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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุม 
ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561  มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยแผนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวสมดุลกับแผนภาครับ  รวม
งบประมาณทั้งสิ้น  1,700,909,000 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 869,049,300 
บาท (ร้อยละ 51.09 ของงบประมาณทั้งหมด) และเงินรายได้จ านวน 831,859,700 บาท (ร้อยละ 
48.91 ของงบประมาณทั้งหมด) ซึ่ งในภาพรวมลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 256 1 จ านวน 
49,127,200 บาท (ลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.81 ของงบประมาณปี 2561) โดยการลดลงดังกล่าวเป็นผล
มาจากงบบุคลากร งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น 

ในส่วนของกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  จ าแนกตาม 
ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) พบว่า แผนงบประมาณ
รายจ่ายกระจายลงทุกยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 (จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง)  มีกรอบงบประมาณรายจ่ายสูง 
คิดเป็นร้อยละ 63.24 ของงบประมาณทั้งหมด ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 4  (อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี 
วัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกฝังจิตส านึกรักบ้านเกิด และเชิดชูศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย  ) 
มีกรอบงบประมาณรายจ่ายต่ าที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.43 ของงบประมาณท้ังหมด 
  ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งหมด 48 ตัวชี้วัด ยกเลิกตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด 
ประเมินตัวชี้วัดทั้งหมด 47 ตัวชี้วัด  มีตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าและเป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 
36 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 76.60  และมีตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย จ านวน 11 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 23.40   
  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 จ านวน 61 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าและเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 44 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 72.13  และตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่า
และไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 27.86 
  ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาส 4  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติ
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีส าหรับด าเนินโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 
1,700,909,000 บาท และในระหว่างปีงบประมาณคณะ/หน่วยงานขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม รวมจ านวน 160,540,353  บาท รวมเป็นงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 1,861,449,353.00 บาท คณะ/หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานและผลการเบิกจ่าย
มายังกองแผนงาน รวมโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 745 โครงการ และจ านวนโครงการที่มีผลการด าเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 638 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  85.75 ของ
โครงการที่ด าเนินการทั้งหมด และมีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,448,268,436.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 
77.80 ของงบประมาณทั้งหมด 

-------------------------------- 
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ความเป็นมา 
 
1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดท าแผนปฏิบัติ 
งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2560-2564)  ซึ่งเป็นแผน
แม่บทในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 -2564)  กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565)  ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 
2558 ของประเทศไทย แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  และ
แนวโน้มและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ  เช่น การเข้าสู่สังคมสูงวัย  โดยทิศทางการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-
2564)  นี้ จะมุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการเรียนรู้ใน
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือสังคมที่ยั่งยืน” 
โดยในช่วงแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2560-2564) 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 7 ด้าน ดังนี้ 

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และ
เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพ้ืนฐาน
ความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะและวัฒนธรรม  เพ่ือให้เกิด
จิตส านึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ 

5. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตร
การเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมีความสุข 

6. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดรับ
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

7. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
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ตารางท่ี 1 สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการหลักของ

มหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย 

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. จัดการศึกษาที่ได้
มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นก าลัง
ในการพัฒนาประเทศ และ
เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง 

1. โครงการผลิตบัณฑิต
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. จ านวนนักศึกษาใหม่ คน 2,230 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,600 

3. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ คน 7,200 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร 

ร้อยละ 100.00 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 98.00 

  
2. โครงการผลิตบัณฑิต
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1. จ านวนนักศึกษาใหม่ คน 380 

   
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 260 
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการหลักของ

มหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย 

    2. โครงการผลิตบัณฑิต
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

3. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ คน 1,390 
    4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร 
ร้อยละ 100.00 

    5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  

ร้อยละ 98.00 

    3. โครงการผลิตบัณฑิต
ด้านสังคมศาสตร์ 

1. จ านวนนักศึกษาใหม่ คน 2,485 
    2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,600 
      3. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ คน 8,890 
      4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร 
ร้อยละ 100.00 

      5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 95.00 
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการหลักของ

มหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย 

    4. โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม 1. จ านวนนักศึกษาใหม่ สาขา
แพทยศาสตร์ 

คน  -  

    2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา สาขา
แพทยศาสตร์ 

คน  -  

      3. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ สาขา
แพทยศาสตร์ 

คน 16 

      4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร สาขาแพทยศาสตร์ 

ร้อยละ 100.00 

      5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สาขาแพทยศาสตร์ 

ร้อยละ 98.00 

    5. โครงการผลิตพยาบาล
เพ่ิม 

1. จ านวนนักศึกษาใหม่ สาขาพยาบาล
ศาสตร์ 

คน  -  

    2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา สาขา
พยาบาลศาสตร์ 

คน 40 
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการหลักของ

มหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย 

      3. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาพยาบาล
ศาสตร์ 
 

คน 80 

      4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร สาขาพยาบาลศาสตร์ 

ร้อยละ 100.00 

      5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สาขาพยาบาล
ศาสตร์ 
 

ร้อยละ 98.00 
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการหลักของ

มหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย 

 5. บริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล สามารถปรับตัว
ให้ทันกับพลวัตรการ
เปลี่ยนแปลง ยกระดับ
คุณภาพให้เป็น
มาตรฐานสากล และ สร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้และการท างานอย่างมี
ความสุข 

6. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 

1. เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ข้อ 1,3,4,7) 

คะแนน 5 

6. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ 
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
และมีความผูกพันกับองค์กร 

7. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มีสรรถนะสูง ร้อยละ 55.00 

2. จ านวนของบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือสร้างชื่อเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัย 

คน 30 
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการหลักของ

มหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย 

   

3. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80.00 

4. ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพัน
ต่อองค์กร 

ร้อยละ 93.00 

  7. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัย 
มั่นคง ปลอดภัย และน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพ่ือสนับสนุน การ
เรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
การบริการทางการศึกษา การ
บริหารจัดการ และยกระดับ
ความสามารถของนักศึกษา 

8. โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

1. ร้อยละของจ านวนอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access 
Point) ที่สามารถใช้งานได้(12 ชั่วโมง = 
1 ครั้ง/อุปกรณ์) 

ร้อยละ 95.00 

2. ร้อยละของจ านวนอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access 
Point) ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ 
 

ร้อยละ 95.00 

3. จ านวนครั้งต่อปีที่ระบบเครือข่าย   ไม่
สามารถใช้งานได้เกิน 30 นาที 

ครั้ง 1 
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการหลักของ

มหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย 

 

และบุคลากรในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิตอล 

 

4. ร้อยละการเพ่ิมความเร็วของระบบ
เครือข่ายเทียบกับความเร็วของระบบ
เครือข่ายในปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 10.00 

2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ที่น าไปประยุกต์ใชป้ระโยชน์เพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้า
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
อย่างยั่งยืน  

1. โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสร้างความ
มั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 

1. จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการ โครงการ 5 

2. จ านวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่
แล้วเสร็จ 

ผลงาน 5 

3. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ       85.00  

      4. ร้อยละของผลงานที่พร้อมใช้งานใน
เชิงพาณิชย์ 

ร้อยละ 20.00 

    2. โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการ โครงการ 1 

 



