
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  
และรายงานผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใชจาย 

งบประมาณประจําป ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 

------------------- 
 
                       ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจุดมุงหมายที่จะกอใหเกิดการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานของหนวยงานภาครัฐ จากตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน และตัวชี้วัดท่ี 
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามตัวชี้วัดดานการบริหารงาน และการบริหารเงินงบประมาณ
ในการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
ประจําปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ตามกรอบระยะเวลา เพื่อใหบรรลุผลตามตัวชี้วัด
และเปาหมายของแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป  

กองแผนงานไดขอใหคณะ/วิทยาลัย/สํานัก หนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ณ 
สิ้นไตรมาส 2 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2562 เมื่อวันอังคารท่ี 7 พฤษภาคม 
2562  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหเสนอตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและให
ขอเสนอแนะ รายละเอียดสรุปผลการดําเนินงานได ดังนี ้ 

 

1. แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 
ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีจํานวนทั้งสิ้น 

48 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดท่ีบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด จํานวน 14 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 29.17 และตัวชี้วัดที่ไม
เปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด จํานวน 34 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 70.83 ดังแสดงผลในตารางและมีรายละเอียด
จําแนกตามยุทธศาสตรตาง ๆ ดังน้ี 

 

ประเภท จํานวน รอยละ 
  ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด 14 29.17 
     - ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนดและสิ้นสุดการดําเนินงาน 1 2.08 
     - ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนดและยังไมสิ้นสุดการดําเนินงาน 13 27.09 
  ตัวช้ีวัดที่ไมเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด 34 70.83 
     - ตัวชี้วัดทีไ่มบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนดและสิ้นสุดการดําเนินงาน 2 4.17 
     - ตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานแตยังไมสิ้นสุดการดําเนินงาน 22 45.83 
     - ตัวชี้วัดที่ไมมีผลการดําเนินงานและจะรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 3 และ 4 10 20.83 

รวม 48 100.00 
หมายเหตุ : ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 4 ณ 31 สิงหาคม 2561   

๑.1 ตัวช้ีวัดที่บรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด มีทั้งสิ้น 14 ตัวช้ีวัด ณ ส้ินไตรมาส 2 ดังนี้   
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการผลิตบัณฑิต 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลทั้งในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ 

รอยละ 0.75 1.01 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 2.60 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 0.38 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 1.24 
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ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 1.84 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 0.0009 
คณะนิติศาสตร รอยละ 0.004 

และคณะ/วิทยาลัยอื่น ๆ  
ยังอยูระหวางการรวบรวมผล 

2. รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา 
(ดานคุณธรรมจริยธรรม และการเปนที่พึ่งของสังคมดานภาวะ
ผูนํา การทํางานเปนทีม ความใฝรู ดานการพัฒนาตนเอง ความ
ใฝรู การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต) 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

รอยละ 80.00 84.00 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 80.80 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 84.60 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 81.00 
คณะศลิปประยุกตฯ รอยละ 81.80 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 87.80 

วิทยาลยัแพทยศาสตรฯ รอยละ 82.00 
- สาขาแพทยศาสตร รอยละ 79.80 

- สาขาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 84.20 
คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 81 
คณะศิลปศาสตร รอยละ 84.80 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 85.80 
คณะนิติศาสตร รอยละ 87.60 
คณะรัฐศาสตร รอยละ 87.80 

ขอมูลประมวลผล คร้ังท่ี 3 
ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวนรวมที่มี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

โครงการ 100 123 
สนง.สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 14 โครงการ 

คณะเกษตรศาสตร 21 โครงการ 
คณะวิทยาศาสตร 16 โครงการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 6 โครงการ 
คณะเภสัชศาสตร 5 โครงการ 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 4 โครงการ 
คณะพยาบาลศาสตร 10 โครงการ 
คณะบริหารศาสตร 24 โครงการ 

คณะนิติศาสตร 19 โครงการ 
คณะรัฐศาสตร 4 โครงการ 

2. จํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวนรวมภายใตความ
รวมมือกับองคกรภายนอก 

โครงการ 25 26 
สนง.สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 26 โครงการ 

3. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการผูปวยใน/ผูปวยนอก รอยละ 85.00 85.57 
4. รอยละของรายไดที่เพ่ิมข้ึนจากการบริการวิชาการ รอยละ 10.00 17.27 

คณะวิทยาศาสตร รอยละ 27.68 
คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 37.95 
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 3.32 

