

โครงการสนับสนุนการประชุม

คณะกรรมการตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             34,000.00           34,000.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

การเรียนรูฝกฝน อบรม ดวยตนเอง 

ของนักศึกษาและบุคลากรทุกฝาย 

กระจายโอกาสทางการศึกษาแกทุก

โครงการจัดซื้อวัสดุ                                                  100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย               89,375.00                     -             89,375.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

การเรียนรูฝกฝน อบรม ดวยตนเอง 

ของนักศึกษาและบุคลากรทุกฝาย 

กระจายโอกาสทางการศึกษาแกทุก

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

แผนงบประมาณ พัสดุ การเงิน

กองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย 

ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชี

ตนทุนกิจกรรมโดยความรวมมือทาง

วิชาการ

                                                 222.94 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 สูงกวาเปาหมาย                          -           403,515.00         403,515.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

การเรียนรูฝกฝน อบรม ดวยตนเอง 

ของนักศึกษาและบุคลากรทุกฝาย 

กระจายโอกาสทางการศึกษาแกทุก

โครงการสอบทานความถูกตองใน

การจัดทําบัญชีรายงานทางการเงนิ

ระดับมหาวิทยาลัย

                                                   91.03 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             97,580.00           97,580.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

การเรียนรูฝกฝน อบรม ดวยตนเอง 

ของนักศึกษาและบุคลากรทุกฝาย 

กระจายโอกาสทางการศึกษาแกทุก

โครงการคาใชจายในการบริหารงบ

ลงทุน

                                                   67.01 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           406,420.00         406,420.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

การเรียนรูฝกฝน อบรม ดวยตนเอง 

ของนักศึกษาและบุคลากรทุกฝาย 

กระจายโอกาสทางการศึกษาแกทุก

โครงการคาใชจายท่ีปรึกษาดาน

การเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                                                   50.41 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           302,484.00         302,484.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

นักศึกษา โครงการจัดซื้อวัสดุ                                                  100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              464,150.00                     -           464,150.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการจัดหาครุภัณฑของหนวยงาน                                                  100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -               9,600.00             9,600.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการจัดหาครุภัณฑของหนวยงาน                                                    78.90 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             80,000.00           80,000.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการจัดหาครุภัณฑของหนวยงาน                                                    97.50 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             19,500.00           19,500.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการจัดทํารายงานประจําป                                                  100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             10,000.00           10,000.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการบริหารจัดการท่ัวไป                                                    94.75 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           240,402.00         240,402.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการบริหารจัดการท่ัวไป                                                    57.34 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           166,126.00         166,126.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการบริหารจัดการท่ัวไป                                                    59.76 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             47,810.00           47,810.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการบริหารจัดการท่ัวไป                                                    33.66 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             45,816.00           45,816.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการบริหารจัดการท่ัวไป                                                    81.80 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             84,255.00           84,255.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการบริหารจัดการท่ัวไป                                                    63.96 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           439,301.00         439,301.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการบริหารจัดการท่ัวไป                                                    58.07 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             79,379.00           79,379.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการบริหารจัดการท่ัวไป                                                    49.18 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -               6,590.00             6,590.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการบริหารจัดการท่ัวไป                                                    87.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             35,320.00           35,320.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการบริหารและจัดการ

สวนกลาง (เงินรายได)

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             22,000.00           22,000.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการบริหารและจัดการ

สวนกลาง (เงินรายได)

                                                   71.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             35,501.00           35,501.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการบริหารและจัดการ

สวนกลาง (เงินรายได)

                                                 160.01 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 สูงกวาเปาหมาย                          -           213,609.00         213,609.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการสนับสนุนการประชุม

คณะกรรมการตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย

                                                   99.98 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             31,595.00           31,595.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการสนับสนุนการประชุม

คณะกรรมการตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย

                                                   91.86 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             77,350.00           77,350.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการสนับสนุนการประชุม

คณะกรรมการตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย

                                                   88.62 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             46,705.00           46,705.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการสนับสนุนการประชุม

คณะกรรมการตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย

                                                   68.66 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           475,920.00         475,920.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการสนับสนุนการประชุม

คณะกรรมการตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย

                                                   99.07 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             14,960.00           14,960.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการสนับสนุนการประชุม

คณะกรรมการตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย

                                                   69.23 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -         1,125,886.00       1,125,886.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการสนับสนุนการประชุม

คณะกรรมการตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย

                                                   93.50 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           577,620.00         577,620.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการคาใชจายคาสาธารณูปโภค                                                      2.19 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           131,288.00         131,288.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการจัดซื้อวัสดุ                                                  100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย           1,953,851.00                     -         1,953,851.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการศึกษาและเตรยีมความ

พรอมเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                 4,245.60                     -               4,245.60

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการศึกษาและเตรยีมความ

พรอมเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

                                                   38.06 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           295,672.30         295,672.30

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการประชุมสัมมนารอง

อธิการบดีฝายแผนและผูอํานวยการ

กองแผนงาน

 ยกเลิกโครงการ 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ยกเลิกโครงการ                          -                       -                       -   

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการบริหารจัดการศูนย

เครื่องมือวิทยาศาสตร

                                                   83.76 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -         3,517,818.00       3,517,818.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการเงินสํารองจายท่ัวไป

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -         7,394,900.00       7,394,900.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการคาใชจายในการรักษาความ

สะอาด

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           697,400.00         697,400.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการคาใชจายในการรักษาความ

สะอาด

                                                   97.55 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -         1,986,991.00       1,986,991.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการคาใชจายคาธรรมเนียมและ

การจัดพิมพเอกสารทางการเงนิตางๆ

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              349,800.00                     -           349,800.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการคาใชจายคาธรรมเนียมและ

การจัดพิมพเอกสารทางการเงนิตางๆ

                                                   61.30 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           119,911.00         119,911.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการคาใชจายคาสมาชิกที่

ประชุมรองอธิการบดีฝายคลังแหง

ประเทศไทย

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             20,000.00           20,000.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการเงินรับฝาก                                                  100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           107,000.00         107,000.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการชําระคืนคาปรับ                                                  100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           860,597.26         860,597.26

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการสวัสดิการเครื่องด่ืมบุคลากร                                                    94.53 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           168,359.00         168,359.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการคาใชจายในการจางเหมา

แรงงาน

                                                   97.95 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -         4,222,945.00       4,222,945.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการวัสดุรวมศูนย สํานักงาน

อธิการบดี

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              975,221.00                     -           975,221.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการประเมินผูบริหาร                                                    18.10 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             38,545.00           38,545.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการจัดทําเเผนกลยุทธ

สํานักงานพัฒนานักศกึษา

                                                   76.59 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             24,050.00           24,050.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการจัดการประชุมทางวิชาการ

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดม

แหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

 ประจําประเทศไทย (สออ.ประเทศ

ไทย)

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           221,200.00         221,200.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการจัดหาชุดสูทตราสัญลักษณ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสําหรับ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             72,000.00           72,000.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการบริหารและจัดการสระวาย

นํ้ายอดเศรณี

                                                   99.57 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           228,610.00         228,610.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงปริมาณ โครงการบริหารจัดการท่ัวไป                                                    76.34 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             42,444.00           42,444.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงปริมาณ โครงการสนับสนุนการประชุม

คณะกรรมการตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย

                                                   60.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -               4,500.00             4,500.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงปริมาณ โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             27,000.00           27,000.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงปริมาณ                                                    87.43 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             13,290.00           13,290.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงปริมาณ โครงการสนับสนุนคาบํารุงสมาชิก

หรือคาวารสารดานตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             10,000.00           10,000.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงปริมาณ                                                  122.36 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 สูงกวาเปาหมาย                          -             46,496.25           46,496.25

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงปริมาณ โครงการจัดซื้อวัสดุ                                                  100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              254,339.00                     -           254,339.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงปริมาณ โครงการเงินทุนสํารองของ

มหาวิทยาลัย

 โครงการเงนิทุนสํารองของมหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 อยูระหวางดําเนินงาน                          -                       -                       -   