9 

 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการหลักของ

มหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย 

    

 

2. จ านวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
อย่างน้อย 

ครัวเรือน 40 

    3. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ      
100.00  

    4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีการลดการใช้แก๊ส
แอลพีจีภาคครัวเรือนลงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 40.00 

    3. โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือการ 

1. จ านวนโครงการ โครงการ 12 

    สร้างองค์ความรู้พื้นฐาน
ของประเทศ 

2. จ านวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อม
ยื่นตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ 

ผลงาน 12 

      3. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ       85.00  

      4. ร้อยละของผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80.00 



10 

 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการหลักของ

มหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย 

      5. จ านวนผลงานที่ยื่นขอจดทะเบียน
ทรพัย์สินทางปัญญา 

ผลงาน 1.00 

    4. โครงการเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานบุคลากร
และระบบมาตรฐานการ
วิจัย 

1. จ านวนโครงการ โครงการ 1 
    2. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 
ร้อยละ 85 

    3. จ านวนของนักวิจัยที่ผ่านการพัฒนา
อย่างน้อย 

คน 220 

    4. จ านวนของนักวิจัยรุ่นใหม่ (นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา/ผู้ช่วยนักวิจัยที่ได้รับ
การพัฒนาด้านการวิจัย) 

คน 2 

    5. นักวิจัยที่ผ่านการพัฒนา สามารถ
จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน 
อย่างน้อย 

คน 6 
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการหลักของ

มหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย 

3. บริการวิชาการอย่างมีส่วน
ร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

3. ส่งเสริม สนับสนุน 
การบูรณาการงานบริการ
วิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
เพ่ิมศักยภาพของชุมชนและ
สังคม  บนพื้นฐานความ
พอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน  

1. โครงการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ 

โครงการ 145 

2. ร้อยละของงานวิชาการแล้วเสร็จ
ตามท่ีก าหนด 

ร้อยละ 95.00 

3. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้ว 
เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 95.00 

4. จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 244,400 

5. ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

ล้านบาท 62.4591 

    2. โครงการสนับสนุนจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
ตามโครงการ 

คน 90 

      2. ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง
สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ
การสนับสนุน 

ร้อยละ 100.00 
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการหลักของ

มหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและสร้างความ
เข้าใจในวัฒนธรรมที่
หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง 

4. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและ
วัฒนธรรม เพ่ือให้เกิด
จิตส านึกรักท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ  

โครงการพัฒนาระบบและ
กลไกการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 17,600 
2. จ านวนโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ 85 

      3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 80.00 

      4. ร้อยละของงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 95.00 

      5. ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร 

ล้านบาท 10.4080 
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2.แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   
   พ.ศ. 2562 
 

2.1 แผนภาครับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ในปี งบประมาณ  พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย อุบลราชธานีมีแผนภาครับรวมทั้ งสิ้ น  
1,857,085,000 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 3,494,700 บาท (เพ่ิมขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของงบประมาณปี 2561)  โดยในส่วนแผนภาครับเงินงบประมาณแผ่นดิน 
พิจารณาจากที่ ได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณ   ส่วนแผนภาครับเงินรายได้ พิจารณาจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินผลประโยชน์/รายรับจากการด าเนินงาน/เงินสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก และเงินรายได้คงเหลือสะสมของหน่วยงาน  และเงินอุดหนุนจากกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือ
สนับสนุนโครงการผลิตแพทย์เพ่ิม ซึ่งสรุปรายละเอียดแผนภาครับได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2  สรุปแผนภาครับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 

2561 
ปีงบประมาณ  

2562 
เพิ่ม-ลด ร้อยละ 

1.เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

947,904,800 869,049,300 -78,855,500 -8.32 

2.เงินรายได ้ 905,685,500 988,035,700 82,350,200 9.09 

รวม 1,853,590,300 1,857,085,000 3,494,700 0.19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

ตารางท่ี 3  สรุปแผนภาครับเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

  แหล่งงบประมาณ  ปีงบประมาณ 
2561  

 ปีงบประมาณ 
2562  

 การเพิ่ม-ลด   ร้อยละ  

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 560,430,200 560,065,100 -365,100 -0.07 

2. เงินผลประโยชน์/รายรับ
จากการด าเนินงาน/เงิน
สนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก/เงินบริจาค/
รายรับจากการผิดสัญญา
ชดใช้ทุน/ดอกเบี้ยรับและ
เงินยืมทุนส ารอง
มหาวิทยาลัย        

305,567,300 389,241,700 83,674,400 27.38 

3. เงินรายได้คงเหลือสะสม
ของหน่วยงาน 

39,688,000 38,728,900 -959,100 -2.42 

  รวม 905,685,500 988,035,700 82,350,200 9.09 
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ตารางท่ี 4  สรุปแผนภาครับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน และแหล่งงบประมาณ 
 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

รวมเงินผลประโยชน์/รายรับจากการ
ด าเนินงาน/เงินสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภายนอก/เงินบริจาค

เงินรายได้
คงเหลือสะสม

1 คณะวิทยาศาสตร์ 100,190,050        33,108,400                                 32,270,000      5,251,600    70,630,000     170,820,050
2 คณะเกษตรศาสตร์ 58,903,820          16,908,700                                 22,033,300                 -      38,942,000       97,845,820

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 60,919,660          37,203,700                                 24,057,600      2,741,400    64,002,700     124,922,360

4 คณะศิลปศาสตร์ 54,972,640          35,685,500                                 11,598,000      3,540,900    50,824,400     105,797,040
5 คณะเภสัชศาสตร์ 82,960,760          27,198,100                                   9,600,000    14,606,800    51,404,900     134,365,660
6 คณะบริหารศาสตร์ 24,243,080          75,329,200                                 17,055,000      8,165,400  100,549,600     124,792,680

7 คณะพยาบาลศาสตร์ 19,687,380          18,672,600                                 20,545,400                 -      39,218,000       58,905,380

8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 118,129,800        29,931,800                                 70,178,800      4,000,000   104,110,600     222,240,400
9 คณะศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์
4,427,360            11,840,600                                   1,590,000                 -      13,430,600       17,857,960

10 คณะนิติศาสตร์ 2,549,520            24,817,800                                 14,971,600                 -      39,789,400       42,338,920
11 คณะรัฐศาสตร์ 4,990,080            26,485,200                                   5,380,000                 -      31,865,200       36,855,280
12 ส านักงานอธิการบดี/มหาวิทยาลัย 313,888,150      143,959,300                               101,357,700        422,800  245,739,800     559,627,950

คณะ/หน่วยงาน

รวมเงินรายได้

รวมท้ังส้ิน แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้เงิน
งบประมาณแผ่นดิน
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ตารางท่ี 4  สรุปแผนภาครับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน และแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 
 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

รวมเงินผลประโยชน์/รายรับจากการ
ด าเนินงาน/เงินสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภายนอก/เงินบริจาค

เงินรายได้
คงเหลือสะสม

13 เงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย -                     41,781,500                                   3,256,800                 -      45,038,300       45,038,300
14 ส านักวิทยบริการ 16,697,160          18,576,500                                     119,000                 -      18,695,500       35,392,660