คณะนิติศาสตร รอยละ 0.14 
และคณะ/วิทยาลัยอื่น ๆ  

ยังอยูระหวางการรวบรวมผล 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. รอยละของจํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่
เชื่อมโยงไปสูการทําวิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/ 
กิจกรรมนักศึกษา 

รอยละ 20.00 23.01 

2. จํานวนแหลงเรียนรูที่ไดรับการพัฒนาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 3 8 
3. รอยละของนักศึกษาที่เห็นความสาํคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย รอยละ 80.00 82.00 
4. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนใน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

รอยละ 85.00 86.00 

5. จํานวนหมวดความรูท่ีปรากฎในฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย หมวดความรู 3 8 
6. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนนิการรวมกับหนวยงานภายนอก กิจกรรม 10 18 

 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. กระบวนงานหลักของมหาวิทยาลัยมีการนําเทคโนโลยีดิจิดัล
มาใชในการดําเนินการ 

- ระบบบริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส  และระบบแจงเวียน
อิเล็กทรอนิกส (E-document) 

- ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส (E-meting) 
- ระบบจองรถยนตการใหบริการยานพาหนะ 
- ระบบจองหองประชุมออนไลน 
- ระบบ UBU LMS 
- ระบบบริหารงานบุคคล DMS 

รอยละ 60.00 83.34 
1. ระบบบริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
แล ะ ระ บ บ แจ ง เ วียนอิ เล็ กทรอ นิ กส          
(E-document) 
2. ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส 
(E-meting) 
3 . ระบบจอ งรถยนต ก า รให บ ริก าร
ยานพาหนะ 
4. ระบบจองหองประชุมออนไลน 
5. ระบบบริหารงานบุคคล DMS 

2. รายได สุทธิที่ เพิ่ ม ข้ึนจากการบริหารจัดการทรัพยากร 
ทรัพยสิน และทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย จาก Base 
line ป 2559 

รอยละ 4.00 100.00 
การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพยสิน 

และทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย 
50,245,334 บาท เทียบกับ Base line 

ป 2559 จํานวน 27,353,936 บาท 

 
1.2 ตัวช้ีวัดที่ไมเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด มีท้ังสิ้น 34 ตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาส 2 ดังนี้   
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการผลิตบัณฑิต 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. รอยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผานใบประกอบ
วิชาชีพ (กรณีหลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ในคร้ังแรก 

รอยละ 85.00 - 
รายงานผล ณ ส้ินไตรมาส 4 

2. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชพีอิสระหรือเปนผูประกอบการภายใน 1 ป 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

รอยละ 85.00 81.41 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 81.33 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 72.14 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 87.44 
คณะศลิปประยุกตฯ รอยละ 60.38 

คณะเภสัชศาสตร รอยละ 100 
วิทยาลยัแพทยศาสตรฯ รอยละ 91.28 
- สาขาแพทยศาสตร รอยละ 95.83 

- สาขาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 86.73 
คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 100 
คณะศิลปศาสตร รอยละ 74.72 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 78.68 
คณะนิติศาสตร รอยละ 80.21 
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ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คณะรัฐศาสตร รอยละ 92.48 

ขอมูลประมวลผล คร้ังท่ี 4 
ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562 

3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

รอยละ 80.00 71.09 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 61.48 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 63.04 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 79.52 
คณะศลิปประยุกตฯ รอยละ 50 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 100 

วิทยาลยัแพทยศาสตรฯ รอยละ 68.88 
- สาขาแพทยศาสตร รอยละ 100.00 

- สาขาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 37.76 
คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 100 
คณะศิลปศาสตร รอยละ 53.99 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 74.89 
คณะนิติศาสตร รอยละ 59.74 
คณะรัฐศาสตร รอยละ 78.8 
ขอมูลประมวลผล คร้ังท่ี 4 

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562 
4. จํานวนนวัตกรรมของนักศึกษาตอป ผลงาน 25 3 

คณะวิทยาศาสตร 2 ผลงาน 
คณะนิติศาสตร 1 ผลงาน 
และคณะ/วิทยาลัยอื่น ๆ  

ยังอยูระหวางการรวบรวมผล 
5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบ
ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษไมนอยกวาระดับ B1 
ของ CEFR LEVEL 

รอยละ 30.00 13.35 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 2.12 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 7.25 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 14.06 
คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 5.88 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 61.82 

วิทยาลยัแพทยศาสตรฯ รอยละ 57.14 
คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 21.18 