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงปริมาณ โครงการเงินรับฝาก                                                  100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -         8,137,084.00       8,137,084.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงปริมาณ โครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน

ดานบัณฑิตศึกษา

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             20,000.00           20,000.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงปริมาณ โครงการคาใชจายในการรักษาความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัย

                                                   86.03 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -       14,459,344.00     14,459,344.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

การเรียนรูฝกฝน อบรม ดวยตนเอง 

ของนักศึกษาและบุคลากรทุกฝาย 

กระจายโอกาสทางการศึกษา

โครงการบริหารจัดการเอกสาร

มหาวิทยาลัย

                                                   52.61 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           300,000.00         300,000.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

รอยละของรายงานผลการ

ตรวจสอบตามแผน

โครงการบริหารจัดการทั่วไป                                                    55.38 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             41,644.00           41,644.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

รอยละของรายงานผลการ

ตรวจสอบตามแผน

โครงการสนับสนุนการประชุม

คณะกรรมการตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย

                                                   58.99 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             59,577.00           59,577.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

รอยละของรายงานผลการ

ตรวจสอบตามแผน

โครงการจัดซื้อวัสดุ                                                  100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย               11,546.00                     -             11,546.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

จํานวน โครงการสนับสนุนการประชุม

คณะกรรมการตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย

                                                   63.49 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             95,105.00           95,105.00

โครงการพัฒนาบุคลากร เชิงคุณภาพ โครงการคาใชจายผูบริหาร                                                  108.42 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 สูงกวาเปาหมาย                          -         1,951,616.00       1,951,616.00

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสราง

พื้นฐานของมหาวิทยาลัย

เชิงคุณภาพ โครงการปรับปรุงอาคารและระบบ

สาธารณูปโภค

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           420,400.00         420,400.00

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสราง

พื้นฐานของมหาวิทยาลัย

เชิงคุณภาพ โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน

อธิการบดี

                                                   53.87 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย           2,666,666.00                     -         2,666,666.00

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสราง

พื้นฐานของมหาวิทยาลัย

เชิงคุณภาพ โครงการบํารุงรักษาและพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค

                                                   89.32 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -         5,654,109.00       5,654,109.00

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสราง

พื้นฐานของมหาวิทยาลัย

เชิงคุณภาพ โครงการดูแลรักษาอาคารและ

ครุภัณฑของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบ พระชนมพรรษา

                                                   97.40 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           493,121.00         493,121.00

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสราง

พื้นฐานของมหาวิทยาลัย

จํานวน โครงการบํารุงรกัษาและคาน้ํามัน

รถพยาบาลฉุกเฉิน

                                                   12.98 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -               6,751.20             6,751.20
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการสนับสนุนการบริหารทั่วไป นักศึกษา โครงการบํารุงอาคารเรียนและ

โสตทัศนูปกรณ

                                                   79.35 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -         1,816,718.00       1,816,718.00

โครงการสนับสนุนการบริหารทั่วไป เชิงคุณภาพ โครงการบริหารและจัดการ

สวนกลางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

                                                   93.66 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย           4,510,305.79                     -         4,510,305.79

โครงการสนับสนุนการบริหารทั่วไป เชิงคุณภาพ โครงการบริหารและจัดการ

สวนกลางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 สูงกวาเปาหมาย           1,474,693.00                     -         1,474,693.00

โครงการสนับสนุนการบริหารทั่วไป เชิงคุณภาพ โครงการบริหารและจัดการ

สวนกลางดานสังคมศาสตร

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 สูงกวาเปาหมาย           7,713,052.00                     -         7,713,052.00

โครงการสนับสนุนการบริหารทั่วไป เชิงคุณภาพ คาใชจายในการรักษาความสะอาด

ดานสังคมศาสตร

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย           1,066,600.00                     -         1,066,600.00

โครงการสนับสนุนการบริหารทั่วไป เชิงปริมาณ โครงการปฐมนิเทศกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             89,000.00           89,000.00