15 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 6,413,940            18,566,200                                     150,000                 -       18,716,200       25,130,140

16 ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์

75,900                             -                                   32,634,000                 -      32,634,000       32,709,900

17 โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -                                  -                                   12,000,000                 -      12,000,000       12,000,000

18 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -                                  -                                   10,444,500                 -      10,444,500       10,444,500

รวมท้ังส้ิน 869,049,300  560,065,100                             389,241,700  38,728,900  988,035,700  1,857,085,000

คณะ/หน่วยงาน

รวมเงินรายได้

รวมท้ังส้ิน แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้เงิน
งบประมาณแผ่นดิน
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2.2 กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
แผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รวมทั้งสิ้น  

1,700,909,000 บาท  จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 869,049,300 บาท (ร้อยละ 51.09 ของ
งบประมาณทั้งหมด) และเงินรายได้ จ านวน 831,859,700 บาท (คิดเป็นร้อยละ 48.91 ของงบประมาณ
ทั้งหมด) โดยงบบุคลากรมีกรอบงบประมาณรายจ่ายสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.60 ของงบประมาณทั้งหมด 
รองลงมา คือ งบด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 27.13  งบเงินอุดหนุน  คิดเป็นร้อยละ 16.13  งบลงทุน  คิดเป็นร้อย
ละ 12.95    และงบรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 2.19  ตามล าดับ 
        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 6/2561  เมื่อ
วันที่ 30  มิถุนายน  2561  มีมติเห็นชอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายในยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการผลิตบัณฑิต  คิดเป็นร้อยละ 63.24  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย  คิดเป็นร้อยละ 3.63  ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  คิดเป็นร้อยละ 13.07  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสืบสาน 
เผยแพร่ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  คิดเป็นร้อยละ 0.64 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ  คิดเป็นร้อยละ 17.27  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์  คิดเป็นร้อยละ 
1.17  และยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คิดเป็น
ร้อยละ 0.99 
 
ตารางท่ี 5  สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

    ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ร้อยละ
ภาพรวมปี 

2562

ร้อยละ 
รวม 11 

คณะ

ร้อยละ 
รวม 4 
ส านัก

63.24 68.61 56.26

ไม่เกิน 50 51.79 57.84 43.34

ไม่น้อยกว่า 20 11.44 10.77 12.92

- - - -

ไม่น้อยกว่า 8 3.63 4.6 2.11

ไม่น้อยกว่า 8 13.07 15.34 9.69

0.5 0.64 0.43 1.02

ไม่เกิน 10 17.27 8.85 28.72

1.5 1.17 1.36 0.88

2 0.99 0.81 1.32

100 100 100 100

6. ด้านพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์

7. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

70

รวม

1. ด้านการผลิตบัณฑิต

1.1 งบบุคลากร

1.2 งบเพ่ือการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา

1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง

2. ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย

3. ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

4. ด้านสืบสาน เผยแพร่ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

5. ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ ร้อยละ
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ตารางท่ี 6  สรุปกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน  
 

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

 เงินรายได้  ผลรวมท้ังหมด  เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

 เงินรายได้  รวม

1 คณะวิทยาศาสตร์ 100,190,050    57,776,300           157,966,400 11.53         6.95      9.29        
2 คณะเกษตรศาสตร์ 58,903,820      31,634,400             90,538,200 6.78            3.80      5.32        
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 60,919,660      52,110,500           113,030,200 7.01            6.26      6.65        
4 คณะศิลปศาสตร์ 54,972,640      41,447,700             96,420,300 6.33            4.98      5.67        
5 คณะเภสัชศาสตร์ 82,960,760      44,415,300           127,376,100 9.55            5.34      7.49        
6 คณะบริหารศาสตร์ 24,243,100      82,172,800           106,415,900 2.79            9.88      6.26        
7 คณะพยาบาลศาสตร์ 19,687,360      31,386,400             51,073,800 2.27            3.77      3.00        
8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 118,129,800    97,032,900           215,162,700 13.59         11.66    12.65      
9 คณะศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์
4,427,360        10,794,500             15,221,900 0.51            1.30      0.89        

10 คณะนิติศาสตร์ 2,549,520        31,871,500             34,421,000 0.29            3.83      2.02        
11 คณะรัฐศาสตร์ 4,990,080        25,502,200             30,492,300 0.57            3.07      1.79        
12 ส านักงานอธิการบดี/มหาวิทยาลัย 313,888,150    254,333,700         568,221,900 36.12         30.57    33.41      

ร้อยละคณะ/หน่วยงาน  งบประมาณรายจ่าย (บาท)
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ตารางท่ี 6  สรุปกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน  (ต่อ) 
 

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

 เงินรายได้  ผลรวมท้ังหมด  เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

 เงินรายได้  รวม

13 ส านักวิทยบริการ 16,697,160      14,956,400             31,653,600 1.92            1.80      1.86        
14 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 6,413,940        14,973,000             21,386,900 0.74            1.80      1.26        
15 ส านักงานบริหารทรัพย์สิน

และสิทธิประโยชน์
75,900              23,496,500             23,572,400 0.01            2.82      1.39        

16 โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -                    9,600,000                 9,600,000 -              1.15      0.56        
17 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -                    8,355,600                 8,355,600 -              1.00      0.49        

รวมท้ังส้ิน     869,049,300     831,859,700   1,700,909,000 100.00       100.00 100.00   

ร้อยละคณะ/หน่วยงาน  งบประมาณรายจ่าย (บาท)
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ผลการด าเนินงาน 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย และสรุปผลการด าเนินงาน 
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาส 4 
(1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 

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

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  
and transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุง
และพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน และ
ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดด้านการบริหารงาน และการบริหาร
เงินงบประมาณในการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามกรอบระยะเวลา เพ่ือให้
บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

กองแผนงานได้แจ้งคณะ/วิทยาลัย/ส านัก หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ณ สิ้นไตรมาส 4 ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานได้ ดังนี้  
 

1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2560-2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4    
มีจ านวนทั้งสิ้น 48 ตัวชี้วัด ซึ่งมีตัวชี้วัดยกเลิก 1 ตัวชี้วัด และประเมินตัวชี้วัดทั้งหมด 47 ตัวชี้วัด โดยที่ตัวชี้วัดมีผล
การด าเนินงานที่สูงกว่าและเป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 36 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 76.60 และตัวชี้วัดที่มีผล
การด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 23.40 ดังแสดงผลในตารางและมีรายละเอียด
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ 

ตารางท่ี 7  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 

 
การประเมินตัวชี้วัด จ านวน ร้อยละ 

  ตัวชี้วัด ทีม่ีผลการด าเนินงานสูงกว่าและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 36 76.60 

  ตัวชี้วัด ทีม่ีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 11 23.40 

รวม 47 100.00 
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แผนภูมิที่ 1 การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560-2562 

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2560-
2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 มีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามล าดับดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
 

แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

1. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
 
 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  0.75 

 

ผลการด าเนินงาน: 1.26 
การบรรลุเปา้หมาย: √ 
 

2. จ านวนนวัตกรรมของนักศึกษาต่อปี 
 
 