คณะศิลปศาสตร รอยละ 21.46 
คณะบริหารศาสตร รอยละ 5.32 

คณะนิติศาสตร รอยละ 3.88 
คณะรัฐศาสตร รอยละ 4.29 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการวิจัย 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. รอยละของผลงานวิจัย/งานสรางสรรคที่ไดรบัการตีพิมพหรือ
เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑคณะกรรมการ
ข าราชการพ ลเรือน ในสถาบั นอุ ดม ศึกษ า (กพ อ .) เมื่ อ
เปรียบเทียบกับโครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณ 

รอยละ 50.00 24.53 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 5.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 7.50 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 2.55 

วิทยาลยัแพทยศาสตรฯ รอยละ 47.62 
คณะบริหารศาสตร รอยละ 60.00 

และคณะ/วิทยาลัยอื่น ๆ  
ยังอยูระหวางการรวบรวมผล 

2. รอยละขององคความรูที่สามารถนําไปใชอางอิงในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 

รอยละ 50.00 20.76 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 20.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 15.00 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 27.27 
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ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
และคณะ/วิทยาลัยอื่น ๆ  

ยังอยูระหวางการรวบรวมผล 
3. จํานวนนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน ผลงาน/

ชิ้นงาน 
15 7 

คณะเกษตรศาสตร 4 ผลงาน/ชิ้นงาน 
คณะวิทยาศาสตร 1 ผลงาน/ชิ้นงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 2 ผลงาน/ชิ้นงาน 
และคณะ/วิทยาลัยอื่น ๆ  

ยังอยูระหวางการรวบรวมผล 
4. รอยละของแนวทาง/ขอเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นที่
ชมุชน/สังคม 

รอยละ 50.00 9.84 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 3.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 16.67 
และคณะ/วิทยาลัยอื่น ๆ  

ยังอยูระหวางการรวบรวมผล 
 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวนรวมที่
นําความรู และประสบการณมาใชพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัยของจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

รอยละ 85.00 69.40 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 21.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 80.00 
วิทยาลยัแพทยศาสตรฯ รอยละ 15.38 

คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 100 
คณะบริหารศาสตร รอยละ 100 

คณะนิติศาสตร รอยละ 100 
2. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดข้ึนในชุมชน/สังคมเพื่อ
ตอบสนองสังคมสูงวัย 

กิจกรรม/
โครงการ 

15 13 
คณะเกษตรศาสตร 2 โครงการ 
คณะเภสัชศาสตร 1 โครงการ 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 2 โครงการ 
คณะพยาบาลศาสตร 4 โครงการ 
คณะบริหารศาสตร 2 โครงการ 

คณะนิติศาสตร 2 โครงการ 
3. รอยละของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียน
รายวิชาใดวิชาหน่ึงที่เพิ่มข้ึน 

รอยละ 60.00 - 
รายงานผล ณ ส้ินไตรมาส 4 

4. จํานวนผูประกอบการใหมที่เกิดข้ึน ราย 10 - 
รายงานผล ณ ส้ินไตรมาส 4 

5. รอยละของผูรับบริการที่นําความรูไปใชประโยชน  
* คาเปาหมายตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจายป 2562 รอยละ 80 

รอยละ 95.00 84.05 

6. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรที่
รับบริการวิชาการและวิชาชพีตอประโยชนจากบริการ 
* คาเปาหมายตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณรายจายป 2562 รอยละ 80 

รอยละ 90.00 81.65 

7. โรงพยาบาลไดรับการรับรองคณุภาพตามมาตรฐานที่กําหนด รับรอง 1 - 
รายงานผล ณ ส้ินไตรมาส 4 

8. รอยละของโครงการบริการวิชาการ ที่มีการดําเนินการใน
พื้นที่เปาหมายของมหาวิทยาลัย และชุมชนเกิดการนําความรู
จากการบริการวิชาการไปใชอยางตอเนื่อง 

รอยละ 15.00 13.93 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 15.00 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 18.75 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 5.00 

วิทยาลยัแพทยศาสตรฯ รอยละ 30.77 
คณะนิติศาสตร รอยละ 0.11 

และคณะ/วิทยาลัยอื่น ๆ  
ยังอยูระหวางการรวบรวมผล 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพรดานศิลปวัฒนธรรม 
ไมนอยกวา กิจกรรมตอป 

ผลงาน 75 56 
และอยูระหวางดําเนินการ 19 โครงการ 

2. จํานวนกิจกรรมที่ใหนักศึกษาไดแสดงผลงาน กิจกรรม 10 9 
คณะเกษตรศาสตร 3 กิจกรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตร 1 กิจกรรม 
คณะบริหารศาสตร 1 กิจกรรม 