โครงการสนับสนุนการบริหารทั่วไป จํานวน โครงการคาสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ดานการแพทยฉุกเฉิน

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           287,800.00         287,800.00

โครงการสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม

นอกหลักสูตร

เชิงคุณภาพ โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา                                                  103.69 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 สูงกวาเปาหมาย                          -           253,012.00         253,012.00

โครงการศึกษา คนควา วิจัย 

รวบรวมและเผยแพรองคความรู

และภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและประเพณี

เชิงคุณภาพ  โครงการพฤกษานุรักษมเหสักข นว

มินทรานุสร

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย               70,000.00                     -             70,000.00

โครงการศึกษา คนควา วิจัย 

รวบรวมและเผยแพรองคความรู

และภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและประเพณี

เชิงคุณภาพ โครงการอุทยานศิลปวัฒนธรรม

อีสานและลุมนํ้าโขง: ปรับพื้นท่ีปา

โดยรอบอุทยานฯ

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย              200,000.00                     -           200,000.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

เชิงคุณภาพ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหาร

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             13,900.00           13,900.00

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

เชิงปริมาณ โครงการจัดทําสารสนเทศและ

ติดตามผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย

                                                   80.92 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             14,000.00           14,000.00

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

เชิงคุณภาพ โครงการประกันคุณภาพระดับ

บัณฑิตศึกษา

                                                   52.80 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -               2,640.00             2,640.00

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

เชิงคุณภาพ โครงการการเขารวมโครงการนํารอง

การพัฒนาองคกรโดยใชเกณฑ

คณุภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (EdPEx)

                                                   67.67 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           222,170.00         222,170.00

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

เชิงคุณภาพ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ระดับมหาวิทยาลัย

                                                   77.59 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           549,567.00         549,567.00

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

เชิงคุณภาพ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ระดับสํานักงานอธิการบดี

                                                   31.43 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             79,992.00           79,992.00

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

เชิงคุณภาพ โครงการการพัฒนาระบบราชการ

ตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ

(ก.พ.ร)

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             11,000.00           11,000.00

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

เชิงปริมาณ โครงการอบรมการบริหารโครงการ

และการประกันคุณภาพการจัด

กิจกรรมนักศึกษา

                                                   78.15 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             22,350.00           22,350.00

โครงการบริการดานทะเบียนและ

ประมวลผลนักศึกษา

เชิงปริมาณ โครงการจัดทําคูมือการศึกษาและ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             76,000.00           76,000.00

203



 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการทบทวนแผนกลยุทธทาง

การเงินมหาวิทยาลัย

เชิงปริมาณ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภายใน

                                                   32.37 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -               6,700.00             6,700.00

โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร เชิงคุณภาพ โครงการประชุมคณะผูบริหาร

บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ 

และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

(ทคบร.) และศึกษาดูงานตางประเทศ

                                                   35.35 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             53,020.00           53,020.00

โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร เชิงคุณภาพ โครงการสํารวจความพึงพอใจผูใช

บัณฑิต

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             10,000.00           10,000.00

โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร เชิงคุณภาพ โครงการสํารวจความพึงพอใจตอ

คณุภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             11,000.00           11,000.00

โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร เชิงคุณภาพ โครงการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนรู

                                                   98.17 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           509,680.00         509,680.00

โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร เชิงปริมาณ โครงการจัดทํารวมเลมบทคดัยอ

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -               5,000.00             5,000.00

โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อการ

เรียนรูแกนักศึกษา

เชิงคุณภาพ โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา                                                  100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย           3,039,900.00                     -         3,039,900.00

โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อการ

เรียนรูแกนักศึกษา

เชิงคุณภาพ โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา                                                    93.19 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ต่ํากวาเปาหมาย              665,098.00                     -           665,098.00

โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อการ

เรียนรูแกนักศึกษา

เชิงคุณภาพ โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา                                                    42.25 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ต่ํากวาเปาหมาย           1,428,576.00                     -         1,428,576.00

โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อการ

เรียนรูแกนักศึกษา

เชิงคุณภาพ โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา 

(วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ)