ค่าเป้าหมาย: ผลงาน 25  

 

ผลการด าเนินงาน: 29 
การบรรลุเปา้หมาย: √ 
หน่วยงานที่มีนวัตกรรมของนักศึกษา มากที่สุดคือ 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 ผลงาน  
2. คณะพยาบาลศาสตร์ 6 ผลงาน 
3. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 5 ผลงาน 
 

3. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา (ด้านคณุธรรมจริยธรรม 
และการเป็นที่พ่ึงของสังคมด้านภาวะผู้น า 
การท างานเป็นทีม ความใฝรู่้ ด้านการ
พัฒนาตนเอง ความใฝ่รู้ การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการด ารงชีวิต) 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  80.00 

 

ผลการด าเนินงาน: 84.32 
การบรรลุเปา้หมาย: √ 

ทุกคณะ มีผลการด าเนินงานมากกว่า 80.00% 

74.42% 80.0% 76.60% 
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ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
 

แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

4. ร้อยละบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบ
ผ่านใบประกอบวิชาชีพ (กรณีหลกัสูตรที่มี
วิชาชีพ) ในครั้งแรก 

1. วิทยาลัยแพทยศ์าสตร์ฯ 
2. คณะเภสัชศาสตร ์
 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  85.00 

 

ผลการด าเนินงาน: 95.08 
การบรรลุเปา้หมาย: √ 
 

5. ร้อยละของบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีไ่ด้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือเป็น
ผู้ประกอบการภายใน 1 ปี 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  85.00 

 
 

ผลการด าเนินงาน: 82.28 
การบรรลุเปา้หมาย: 96.80% 

(ต่ ากว่าเป้าหมาย) 

ปัญหาอุปสรรค: 
กรณี ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีแนวโน้ม
การได้งานท าภายใน 1 ปี ลดลงมากกว่ากลุ่มอื่น 
เนื่องจาก แนวโน้ม ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ มีความ
ต้องการแรงงานที่มีทักษะวิชาชีพพร้อม 
ท างานได้ทันที ท าให้เกิดการแข่งขันในภาคตลาด 
แรงงานมากยิ่งขึ้น  
 

แนวทางการแก้ไข: 
ควรเพิ่มทักษะด้านการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
หรือเพิ่มรายวิชาฝึกงาน หรือช่ัวโมงการ
ฝึกงาน/การฝึกปฏิบัติงานจริง หรือสหกิจ
ศึกษา เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาด/ตลาดแรงงาน 
 

6. ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาท่ีได้งานท า
ตรงสาขา 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  80.00 

 
 

ผลการด าเนินงาน: 70.98 
การบรรลุเปา้หมาย: 88.73% 

(ต่ ากว่าเป้าหมาย) 
 

 ปัญหาอุปสรรค: 

เนื่องจากภาวการณ์แข่งด้านตลาดแรงงานสูง ท าให้
บัณฑิตไม่สามารถเลือกงานได้ตรงตามสาขาที่ส าเร็จ
การศึกษา ยกเว้น ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
แพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ซึ่งผล
การด าเนินงานในภาพรวม การมีงานท าตรงสาขาโดย
เฉลี่ยของมหาวิทยาลัยลดลง 

แนวทางการแก้ไข: 

ควรเพิ่มทักษะด้านการปฏิบัติ หรือ
การศึกษาแบบสหกิจศึกษาในหลักสูตร
เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการปฏิบัติจริงที่
ตรงกับความต้องการของตลาด/
ตลาดแรงงาน 
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ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
 

แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

7. ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาท่ีสอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าระดับ B1 ของ 
CEFR LEVEL 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  30.00 เป็นผลการด าเนินงานปีแรก 

ผลการด าเนินงาน: 13.35 

การบรรลุเปา้หมาย: 44.50% 

(ต่ ากว่าเป้าหมาย) 

ปัญหาอุปสรรค: 

1) การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
ของ CEFR LEVEL มีการวัดผล 3 ส่วนคือ    
1.1 ) ทักษะการฟัง  
1.2) ทักษะด้านไวยากรณ์    
1.3) ทักษะการอ่าน  
ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ผ่านแค่ทักษะการอ่าน 
(Reading Skill) มากกว่า 30%  
 

2) นักศึกษาส่วนใหญม่ีปัญหาด้านทักษะการฟัง และ
ด้านไวยากรณ์ ซึ่งเป็นภาษาไม่มีความคุ้มชินกับ
ส าเนียงของชาวต่างประเทศ ประกอบกับหลักการใช้
ไวยากรณ์ที่ใช้ในการสอบค่อนข้างยาก ต้องใช้ให้
ถูกต้องตรงตามหลักภาษาอังกฤษเท่านั้น จึงจะสอบ
ผ่าน 
 

แนวทางการแก้ไข: 

1. จัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อม
ภาษาอังกฤษก่อนสอบ ทั้งในช่วง
ระหว่างการศึกษา และก่อนสอบเพื่อวัด
ทักษะภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จ
การศึกษา 

 

2. สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ หรือการสร้าง
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิด
ความคุ้นชินในการใช้ภาษาอังกฤษมาก
ยิ่งข้ึน  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

1. ร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาตติามเกณฑค์ณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอดุมศกึษา (กพอ.) เมื่อ
เปรยีบเทยีบกับโครงการวิจัยทีไ่ด้รับงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  50.00 

 

ผลการด าเนินงาน: 62.96 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 
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ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

2. จ านวนนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 

 

ค่าเป้าหมาย: ผลงาน 25 

 

ผลการด าเนินงาน: 27 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

  

3. ร้อยละของแนวทาง/ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาในพ้ืนท่ีชุมชน/สังคม 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  50.00 

 

ผลการด าเนินงาน:  53.92 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

  

4. ร้อยละขององค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้
อ้างอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  50.00 

 

ผลการด าเนินงาน: 23.84 

การบรรลุเปา้หมาย: 47.68% 

(ต่ ากว่าเป้าหมาย) 

ปัญหาอุปสรรค:  

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ส่วนใหญ่
เป็นผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจะไม่ถูกจัดไว้ใน
ฐานข้อมูลทีส่ามารถสืบค้นหรือน าไปใช้อ้างอิงได้ 

แนวทางการแก้ไข:  

ควรมีการกระตุ้นและสนับสนุนให้มีการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ อยู่ในฐานข้อมูลวิจัย เช่น 
Scopus / ISI / TCI มากยิ่งขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม   

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

1. จ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมี
ส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

ค่าเป้าหมาย: โครงการ  100 

 

ผลการด าเนินงาน: 165 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

  

2. จ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมี
ส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอก 

 

ค่าเป้าหมาย: โครงการ 25  

 

ผลการด าเนินงาน: 26 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

  

3. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดขึ้นใน
ชุมชน/สังคมเพื่อตอบสนองสังคมสูงวัย 

ค่าเป้าหมาย:  กิจกรรม/โครงการ 15 

 

ผลการด าเนินงาน: 28 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

  

4. จ านวนผู้ประกอบการใหม่ที่เกดิขึ้น 

 

ค่าเป้าหมาย: ราย  10 

 