คณะนิติศาสตร 3 กิจกรรม 
คณะรัฐศาสตร 1 กิจกรรม 
และคณะ/วิทยาลัยอื่น ๆ  

ยังอยูระหวางการรวบรวมผล 
3. รอยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนที่เขารวมกิจกรรม
ตามเปาหมายโครงการ 

รอยละ 84.00 29.70 

 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. เกณฑระดับคุณธรรมและความโปรงใสของการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ 

คะแนน 5.00 - 
อยูระหวางกํากับติดตามผล จะรายงาน

ผานระบบ ITAS ของสํานักงาน ป.ป.ช. ใน
เดือนมิถุนายนและระบบจะประมวลผลใน
เดือนสิงหาคม และแจงผลการประเมินใน

เดือนกันยายน 2562 

2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ป 2562 เน่ืองจากสภามีมติเห็นชอบ (ราง) พรบ.
ม ห า วิ ท ย าลั ย อุ บ ล ราช ธา นี  (ค ร้ั ง ท่ี 
4/2559 วันท่ี 28 พ.ค. 2559) และให
การออกเสียงประชามติในป 2561 ซึ่งใน
ป 2562 อยู ระหวางดําเนินการเสนอ 
(ราง) พรบ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตอ
ก รรม ก ารบ ริห ารม หา วิท ยาลั ย เพื่ อ
พิจารณาทบทวน (ราง) พรบ.มหาวิทยาลัย
เพ่ือเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

3. จํานวนคณะ/หนวยงานที่มีผลประเมินคุณภาพตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ต้ังแต 
200 คะแนนข้ึนไป 

จํานวน
หนวยงาน 

1 - 
จะรายงานผลการประเมิน ณ ส้ินไตรมาส 3 

(อยูระหวางสรรหาผูตรวจประเมิน) 

4 . ระดับความสํ าเร็จในการเนิ นการผ าน เกณ ฑ และวิ ธี
ปฏิบัตกิารจัดการของเสียอันตรายที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
เกณฑระดับ 
ระดับ 1 : แจงหนวยงาน ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติการ
จัดการของเสียอันตราย ที่มหาวิทยาลัยกําหนด และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามหลักเกณฑฯ 
ระดับ 2 : ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการขยะและของ
เสียอันตรายในหองปฏิบัติการภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราธานี เพ่ือ
ติดตามผลการดําเนินงานตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติการจัดการของ
เสียอันตราย 
ระดับ 3 : รายงานผลการดําเนินการตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยตอไป 
ระดบั 4 : นําผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ ไปปรับปรุงในปตอไป  

ระดบั 4 1 
สํานักงานบริหารกายภาพฯ ดําเนินการ
ประชุมเพื่อจัดทําปฏิทินในการเขาประเมิน
การจัดการขยะและของเสียอันตรายภายใน
หองปฏิบัติการ คร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันท่ี 
4 เมษายน 2562 โดยมีมติในท่ีประชุม 
คือ มอบสํานักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดลอม ดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ระบ บ ก ารบ ริก าร จั ด ก ารข ย ะ  ต าม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพ่ิมเติม 
และเปนเจาภาพในการจัดอบรมการจัดการ
ข ย ะ แ ล ะ ข อ ง เสี ย อั น ต ร าย ภ าย ใน
หองปฏิบัติการ ในชวงเดือน มิถุนายน 
2562 และกําหนดการดําเนินงานในการ
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ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ประเมิน ภายในเดือนสิงหาคม 2562 

5. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีตอการ
บริหารจัดการระบบสาธารณู ปโภค และสิ่ งแวดลอม ใน
มหาวิทยาลัย 

ระดบั 4.10 3.62 
สํานักงานบริหารกายภาพฯ ดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจในรอบ 6 เดือน 
(ต.ค.2560-มี.ค.61) เพ่ือนําขอมูลที่ได
รั บ ม าป รับ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในดานการ
ซอมแซมระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ และ
ตรงตามความตองการของผูใชบริการ อยู
ระหวางการวิเคราะหผลการประเมิน 

6. ผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 
* ผลการดําเนินงานเปนผลการดําเนินงาน ณ สิ้นป พ.ศ. 2561 

คะแนน 5.00 3.80 
เกณฑ ในการรายงานของกรมพัฒ นา
พลังงานทดแทนและอนุ รักษพลังงาน 
(พพ.) กระทรวงพลังงาน จะรายงานผล
ตามปปฏิทิน และสามารถสรุปผลการ
ประเมินตามเกณฑ ภายใน 3 เดือนหลัง
สิ้นปปฏิทิน และรายงานผลการประเมิน
ตอสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อประกาศเผยแพร
ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต ต อ ไ ป  (ป ร ะ ก า ศ ผ ล 
http://www.e-report.energy.go.th/) 

7. ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามนโยบายแนวปฏิบัติ
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 
เกณฑระดับ 
ระดับ 1 : คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ/คณะทํางานเก่ียวกับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสเีขียว   
ระดับ 2 : นโยบาย/ แผนงาน/ แนวปฏิบัติในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว   
ระดบั 3 : แผนการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว   
ระดับ 4 : สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว   

ระดบั 4 2 
สํานักงานบริหารกายภาพและส่ิงแวดลอม 
ดํ า เนิ น ก า ร จั ด ทํ า  (ร า ง )  น โย บ าย / 
แผ นงาน / แน วป ฏิ บัติ ในการพัฒ นา
มหาวิทยาลัยสีเขียวเพ่ือใชเปนแนวทางใน
การดําเนินงานตามแผนท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

8. จํานวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาที่ไดรับการเผยแพร
สูสังคมภายนอกเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหมหาวิทยาลัย 

ผลงาน/ป 40 31 
คณะเกษตรศาสตร 1 คน 
คณะวิทยาศาสตร 3 คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 4 คน 
คณะศิลปประยุกตฯ 3 

เภสัชศาสตร 3 คน 
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 3 คน 
คณะพยาบาลศาสตร 1 คน 

คณะศลิปศาสตร 4 คน 
คณะบริหารศาสตร 1 คน 

คณะนิติศาสตร 1 คน 
คณะรัฐศาสตร 1 คน 

อาจารย 6 คน 
* เปนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาท่ี
สรางชื่อ เสียงและประชาสัมพันธผ าน
สื่อกลางของมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. รอยละของบุคลากรที่มีสรรถนะสูง รอยละ 55.00 - 
อยูระหวางการดําเนินการรวบรวมและ
สรุปผลการประเมิน จะแลวเสร็จในเดือน
เมษายน 2562 (กองการเจาหนาที่) 

2. จํานวนของบุคลากรที่ไดรับรางวัลหรือการยกยองเชิดชู
เกียรติ หรือสรางช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัย 

คน 30 - 
อยูระหวางดําเนินการรวบรวมและสรุป
การประ เมินผลจะแล วเส ร็จ ใน เดือน
กรกฎาคม 2562 (กองการเจาหนาที่) 
 

3. คาคะแนนเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับที่มีความสุขในการ
ปฏิบัตงิาน 

คะแนน 50.00 - 
อยูระหวางดําเนินการตอบแบบสอบถาม
ในระบบ HAPPINOMETER และประมวลผล 

4. คาคะแนนเฉลี่ยของบุคลากรที่มคีวามผูกพันตอองคกร คะแนน 50.00 แลวเสร็จในเดือนเมษายน 2562 (กอง
การเจาหนาท่ี) 

 

 
ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบส่ือสารภายใน
มหาวิทยาลัยดวยโครงขายดิจิตอล 

ระดบั 5.00 4.00 
อยู ระหวางนําเสนอตอคณะกรรมการ
ประจําสํานักเพ่ือใหขอเสนอแนะและนํา
ผลการดําเนินงานไปจัดทําแผนปรับปรุง
ตอไป 

2. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบเครือขาย ระดบั 3.75 3.39 

  

2. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ส้ินไตรมาส 2 
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2   

มีจํานวนท้ังสิ้น 58 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด จํานวน 13 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 22.41 
และตัวชี้วัดที่ไมเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด จํานวน 45 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 77.59 ดังแสดงผลในตารางและมี
รายละเอียดการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี ้
 

ประเภท จํานวน รอยละ 
  ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด 13 22.41 
     - ตัวชี้วัดท่ีบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนดและสิ้นสุดการดําเนินงาน 6 10.34 
     - ตัวชี้วัดท่ีบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนดและยังไมสิ้นสุดการดําเนินงาน 7 12.07 
  ตัวช้ีวัดที่ไมเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด 45 77.59 
     - ตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานแตยังไมสิ้นสุดการดําเนินงาน 13 22.42 
     - ตัวชี้วัดที่ไมมีผลการดําเนินงานและจะรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 3 และ 4 32 55.17 

รวม 58 100.00 
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2.1 ตัวช้ีวัดที่บรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด มีท้ังสิ้น 13 ตัวช้ีวัด ณ สิ้นไตรมาส 2 ดังนี้ 
1. ผลผลิต : โครงการผลิตแพทยเพิ่ม 
โครงการหลัก : โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพ่ิม 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนักศึกษาคงอยู สาขาแพทยศาสตร คน 16 16 100 