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย           2,315,976.00                     -         2,315,976.00

โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อการ

เรียนรูแกนักศึกษา

เชิงคุณภาพ โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา (คณะ

บริหารศาสตร)

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย           1,951,500.00                     -         1,951,500.00

โครงการสนับสนุนและสงเสริม

สวสัดิการและสวัสดิภาพของ

นักศึกษา

เชิงคุณภาพ โครงการเชิดชูเกียรติผูสรางช่ือเสียง

ใหมหาวิทยาลัยดานกิจกรรมและกีฬา

                                                 160.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 สูงกวาเปาหมาย                          -             80,000.00           80,000.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการสนับสนุนและสงเสริม

สวสัดิการและสวัสดิภาพของ

นักศึกษา

จํานวน โครงการเลี้ยงรบัรองคณะผูบริหาร

ทุนการศึกษา

                                                   83.28 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             33,310.00           33,310.00

โครงการพัฒนาระบบกลไกการ

บริหารงานวิจัย

เชิงคุณภาพ โครงการทุนอุดหนุนการทํากิจกรรม

สงเสริมและสนับสนุนการวจิัย

                                                   90.91 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           182,400.00         182,400.00

โครงการพัฒนาระบบกลไกการ

บริหารงานวิจัย

เชิงคุณภาพ โครงการบริหารจัดการทรัพยสิน

ทางปญญา

                                                   43.51 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           239,309.00         239,309.00

โครงการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ เชิงคุณภาพ โครงการ สงเสริมการพัฒนาความ

รวมมือกับเครือขายอุดมศึกษา

                                                   50.25 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             10,050.00           10,050.00

โครงการประชุมสัมมนาและอบรม

วิชาชีพตางๆ เพื่อเสรมิสรางความ

มั่นคงในการประกอบอาชีพ

เชิงคุณภาพ โครงการประชุมวชิาการการ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาแหงชาติและนานาชาติ

                                                   61.60 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           338,804.00         338,804.00

โครงการประชุมสัมมนาและอบรม

วิชาชีพตางๆ เพื่อเสรมิสรางความ

มั่นคงในการประกอบอาชีพ

เชิงคุณภาพ โครงการจัดประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง  การกําหนด

ทิศทางยทุธศาสตร  และนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สู

การพัฒนาอยางเปนรูปธรรม

                                                 100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           153,400.00         153,400.00

โครงการกิจกรรมดานการอนุรกัษ

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เชิงคุณภาพ โครงการปลุกจิตสํานึก                                                  100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย               30,000.00                     -             30,000.00

5 ผลรวม        37,763,297.21    69,034,184.08  106,797,481.29

6 โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

รอยละของรายงานผลการ

ตรวจสอบตามแผน

โครงการยกระดับขีดความสามารถ

และประสิทธิภาพของหนวย

ตรวจสอบภายใน

                                                   95.53 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             89,990.00           89,990.00

โครงการพัฒนาบุคลากร ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการตามภารกิจ

โครงการพัฒนาบุคลากร                                                    19.14 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ต่ํากวาเปาหมาย                          -           191,428.00         191,428.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการพัฒนาบุคลากร ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการตามภารกิจ

โครงการกองทุนพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                                                   92.77 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -         1,937,335.00       1,937,335.00

โครงการพัฒนาบุคลากร ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการตามภารกิจ

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ

บริหารงานบุคคล

                                                   61.57 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             81,707.00           81,707.00

โครงการพัฒนาบุคลากร ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการตามภารกิจ

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากร

                                                     7.08 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ต่ํากวาเปาหมาย                          -             70,956.80           70,956.80

โครงการพัฒนาระบบบริหาร

ทรพัยากรมนุษย

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการตามภารกิจ

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร                                                      9.75 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             14,605.00           14,605.00

โครงการพัฒนาระบบบริหาร

ทรพัยากรมนุษย

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการตามภารกิจ

โครงการเสริมสรางสวสัดิการและ

สวสัดิภาพของบุคลากร

                                                   67.23 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           571,028.00         571,028.00