ผลการด าเนินงาน:  18 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

  

5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  90.00 

 

ผลการด าเนินงาน: 90.44 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 
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ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วย
ใน/ผู้ป่วยนอก 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  85.00 

 

ผลการด าเนินงาน: 85.72 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

  

7. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคณุภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

ค่าเป้าหมาย: แห่ง  1 

 

ผลการด าเนินงาน: 1 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

  

8. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริการ
วิชาการ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  10.00 

 

ผลการด าเนินงาน: 68.05 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

  

9. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ ท่ีมี
การด าเนินการในพ้ืนท่ีเป้าหมายของ
มหาวิทยาลยั และชุมชนเกดิการน าความรู้
จากการบริการวิชาการไปใช้อย่างต่อเนื่อง 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  15.00 

 

ผลการด าเนินงาน: 35.03 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

  

10. ร้อยละของจ านวนโครงการบริการ
วิชาการอย่างมีส่วนร่วมทีน่ าความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้พัฒนาการเรียนการสอน
และการวจิัยของจ านวนโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมด 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  85.00 

 

ผลการด าเนินงาน: 71.97 

การบรรลุเปา้หมาย: 84.67% 

(ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย) 

ปัญหาอุปสรรค: 

เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน พบว่า โครงการ
บริการวิชาการ ของกลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

แนวทางการแก้ไข:  

- 
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ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

มีผลการด าเนินงานส่วนใหญ่ เป็นลักษณะการ
ทดสอบ/ทดลอง หรือการให้บริการด้านสุขภาพ 
การคัดกรองโรคตามพื้นที่ชุมชนต่างๆ ท่ีไม่ได้
เกิดองค์ความรู้ใหม่เพื่อน าไปพัฒนาด้านการ
เรียนการสอน หรือการวิจัย  

 

11. ร้อยละของโรงเรียนทีม่ีผลสมัฤทธิ์ทาง
การศึกษาของนักเรียนรายวิชาใดวชิาหนึ่งที่
เพิ่มขึ้น 

 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  60.00 

 

ผลการด าเนินงาน: 54.16% 

การบรรลุเปา้หมาย: 90.27% 

(ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย) 

 

ปัญหาอุปสรรค: 

โรงเรียนการกลุ่มเป้าหมาย ยังไม่เห็นความส าคัญ
ของกิจกรรม/โครงการ จึงไม่เกิดการด าเนินงาน
เพื่อต่อยอด หรือการขยายผลของกิจกรรม
ดังกล่าว และขาดกระบวนการในการติดตามผล
ภายหลังการเข้าร่วมโครงการ ประกอบกับการให้
ความร่วมมือและการสนับสนับของผู้บริหาร และ
คุณครูของโรงเรียน เป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผล
ต่อความส าเร็จของโครงการ และผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักเรียนด้วย 

แนวทางการแก้ไข:  

- จากแนวโน้มของผลด าเนินงาน จะ
เห็นว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นในทางที่เริม่
เห็นผลสัมฤทธ์ิที่ใกลเ้คียงกับค่า
เป้าหมายที่ก าหนด  

- ตัวอย่างโรงเรยีนที่มีการขยายผล 
และเกดิผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของ
นักเรียน อย่างเห็นได้ชัดเจน คือ 
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 

- จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ระดับ
ผู้อ านวยการของโรงเรียน ที่เข้าร่วม
โครงการ พบว่า พฤติกรรมของ
นักเรียนที่มีต่อมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีทัศนคติที่ดีขึ้น และเข้า
มาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มากขึ้นทุกปี 
 

12. ร้อยละของผู้รับบริการที่น าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  95.00 

 

 

ผลการด าเนินงาน: 95.07 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดจิตส านึกรักท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

1. ร้อยละของจ านวนโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปสู่
การท าวิจัย/บริการวิชาการ/การเรียน
การสอน/กิจกรรมนักศึกษา 

 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 20.00 

 

ผลการด าเนินงาน: 65.00 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

  

2. จ านวนแหล่งเรียนรู้ทีไ่ด้รับการ
พัฒนาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

 

ค่าเป้าหมาย: จ านวน 3 

 

ผลการด าเนินงาน: 8 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

  

3. ร้อยละของนักศึกษาที่เห็น
ความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 

ค่าเป้าหมาย:  ร้อยละ 80.00 

 

ผลการด าเนินงาน:  87.52 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

  

4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 85.00 

 

ผลการด าเนินงาน: 87.51 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

  

5. จ านวนกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้
แสดงผลงาน 

 

ค่าเป้าหมาย: กิจกรรม  10 

 

ผลการด าเนินงาน: 13 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 
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ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

6. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและ
ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  84.00 

 

ผลการด าเนินงาน: 100.0 

การบรรลุเปา้หมาย:  √ 

  

7. จ านวนหมวดความรู้ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลยั 

ค่าเป้าหมาย: หมวดความรู ้ 3 

 

ผลการด าเนินงาน: 8 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

  

8. จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

ค่าเป้าหมาย: กิจกรรม  10 

 

ผลการด าเนินงาน: 33 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

  

9. จ านวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่
ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่ากจิกรรม
ต่อป ี

ค่าเป้าหมาย: กิจกรรม  75 

 

 

ผลการด าเนินงาน: 92 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการ เปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพ
ให้เป็นมาตรฐานสากล และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ ต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมีความสุข 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

1. เกณฑ์ระดับคณุธรรมและความโปร่งใสของการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ผลการด าเนินงาน: 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ม.อบ. ได้คะแนน 87.65 จ าแนกด้านดังนี้ 

1) การเปดิเผยข้อมูล ร้อยละ 100 

2) การป้องกันการทุจรติ ร้อยละ 100 

3) การปฏิบตัิหน้าที่ ร้อยละ 88.62 

4) การใช้อ านาจ ร้อยละ 83.63 

5) คุณภาพการด าเนินงาน ร้อยละ 82.10 

6) การใช้งบประมาณ ร้อยละ 79.92 

7) การใช้ทรัพยส์ินของราชการ ร้อยละ 77.80 

8) การแก้ไขปญัหาการทุจริต ร้อยละ 77.64 

9) การปรับปรุงการท างาน ร้อยละ 77.05 

10) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ร้อยละ 72.76 

 

ค่าเป้าหมาย: คะแนน 5  

ผลการด าเนินงาน: 5 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

 

 

2. กระบวนงานหลักของมหาวิทยาลัยมีการน า
เทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในการด าเนนิการ 
 
- ระบบบริหารเอกสารอิเล็กทรอนกิส์ และระบบแจ้ง
เวียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) 
- ระบบบรหิารการประชุมอเิลก็ทรอนิกส์ (E-meting) 
- ระบบจองรถยนต์การให้บริการยานพาหนะ 
- ระบบจองห้องประชุมออนไลน ์
- ระบบ UBU LMS 

- ระบบบริหารงานบุคคล DMS  

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 60.00 
 

 

ผลการด าเนินงาน: 100.0 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

  

3. จ านวนคณะ/หน่วยงานที่มีผลประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป 

ค่าเป้าหมาย: จ านวนหน่วยงาน 1 

 