 
2. ผลผลิต : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม  
โครงการหลัก : โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพ่ิม 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนักศึกษาคงอยู สาขาพยาบาลศาสตร คน 80 80 100 

 
3. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการใหบริการดานสาธารณสุข 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. รอยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ไดรับบริการ รอยละ 80  85.12  100 

 
4. ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ 
โครงการหลัก : โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนผูเขารับบริการ คน 110,000  253,752  100 

 
5. ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการหลัก : โครงการพัฒนาระบบและกลไกการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม 
* สิ้นสดุการดําเนินงาน 

โครงการ 82  82 100 

 
6. ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ 
โครงการหลัก : โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

โครงการ 90 90 100 
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7. โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
โครงการหลัก : โครงการการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการ 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

โครงการ 1  1 100 

 
8. โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม 
โครงการหลัก : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการ 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

โครงการ 1  1 100 

 
9. โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรางองคความรูพื้นฐานของประเทศ 
โครงการหลัก : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรูพ้ืนฐานของประเทศ 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการ 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

โครงการ 12  12 100 

 
10. โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการ 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

โครงการ 5 5 100 

 
11. โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. รอยละของจํานวนอุปกรณกระจายสัญญาณ
เครือขายไรสาย (Access Point) ที่สามารถใชงาน
ได(12 ชั่วโมง = 1 ครั้ง/อุปกรณ) 

รอยละ 95.00 97.75 100 

2. รอยละของจํานวนอุปกรณกระจายสัญญาณ
เครือขายไรสาย (Access Point) ที่ครอบคลุมพื้นที่
ใหบรกิาร 

รอยละ 95.00 96.67 100 

3. รอยละการเพิ่มความเร็วของระบบเครือขาย
มากกวา 2Gbps เมื่อเทียบกับความเร็วในปที่ผานมา  

รอยละ 10.00 10.00 100 
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2.2 ตัวช้ีวัดที่ไมเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด มีทั้งส้ิน 45 ตัวช้ีวัด ณ สิ้นไตรมาส 2 ดังนี้ 
1. ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนักศึกษาใหม คน 2,230 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

2. จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา คน 1,600 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

3. จํานวนนักศึกษาคงอยู คน 7,200 5,848 ตํ่ากวาเปาหมาย 1,352 คน 
คณะเกษตรศาสตร 1,048 คน 
คณะวิทยาศาสตร 2,001 คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 2,515 คน 
คณะศลิปประยุกตฯ 284 คน 

(คดิเปนรอยละ 81.22 เมื่อเทียบกับคา
เปาหมาย) และรายงานผลเมื่อส้ินไตรมาส 4 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

รอยละ 100.00 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 98.00 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

6. คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ลานบาท 34.26 16.85 ตํ่ากวาเปาหมาย 17.41 ลานบาท 
(คดิเปนรอยละ 49.18 เมื่อเทียบกับคา

เปาหมาย) และรายงานผลเมื่อส้ินไตรมาส 4 

 
2. ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  
โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนักศึกษาใหม คน 380 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

2. จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา คน 260 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

3. จํานวนนักศึกษาคงอยู คน 1,390 1,383 ต่ํากวาเปาหมาย 7 คน 
คณะเภสัชศาสตร 584 คน 740 
วิทยาแพทยศาสตรฯ 559 คน 

คณะพยาบาลศาสตร 240 คน 320 

(คดิเปนรอยละ 99.50 เมื่อเทียบกับคา
เปาหมาย) และรายงานผลเมื่อส้ินไตรมาส 4 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

รอยละ 100.00 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 98.00 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

6. คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ลานบาท 15.48 9.65 ตํ่ากวาเปาหมาย 5.83 ลานบาท 
(คดิเปนรอยละ 62.34 เมื่อเทียบกับคา

เปาหมาย) และรายงานผลเมื่อส้ินไตรมาส 4 
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๓. ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร  
โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนักศึกษาใหม คน 2,485 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

2. จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา คน 1,600 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

3. จํานวนนักศึกษาคงอยู คน 8,890 7,970 ต่ํากวาเปาหมาย 920 คน 
คณะศิลปศาสตร 1,951 คน 

คณะบริหารศาสตร 3,464 คน 
คณะนิติศาสตร 1,233 คน 
คณะรัฐศาสตร 1,322 คน 

(คิดเปนรอยละ 89.65 เม่ือเทียบกับคา
เปาหมาย) และรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

รอยละ 100.00 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 95.00 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

6. คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ลานบาท 15.53 4.32 ตํ่ากวาเปาหมาย 11.21 ลานบาท 
(คดิเปนรอยละ 27.82 เมื่อเทียบกับคา