โครงการพัฒนาระบบบริหาร

ทรพัยากรมนุษย

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการตามภารกิจ

โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ

การทํางานกอนเกษียณอายุราชการ

                                                     7.12 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ต่ํากวาเปาหมาย                          -             19,450.00           19,450.00

โครงการพัฒนาระบบบริหาร

ทรพัยากรมนุษย

เชิงปริมาณ โครงการเชิดชูอาจารยและบุคลากร

เกงและดี ม.อุบลฯ

                                                   75.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -               7,500.00             7,500.00

โครงการจัดการความรูเพื่อมุงสู

สถาบันแหงการเรียนรู

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการตามภารกิจ

โครงการจัดการความรู Mini_UKM                                                    31.20 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             58,566.00           58,566.00

6 ผลรวม                        -        3,042,565.80      3,042,565.80

7 โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการท่ีดีและมีธรรมาภิบาล

โครงการจัดหาครุภัณฑของหนวยงาน                                                  115.97 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 สูงกวาเปาหมาย                          -           114,580.00         114,580.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการตามภารกิจ

โครงการจัดหาครุภัณฑของหนวยงาน                                                    85.37 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           110,980.00         110,980.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการตามภารกิจ

โครงการจัดหาและบํารุงรักษา

ครุภัณฑ

                                                 117.35 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 สูงกวาเปาหมาย                          -           551,565.00         551,565.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

การเรียนรูฝกฝน อบรม ดวยตนเอง 

ของนักศึกษาและบุคลากรทุกฝาย 

กระจายโอกาสทางการศึกษาแกทุก

โครงการจัดหาครุภัณฑของหนวยงาน                                                    67.69 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           210,050.00         210,050.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการจัดหาครุภัณฑของหนวยงาน                                                    99.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             59,400.00           59,400.00
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลการเบิกจาย  ผลรวม

ทั้งหมด

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการจัดหาครุภัณฑของหนวยงาน                                                    90.44 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             60,774.00           60,774.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการจัดหาครุภัณฑของหนวยงาน                                                    55.38 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -             28,800.00           28,800.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการจัดหาและบํารุงรักษา

ครุภัณฑ

                                                   87.18 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย                          -           162,935.00         162,935.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการจัดซื้อวัสดุ                                                  100.00 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 ตามเปาหมาย               31,978.00                     -             31,978.00

7 ผลรวม              31,978.00      1,299,084.00      1,331,062.00

ผลรวมทั้งหมด      675,966,568.21  231,164,820.72  907,131,388.93
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

1.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอน ดาน

สังคมศาสตร

                        -                52,910.00           52,910.00

1.2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอน ดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

         2,706,790.45              17,262.00       2,724,052.45

1.3 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอน ดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ

            755,240.12                         -            755,240.12

1.4 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอนทุกสาขา 

(เงินรายได)

                        -                36,663.00           36,663.00

1.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอน ดาน

สังคมศาสตร

            412,512.00                         -            412,512.00

2. โครงการจัดหาครุภัณฑ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 2.1 จัดหาครุภัณฑเพื่อพัฒนาการ

ใหบริการ

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

 ฝายหอสมุด ระดับ 4.51

ฝายเทคโนฯ ระดับ 4.78

ตค.2560-กย..2561 ตามเปาหมาย                         -               754,817.00          754,817.00

บุคลากรมีการนําเทคโนโลยีมาใชใน

การปฏิบัติงาน

2.2 จัดหาครุภัณฑเพื่อทดแทน และ

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

บุคลากรมีการนําเทคโนโลยีมาใชใน

การปฏิบัติงาน  ทุกฝาย

ตค.2560-กย..2561 ตามเปาหมาย                         -               115,140.00          115,140.00

 ผลการเบิกจาย

17. สํานักวิทยบริการ

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลรวม

ทั้งหมด

รอยละความสาํเร็จในการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศตามความ

ตองการของคณะ/หนวยงาน  รอย

ละ 90

รอยละความสาํเร็จในการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศตามความ

ตองการของคณะ/หนวยงาน

ตค.2560-กย..2561 ตามเปาหมาย1 1. โครงการจัดซื้อทรัพยากร

สารสนเทศ
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

 ผลการเบิกจายยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลรวม

ทั้งหมด

จางเหมาพนักงานในการจัดช้ันและ

ดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่

ใหบริการ

                        -               243,200.00          243,200.00

สงเสริมการเขาใชบริการหองสมุด                         -               248,601.95          248,601.95

สงเสริมการใหบริการในการเปด

ใหบริการนอกเวลาราชการ

                        -               129,030.00          129,030.00

4. โครงการผลิตส่ือและบริการ

เทคโนโลยีทางการศึกษา

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

ฝายเทคโนฯ

4.1 ผลิตส่ือนอกเวลาราชการและ

การเรียนรูตลอดชีวิต

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

ฝายเทคโนฯ ระดับ 4.78

ตค.2560-กย..2561 สูงกวาเปาหมาย                         -                34,221.00           34,221.00

5. โครงการพัฒนาและสงเสริมการ

เขาใชบริการหองสมุด

จํานวนครั้งที่มีผูเขาใชบริการหองสมุด 5.1 พัฒนาและสงเสริมการเขาใช

บริการหองสมุด

จํานวนครั้งที่มีผูเขาใชบริการ

หองสมุด เฉลี่ย 18,571 ครั้ง/เดือน

ตค.2560-กย..2561 ต่ํากวาเปาหมาย                         -               513,822.00          513,822.00

1 ผลรวม         3,874,542.57         2,145,666.95      6,020,209.52

2 6. โครงการพัฒนาขีดความสามารถ

ดานการวิจัย

จํานวนโครงการวิจัยสถาบัน 6.1 การวิจัยสถาบัน ไมมีการดาํเนินการ  - ต่ํากวาเปาหมาย                         -                           -                        -   

2 ผลรวม                       -                      -   

โครงการหนังสือเสียงเพื่อนองพิการ

ทางสายตา

             35,758.00                         -             35,758.00

บริการวิชาการแกนักศึกษา และ

บุคคลภายนอก

                        -                47,525.00           47,525.00

3 ผลรวม             35,758.00             47,525.00          83,283.00

โครงการสงเสริมการเรียนรู

ศลิปวัฒนธรรมอีสาน ดวย

เทคโนโลยีการผลิตสื่อเสมือนจริง 

(AR) เรื่องเทคนิคการแกะสลักลาย

เทียน

             59,298.00                         -             59,298.00

เผยแพรถายทอดศลิปวัฒนธรรม

ทองถิ่น

                        -                43,568.00           43,568.00

ตามเปาหมาย

ตค.2560-กย..2561 ตามเปาหมาย

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

ฝายหอสมุด

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

ฝายหอสมุด ระดับ 4.51

ตค.2560-กย..2561

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการ (ไตรมาสท่ี 3 2 โครงการ)

2 โครงการ ตค.2560-กย..2561 ตามเปาหมาย

จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม

2 โครงการ

3. โครงการพัฒนาหองสมุดเพื่อเปน

แหลงเรียนรูของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย

3 7. โครงการสงเสริมและบริหารงาน

บริการวิชาการ

4 8. โครงการสงเสริมและบริหารงาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

 ผลการเบิกจายยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลรวม

ทั้งหมด

9.โครงการบริหารจัดการภายใน

สํานักวิทยบริการ

 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายใตระบบ

คณุภาพ คะแนนประกันคณุภาพ

9.1 บริหารจัดการภายในสํานักวิทย

บริการ

องคประกอบท่ี 1 ผลการดําเนินงาน

 = 5.00

องคประกอบท่ี 2 ผลการดําเนินงาน

 = 4.91

ตค.2560-กย..2561 สูงกวาเปาหมาย                         -            1,585,097.24       1,585,097.24

การบริหารความเส่ียงและควบคุม

ภายใน

                        -                           -                        -   

การจัดการความรู                         -                           -                        -   