ผลการด าเนินงาน:  1 
การบรรลุเปา้หมาย: √ 
ผลการด าเนินงาน:  คณะเภสัชศาสตร ์
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ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

4. รายไดสุ้ทธิที่เพ่ิมขึ้นจากการบรหิารจัดการ
ทรัพยากร ทรัพยส์ิน และทรัพย์สนิทางปัญญาของ
มหาวิทยาลยั จาก Base line ปี 2559 

 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 4.00 

 

ผลการด าเนินงาน: 100 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

ผลการด าเนินงาน: 

การบริหารจัดการทรัพยากรทรัพย์สิน 
และทรัพยส์ินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 
50,245,334 บาท เทียบกับ Base line 
ปี 2559 จ านวน 27,353,936 บาท 

5. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อ
การบริหารจัดการระบบสาธารณปูโภค และสิ่งแวดล้อม
ในมหาวิทยาลัย 

 

 

ค่าเป้าหมาย: ระดับ 4.10 

 

ผลการด าเนินงาน: 4.13 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

ผลการด าเนินงาน: 

มีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ  
2 รอบ มผีลการประเมินในภาพรวม 4.13 
รายละเอียด รอบที่ 1 /รอบที่ 2 ดังนี้  

- ด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 4.44/4.26  

- ด้านสาธารณูปโภค 3.93/4.15  

- ด้านการรักษาความปลอดภัยของอาคาร 
3.82/4.18  

6. จ านวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาที่ไดร้ับการ
เผยแพรสู่่สังคมภายนอกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทีด่ีให้
มหาวิทยาลยั 

ค่าเป้าหมาย: ผลงาน/ป ี 40.00 

 

ผลการด าเนินงาน: 42.00 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 
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ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

7. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับ
ของรัฐ 

ค่าเป้าหมาย: เป็น ม.ในก ากับรัฐ ผ่าน  

ผลการด าเนินงาน: ไม่ผา่น 

การบรรลุเปา้หมาย: - 
 

ปัญหาอุปสรรค: 

สภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 
2559  มตเิห็นชอบ (ร่าง) พระราชบัญญตัิ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  และใหก้ารออก
เสยีงประชามติในปี 2561    ซึ่งในปี 2562 
อยู่ระหวา่งด าเนนิการเสนอ (ร่าง) 
พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี   
ต่อกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณา
ทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี  เพื่อเสนอตอ่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา ทั้งนี้  
ไดป้ระชุมสร้างความเข้าใจแก่บคุลากร ในวันที่ 
12 กรกฎาคม 2562 กับการเปน็
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ 

แนวทางการแก้ไข:  

- 

8. ระดับความส าเร็จในการด าเนนิการผ่านเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติการจดัการของเสียอันตรายที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ค่าเป้าหมาย: ระดับ 4 

 

ผลการด าเนินงาน: 3 
การบรรลุเปา้หมาย: 75% 

(ต่ ากว่า
เป้าหมาย) 
 

ปัญหาอุปสรรค: 

เนื่องจากส านักงานบริหารกายภาพฯ 
ด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการจดัการขยะ
และของเสียอันตรายภายในห้องปฏิบัติการ 
เพื่อออกตรวจประเมินการจัดการขยะและ
ของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ ภายใน ม.
อบ. เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ได้ข้อสรปุ
ดังนี้  

1) การบรหิารงานระบบการจัดการความ
ปลอดภัย ทีไ่ดด้ าเนนิการหลกัเกณฑต์าม

แนวทางการแก้ไข:  

จากข้อสรุปดังกล่าว ส านักงาน
บริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม     
ได้รายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจการประเมินฯ และ
น าเสนอแนวทางการด าเนินการ
ต่อที่ประชุมคณะกรรการบรหิาร
มหาวิทยาลยั เพื่อใช้เป็นแนว
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

ประกาศของมหาวิทยาลยั แตย่ังมีข้อจ ากัดใน
เรื่องการด าเนินงานของแตล่ะคณะ/หน่วยงาน 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

2) ระบบการจัดการของเสียอนัตราย ควรมีการ
รวบรวมขยะของเสียและน าส่งบริษัทเพื่อก าจัด 

9. ผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา 

ค่าเป้าหมาย: ระดับ  - การด าเนินงานในปัจจุบัน: 

ส านักงานบริหารกายภาพฯ 
ด าเนินการรายงานผลการ
ด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นการ
ลดปรมิาณการใช้ลดการใช้
พลังงานร้อยละ 10 ของ
ปริมาณการใช้มาตรฐาน โดยได้
ด าเนินการรายงาน ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2557 - 2562 
ถึงแม้กระทรวงพลังงานจะไม่มี 
การประกาศผลการประเมิน
ดังกล่าว แต่ส านักงานบริหาร
กายภาพฯ ยังคงมีการด าเนินงาน
รายงานผลการด าเนินการใช้
พลังงานตามระบบ E-
report.enrgy.go.th จนถึง
ปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงาน: - 

การบรรลเุป้าหมาย:               - 

ปัญหาอุปสรรค: 

ยกเลิกการประเมิน เนื่องจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน ยกเลิกการประเมนิ และไม่มี
การประเมนิผลตั้งแต่ ปี 2562 เป็นต้นไป 

 

10. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบาย
แนวปฏิบัติในการพัฒนามหาวิทยาลัยสเีขียว 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย: ระดับ  4 

 

ผลการด าเนินงาน: 3 
การบรรลุเปา้หมาย: 75% 

(ต่ ากว่า
เป้าหมาย) 
 

ปัญหาอุปสรรค: 

ส านักงานบริหารกายภาพฯ ได้ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะท างาน 2 ชุด คือ คณะกรรมการ
ด้านนโยบาย และคณะท างานด้านการ

แนวทางการแก้ไข:  

เพื่อเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 5 ปี โดย
คณะท างานฯ ได้มีการแบ่ง 6 
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ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

ปฏิบัติงานเพื่อส ารวจ วเิคราะห์และประเมิน
ความรนุแรงของปญัหาสิ่งแวดลอ้ม การใช้
ทรัพยากรและพลังงาน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องก าหนดมาตรการ และแนว
ปฏิบัติ   ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว แต่ยังไม่สรุป
รายงานผลการด าเนินงาน และประเมิน
คะแนนเบื้องต้นของการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว   

หมวด เพื่อท าการวิเคราะห์
ประเมินคะแนน ครั้งที่ 1 
ในช่วงไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ต่อไป 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดรับกับบริบททีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

1. จ านวนของบุคลากรทีไ่ดร้ับรางวัลหรือการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือสร้างช่ือเสียงให้กับ
มหาวิทยาลยั 

 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 30.00 

 

ผลการด าเนินงาน: 31.00 
การบรรลุเปา้หมาย: √ 

 
ผลการด าเนินงาน: 

บุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน 6 คน 
บุคลากรดีเด่นด้านกีฬาบุคลากร 4 คน 
นักวิจัยดีเด่นด้านต่าง ๆ 21 คน 

2. ค่าคะแนนเฉลี่ยของบุคลากรทกุระดับที่มี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 