เปาหมาย) และรายงานผลเมื่อส้ินไตรมาส 4 

 
4. ผลผลิต : โครงการผลิตแพทยเพิ่ม 
โครงการหลัก : โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพ่ิม 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนักศึกษาใหม สาขาแพทยศาสตร คน - - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

2. จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา สาขาแพทยศาสตร คน - - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร สาขาแพทยศาสตร 

รอยละ 100.00 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด สาขา
แพทยศาสตร 

รอยละ 98.00 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

 
5. ผลผลิต : โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม  
โครงการหลัก : โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพ่ิม 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนักศึกษาใหม สาขาพยาบาลศาสตร คน - - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

2. จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร คน 40 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 
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ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร สาขาพยาบาลศาสตร 

รอยละ 100.00 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด สาขา
พยาบาลศาสตร 

รอยละ 98.00 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

 
6. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการใหบริการดานสาธารณสุข 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนผูปวยนอก คน/ป  43,800   12,211  ตํ่ากวาเปาหมาย 31,589 คน 
(คดิเปนรอยละ 27.88 เมื่อเทียบกับคา

เปาหมาย) และรายงานผลเมื่อส้ินไตรมาส 4 

2. จํานวนผูปวยใน คน/ป  5,800  - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

 
7. ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการหลัก : โครงการพัฒนาระบบและกลไกการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ คน  16,000   5,227  ต่ํากวาเปาหมาย 10,733 คน 
(คิดเปนรอยละ 32.67 เมื่อเทียบกับคา

เปาหมาย) และรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

2. รอยละของโครงการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค รอยละ  95  - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

3. รอยละของโครงการท่ีแลวเสรจ็ตามระยะเวลา รอยละ  95  - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

4. คาใชจายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

ลานบาท 7.28 4.88 ตํ่ากวาเปาหมาย 2.40 ลานบาท 
(คิดเปนรอยละ 67.03 เมื่อเทียบกับคา

เปาหมาย) และรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

 
8. ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ 
โครงการหลัก : โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. รอยละของโครงการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค รอยละ 95 0.00 - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

2. รอยละของโครงการท่ีแลวเสรจ็ตามระยะเวลา รอยละ 95 0 - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

3. คาใชจายการใหบริการวิชาการตามงบประมาณที่
ไดรับ 

ลานบาท 26.69 24.21 ตํ่ากวาเปาหมาย 2.48 ลานบาท 
(คิดเปนรอยละ 90.71 เมื่อเทียบกับคา

เปาหมาย) และรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 
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9. โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
โครงการหลัก : โครงการการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. รอยละโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 

รอยละ 90 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

 
10. โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
โครงการหลัก : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. รอยละโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 

รอยละ 100 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

 
11. โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรูพ้ืนฐานของประเทศ 
โครงการหลัก : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรูพ้ืนฐานของประเทศ 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. รอยละโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 

รอยละ 90 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

 
12. โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย 
โครงการหลัก : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานบุคลากร และระบบมาตรฐานการวิจัย 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. ครูอนามัย/ครูพยาบาล/ครูชั้นประถมศึกษา/
นักเรียน อายุ 5-14 ป มีความรอบรูดานสุขภาพ 

คน 1,340  - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

 
โครงการหลัก : โครงการพัฒนาความรูและทักษะชีวิตสําหรับวัยเรียน 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. มีการสงเสริมการเรียนรู และทักษะการดํารงชีวิต 
สูศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในระดับอายุ 5 - 21 ป 

คน 1,400  1,327 ต่ํากวาเปาหมาย 73 คน 
(คิดเปนรอยละ 94.79 เมื่อเทียบกับคา

เปาหมาย) และรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

 
13. โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. สามารถยกระดับ สรางมาตรฐานผลิตภัณฑของ  
SMEs 

รายการ 60  - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

 
 



- 15 - 
 

14. โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. รอยละโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 

รอยละ 90 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

 
15. โครงการ : โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนบุาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ คน 90 81 ต่ํากวาเปาหมาย 9 คน 
(คิดเปนรอยละ 90.00 เมื่อเทียบกับคา

เปาหมาย) และรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

2. รอยละของผูปกครองมีความพึงพอใจที่ไดรับ
บริการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รอยละ 100 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

 
16. โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนครั้งตอปที่ระบบเครือขาย ไมสามารถใช
งานไดเกิน 30 นาที 