 การประกันคณุภาพ บริหารความ

เส่ียง และการจัดการความรู

             26,470.00           26,470.00

4 ผลรวม             59,298.00         1,655,135.24      1,714,433.24

การจางเหมาทําความสะอาด (เงิน

รายได)

ตค.2560-กย..2561                         -               444,017.00          444,017.00

การจางเหมาทําความสะอาด (เงิน

งบประมาณ)

ตค.2560-กย..25611             196,300.00                         -            196,300.00

12. โครงการปรับปรุงอาคาร

หนวยงาน

- ปรับปรุงลานจอดรถยนตสําหรับผู

ติดตอราชการ

ตค.2560-กย..2561                         -               240,000.00          240,000.00

13.โครงการบริหารจัดการดาน

สาธารณูปโภค

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 13.1ชําระคาไฟฟา และคาโทรศัพท ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

 ฝายหอสมุด ระดับ 4.51

ฝายเทคโนฯ ระดับ 4.78

ตค.2560-กย..2561 ตามเปาหมาย                         -            2,426,020.12       2,426,020.12

14. โครงการกองทุนสํารองเพื่อการ

บริหารจัดการสํานักวิทยบริการ

จํานวนเงินทุนสํารอง (รอยละ 10) 14.1 กองทุนสํารองสํานักวิทยบริการ ตั้งแผนจํานวน รอยละ 10 ของเงิน

รายไดท่ีไดรับจัดสรร

ตค.2560-กย..2561 ตามเปาหมาย                         -                           -                        -   

5 ผลรวม           196,300.00         3,110,037.12      3,306,337.12

15. โครงการสงเสริมจรรยาบรรณ

วิชาชีพ

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการท่ีดีและมีธรรมาภิบาล

15.1 กิจกรรมในการสงเสริม

จรรยาบรรณของบุคลากร

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการท่ีดีและมีธรรมาภิบาล ระดับ 5

ตค.2560-กย..2561 ตามเปาหมาย                         -                11,000.00           11,000.00

สูงกวาเปาหมาย

รอยละการปรับปรุงอาคารสถานที่ 

ระบบสาธารณปูโภค และภูมิทัศน 

ตามแผนที่กําหนด

ปรับปรุงอาคารแลวเสร็จคดิเปนรอย

ละ 100

ตามเปาหมาย

10. โครงการบริหารจัดการดานการ

ประกันคุณภาพ บริหารความเส่ียง 

และการจัดการความรู

มีการดําเนินงานในระบบคุณภาพที่

มหาวิทยาลัยกําหนด

องคประกอบท่ี 1 ผลการดําเนินงาน

 = 5.00

องคประกอบท่ี 2 ผลการดําเนินงาน

 = 4.91

ตค.2560-กย..2561

5 11. โครงการจางเหมาทําความ

สะอาด

6
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 เงินงบประมาณ  เงินรายได

 ผลการเบิกจายยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมยอย ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาที่ดําเนินการ ผลการบรรลุ

เปาหมาย

 ผลรวม

ทั้งหมด

16. โครงการพัฒนาบุคลากร รอยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะ

เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

16.1 การประชุม อบรม สัมมนา 

เพื่อพัฒนาบุคลากร

รอยละ 100 ตค.2560-มีค.2561 ตามเปาหมาย                         -               359,288.29          359,288.29

17.2 จัดหาครุภัณฑเพื่อการสงเสริม

สุขภาพท่ีดีของบุคลากร

ตค.2560-มีค.2561 ตามเปาหมาย                         -               177,240.00          177,240.00

17.1 การบริหารจัดการเพ่ือจาง

บุคลากร

ตค.2560-มีค.2561 ตามเปาหมาย                         -            2,514,180.00       2,514,180.00

6 ผลรวม                       -           3,061,708.29      3,061,708.29

ผลรวมทั้งหมด         4,165,898.57       10,020,072.60    14,185,971.17

17.โครงการบริหารจัดการเพ่ือจาง

บุคลากร

รอยละของบุคลากรท่ีมีความสุขใน

การปฏิบัติงาน

รอยละ 80
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