ค่าเป้าหมาย: คะแนน 50.0 - 
ผลการด าเนินงาน: 64.30 
การบรรลุเปา้หมาย: √ 
  

3. ค่าคะแนนเฉลี่ยของบุคลากรที่มีความผูกพัน
ต่อองค์กร 

ค่าเป้าหมาย:  ร้อยละ 50.00 - 
ผลการด าเนินงาน:  71.40 
การบรรลุเปา้หมาย: √ 
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ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

4. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 55.00 

 

ผลการด าเนินงาน: 47.15 
การบรรลุเปา้หมาย: 85.73% 

(ต่ ากว่า
เป้าหมาย) 
 
 

ปัญหาอุปสรรค: 

ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่
ชัดเจนแต่ละระดับ ที่มีความสอดคล้องกับ
ภาระงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้ง
ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

แนวทางการแก้ไข:  

 ควรมีแผนการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรทุกระดับที่ชัดเจนในแต่ละ
ระดับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและ
ผลักดันให้บุคลากรในหมาวิทยาลัยมี
สมรรถนะพร้อมกับการท างานที่
เหมาะสม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย 
เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสาร
ภายในมหาวิทยาลัยด้วยโครงข่ายดิจิทัล 

ค่าเป้าหมาย: ระดับ 5 

 

ผลการด าเนินงาน: 5 
การบรรลุเปา้หมาย: √ 

  

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ
เครือข่าย 

ค่าเป้าหมาย: คะแนน 3.75 

 

ผลการด าเนินงาน: 3.62 
การบรรลุเปา้หมาย: 96.53% 

(ต่ ากว่า
เป้าหมาย) 
 
 

ปัญหาอุปสรรค: 

การให้บริการเครือข่ายบางจุดยังไม่ครอบคลุม

แนวทางการแก้ไข:  

ควรเพิ่มจุดการให้บริการเครือข่ายให้
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ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

และมีปญัหาการตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ต
บ่อยครั้ง ซึ่งอาจเกิดจากการส่งสญัญาณจาก
ภายนอกหรือมีอุบตัิเหตุไฟไหมส้ายสัญญาณไฟ
เบอร์ของ Uninet ท าให้ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจลดลง 

ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตการศึกษา 
และมีแนวทางการแก้ไขปัญหา
ฉุกเฉินไว้เพื่อรองรับการให้บริการ 

 
 
2. แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้น
ไตรมาสที่ 4 มีจ านวนทั้งสิ้น 61 ตัวชี้วัด สามารถสรุปผลการประเมินและมีรายละเอียดการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
ตามล าดับดังนี้ 

ตารางท่ี 8  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
  ตัวชี้วัด ทีสู่งกว่าและเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 44 72.13 

  ตัวชี้วัด ทีต่่ ากว่าและไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 17 27.86 

รวม 61 100.00 

 

1. ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการหลัก: โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักศึกษาใหม่ คน 2,230 1,434 ต่ ากว่าเปา้หมาย 796 คน 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,600 1,121 ต่ ากว่าเปา้หมาย 479 คน 

3. จ านวนนักศึกษาคงอยู ่ คน 7,200 5,972 ต่ ากว่าเปา้หมาย 1,228 คน 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100.00 10 100 
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ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 98.00 75.36 ต่ ากว่าเปา้หมาย ร้อยละ 
2.64 

 

2. ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

โครงการหลัก: โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักศึกษาใหม่ คน 380 366 ต่ ากว่าเปา้หมาย 14 คน 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 260 259 ต่ ากว่าเปา้หมาย 1 คน 

3. จ านวนนักศึกษาคงอยู ่ คน 1,390 1,442 100 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100.00 100.00 100 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 98.00 90.61 ต่ ากว่าเปา้หมาย ร้อยละ 
7.39 

 

๓. ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  

โครงการหลัก: โครงการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 

ค่า 

เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักศึกษาใหม่ คน 2,485 2,103 ต่ ากว่าเปา้หมาย 382 คน 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,600 1,841 100 

3. จ านวนนักศึกษาคงอยู ่ คน 7,890 7,975 100 
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ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 

ค่า 

เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100.0 100.0 100 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 95.00 81.63 ต่ ากว่าเปา้หมาย ร้อยละ 13.37 

 

4. ผลผลิต: โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 

โครงการหลัก: โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาแพทยศาสตร ์ คน 16 16 100 

2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร สาขาแพทยศาสตร ์

ร้อยละ 100.0 100.0 100 

3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด สาขา
แพทยศาสตร์ 

ร้อยละ 98.00 100.0 100 

* เป็นโครงการผลิตแพทย์เพิ่มตามแผนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุข 

5. ผลผลิต: โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม  

โครงการหลัก: โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ คน 40 40 100 

2. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาพยาบาลศาสตร์ คน 80 80 100 

3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน ร้อยละ 100.00 100.00 100 
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ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

หลักสูตร สาขาพยาบาลศาสตร ์

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด สาขา
พยาบาลศาสตร ์

ร้อยละ 98.00 100.00 100 

 
6. ผลผลิต: ผลงานวิจัย 

โครงการหลัก: โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนนิการ โครงการ 5 5 100 

2. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 85 88.21 100 

3. จ านวนผลงานการวิจัยและเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จ ผลงาน 5 8 100 

4. ร้อยละของผลงานที่พร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์ ร้อยละ 20 20 100 

 

โครงการหลัก: โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการโครงการวิจยัที่ด าเนนิการ โครงการ 1 1 100 

2. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 100 100 100 

3. จ านวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ครัวเรือน 40 40 100 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีการลดการใช้แก็สแอลพีจีภาค ร้อยละ 40 40 100 
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ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการโครงการวิจยัที่ด าเนนิการ โครงการ 1 1 100 

ครัวเรือนลงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

 

โครงการหลักหลัก: โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการโครงการวิจยัที่ด าเนนิการ โครงการ 12 12 100 

2. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 85 90.33 100 

3. จ านวนผลงานวิจัยที่ แล้ วเสร็จพร้อมยื่นตีพิมพ์
ระดับชาติ และนานาชาติ 

ผลงาน 12 11 ต่ ากว่าเปา้หมาย 1 ผลงาน 

4. ร้อยละของผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.0 25.0 ต่ ากว่าเปา้หมาย ร้อยละ 
31.25 

5. จ านวนผลงานที่ยืนขอจดขอทะเบียนพทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

ผลงาน 1 1 100 

 

โครงการหลัก: โครงการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการโครงการวิจัยที่ด าเนินการ โครงการ 1 1 100 

2. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 85 15.79 ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ
69.21 

3. จ านวนของนักวิจัยที่ผ่านการพัฒนาอย่างน้อย คน 220 165 ต่ ากว่าเป้าหมาย 55 คน 
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ชื่อตัวชี้วัด หน่วย 

ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

4. จ าน วนนั กวิ จั ย รุ่ น ใหม่  (นั กศึ กษ าระดั บ
บัณฑิตศึกษา/ผู้ช่วยนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนาด้าน
การวิจัย) 

คน 2 20 100 

5. นักวิจัยที่ผ่านการพัฒนา สามารถจัดท าข้อเสนอ
โครงการ วิจัยเพื่อขอรับทุน อย่างน้อย 

คน 6 46 100 

 