ครั้ง 1 10 มากกวาเปาหมาย 9 ครั้ง 
เน่ืองจากในระหวางเดือน ม.ค.-ก.พ. 2562 
ผูใหบริการ Uninet เกิดเหตุสายไฟเบอร
ขาดชํารดุเปนเหตุทําใหระบบอินเตอรเน็ตไม
สามารถใชงานได 

 

3. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    ณ สิ้นไตรมาส 2 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประมาณการรายจายสําหรับโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการและแผนการใชจาย รวมทั้งสิ้น 1,700,909,000 บาท และ ณ สิ้นไตรมาส 2 ผลการเบิกจายรวมทั้งสิ้น 
760,598,339.33 บาท  โดยสรปุไดดังน้ี 

- โครงการ/กิจกรรมรวมทั้งสิ้น 785 โครงการ  
- ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย จํานวน 191 โครงการ (โครงการ/กิจกรรมลักษณะบริการ

วิชาการ และโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนอกหลักสูตร และ
โครงการจัดหาครุภัณฑ)  

- ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย  จํานวน 22 โครงการ (โครงการลักษณะบรกิารวิชาการ)  
- ผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย จํานวน 37 โครงการ (โครงการลักษณะบรกิารวิชาการ และอ่ืน ๆ)   
- อยูระหวางดําเนินงาน จํานวน 535 โครงการ   

 ท้ังนี้ โครงการคาจางบุคลากร/เงินเดือนคาจางบุคลากรเงินงบประมาณแผนดินของบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 
วางฎีกาและเบิกจายที่สวนกลางสํานักงานอธิการบดี  รายละเอียดดังตารางสรุป 
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ตารางสรุปผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบตังิานและแผนการเบิกจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 

ตาม

เปาหมาย

ตํ่ากวา

เปาหมาย

สูงกวา

เปาหมาย

อยูระหวาง

ดําเนินงาน

ผลรวม

ท้ังหมด

1. คณะเกษตรศาสตร            90,538,220    14,665,753.34             16.20             1             -             10            47           58              7.39

2. คณะวิทยาศาสตร     157,966,350.00    41,221,680.20             26.10            -               -               1            44           45              5.73

3. คณะวิศวกรรมศาสตร          113,030,160    22,485,425.39             19.89             1             -             17            40           58              7.39

4. คณะศิลปประยุกตและ

สถาปตยกรรมศาสตร

      15,221,860.00      9,200,333.25             60.44             2             -               2            19           23              2.93

5. คณะศิลปศาสตร            96,420,340    21,694,356.79             22.50            -               -              -              52           52              6.62

6. คณะบริหารศาสตร          106,415,900    20,115,088.09             18.90             9             -               1            61           71              9.04

7. คณะนิติศาสตร            34,421,020      8,835,436.13             25.67             1             -               6            31           38              4.84

8. คณะรัฐศาสตร            30,492,280      8,265,388.59             27.11            -               -              -              27           27              3.44

9. คณะเภสัชศาสตร          127,376,060    40,004,939.79             31.41            -               -              -              37           37              4.71

10. วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ          215,162,700    47,805,754.23             22.22            -               -              -              31           31              3.95

11. คณะพยาบาลศาสตร            51,073,760      7,010,221.04             13.73            -                1            -              26           27              3.44

12. สํานักวิทยบริการ            31,653,560      7,409,178.03             23.41            -               -              -              11           11              1.40

13. สํานักคอมพิวเตอรและ

เครือขาย

           21,386,940      6,818,448.02             31.88            -               -              -              21           21              2.68

14. สํานักทรัพยสินและสิทธิ

ประโยชน

           23,572,400      6,981,385.90             29.62             2             -              -              23           25              3.18

15. โรงพิมพมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

        8,355,600.00      2,742,208.27             32.82            -               -              -                1             1              0.13

16. โรงแรมมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

        9,600,000.00      4,712,941.55             49.09            -               -              -                7             7              0.89

17. สํานักงานอธิการบดี          568,221,850  490,629,800.72             86.34         175            21            -              57         253            32.23

ผลรวมท้ังหมด  1,700,909,000.00  760,598,339.33             44.72         191            22           37          535         785          100.00

จํานวนโครงการคณะ/หนวยงาน งบประมาณท่ี

ไดรับจัดสรร (บาท)

จายจริง 

ณ ส้ินไตรมาส 2 

(บาท)

รอยละจํานวน

โครงการ ของ

จํานวนโครงการ

 รอยละการ

เบิกจายของ

งบประมาณท่ี

 
ขอมูลการเบิกจาย ณ สิ้นไตรมาส 2 จากคณะ/หนวยงานสรุปรายงานนําเสนอ 
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