7. ผลผลิต: ผลงานการให้บริการวิชาการ 

โครงการหลัก: โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 244,400 282,593  100 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ โครงการ 145 188 100 

3. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 95 96.31 100 

4. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 95 100 100 

5. ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่
ได้รับ 

ล้านบาท 62.4591 187.4482 

(งบแผน่ดิน 
26.6942 

เงินรายได้ 
160.7540) 

100 
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โครงการหลัก: โครงการสนับสนุนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ คน 90 74 ต่ ากว่าเปา้หมาย 16 คน 

2. ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ ได้รับ
บริการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ร้อยละ 100 100 100 

 

8. ผลผลิต: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการหลัก: โครงการพัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 
ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการศิลปวฒันธรรม โครงการ 85  92 100 

2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน  17,600   16,120  ต่ ากว่าค่า
เป้าหมาย 4,480 

คน 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 80  88.50 100 

4. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ  95  100 100 

5. ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ล้านบาท 10.4080 9.0022 
(งบแผน่ดิน 7.2750 
เงินรายได้ 1.7272) 

ต่ ากว่าเปา้หมาย 
1.4058 ล้าน

บาท 
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9. ผลผลิต: การบริหารจัดการ 

โครงการหลัก: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

คะแนน 5 5 100 

 

 

โครงการหลัก: โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง  ร้อยละ 55.0 47.15 ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 85.72 

2. จ านวนของบุคลากรที่ได้รับรางวัล หรือการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

คน 30 31 100.0 

3. ค่าคะแนนเฉลี่ ยของบุคลากรที่มีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน* 

คะแนน 50.0 64.3 100 

4. ค่าคะแนนเฉลี่ยของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อ
องค์กร* 

คะแนน 50.0 71.4 100 

* กองการเจ้าหน้าที่ ปรับตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ให้เหมาะสมกับด าเนินงานและสอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน 

 
โครงการหลัก: โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. ร้อยละของจ านวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
ไร้สาย (Access Point) ที่สามารถใช้งานได้(12 ชั่วโมง = 
1 ครั้ง/อุปกรณ์) 

ร้อยละ 95.00 97.88 100 
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ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

2. ร้อยละของจ านวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
ไร้สาย (Access Point) ที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 

ร้อยละ 95.00 96.67 100 

3. จ านวนครั้งต่อปีที่ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งานได้
เกิน 30 นาที 

คร้ัง 1 12 มากกวา่เปา้หมาย 11 ครัง้ 

เนื่องจากในระหวา่งเดือน 
ม.ค.-ก.พ. 2562 ผู้ให้บริการ 
Uninet เกิดเหตุสายไฟเบอร์
ขาดช ารุดเปน็เหตุท าให้ระบบ
อินเตอร์เน็ตไมส่ามารถใช้งาน
ได ้

4. ร้อยละการเพิ่ มความเร็วของระบบเครือข่าย
มากกว่า 2 Gbps เมื่อเทียบกับความเร็วในปีที่ผ่านมา  

ร้อยละ 10.00 10.00 100 

 

 
 
 

3. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนรายจ่าย
ส าหรับด าเนินโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 1,700,909,000.- บาท และในระหว่างปีงบประมาณมีคณะ/หน่วยงานขอ
อนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมรวมจ านวน 160,540,353.- บาท รวมเป็นงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1,861,449,353.00 บาท และ ณ สิ้นไตรมาส 4 คณะ/หน่วยงานรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนงานและผลการเบิกจ่ายมายังกองแผนงาน รวมโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 745 โครงการ และจ านวน
โครงการที่มีผลการด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 638 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
85.75 ของโครงการที่ด าเนินการทั้งหมด และมีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,448,268,436.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 
77.80 ของงบประมาณทั้งหมด กองแผนงานได้สรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่าย รายละเอียดตามล าดับดังนี้ 
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3.1   รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 
 

ตารางที่ 9   สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
               พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 
 

งบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 
งบประมาณรายจ่าย ตามแผนปฏิบัติการ (จัดสรรต้นปี)  1,700,909,000  91.38  

งบประมาณรายจ่าย ตั้งเพ่ิมระหว่างปี   160,540,353  8.62  

รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ณ สิ้นไตรมาส 4 1,861,449,353  100.0  

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 4 1,448,268,436.62 77.80  

งบประมาณคงเหลือตามแผนรายจ่าย* 413,180,916.38 22.20 

หมายเหตุ: *  งบประมาณคงเหลือตามแผนรายจ่าย  ประกอบด้วย 

(1) เงินคงเหลือจากบัญชีกองคลัง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 265,312,545.59 บาท 
(2) เงินผูกพันรายการ/โครงการอ่ืน ๆ  (งบประมาณแผ่นดิน)     34,483,430.00 บาท 
(3) เงินผูกพันรายการ/โครงการอ่ืน ๆ  (เงินรายได้)  14,524,401.80 บาท 
(4) เงินผูกพันงบลงทุน (เงินรายได้)      43,570,549.46   บาท 
(5) เงินตั้งแผนโครงการหารายได้ ที่ไม่เป็นไปตามแผน       38,402,922.83  บาท 
(6) เงินตั้งแผนเพิ่มส าหรับงบลงทุน (เงินสะสมจากปีก่อน)      16,887,066.70   บาท 

 
 

 
   

แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับแผนงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 
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แผนภูมิที่ 3   แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับแผนงบประมาณรายจ่าย  
                                       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 จ าแนกหน่วยงาน 
 

 จากร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ สิ้นไตรมาส 4 
จ าแนกหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่มีร้อยละการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 99.40 รองลงมาคือ 
โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร้อยละ 96.37 และ คณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ 92.18 และเมื่อพิจารณา หน่วยงาน
ที่มีร้อยละการเบิกจ่าย ต่ ากว่าร้อยละ 70 ได้แก่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ และคณะ
นิติศาสตร์  และหน่วยงานที่มีร้อยละการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ คณะพยาบาลศาสตร์ เพียงร้อยละ 37.88 เนื่องมาจาก 
การด าเนินโครงการเพ่ือการจัดหารายได้ตามพันธกิจต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งกลุ่มหน่วยงานดังกล่าว 
เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ  ต้องพึงพิงรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้อ่ืนเป็นหลัก การใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานเน้นการประหยัดงบประมาณ และมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายให้เกิดความคุ้มค่าต่อ
องค์กรมากที่สุด ประกอบกับเพ่ือความมีเสถียรภาพทางการเงินของหน่วยงานด้วย รายละเอียดดังตารางที่ 1  



 

 

ตารางที่ 10  สรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 

 ต ่ำกว่ำ

เป้ำหมำย

 ตำม

เป้ำหมำย

 สูงกว่ำ

เป้ำหมำย

 อยู่

ระหว่ำง

ด่ำเนินงำน

 ยกเลิก

โครงกำร

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)=(6)*100/(5) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(8)+(9)+(10)

+(11)+(12)

(14)=(9)+(10) (15)=(14)*100/(13)

1 คณะเกษตรศาสตร์       90,538,200.00        9,514,852.92       100,053,052.92        88,241,944.12            88.20            5          13          40           -             1                  59                     53                       89.83

2 คณะนิติศาสตร์       34,421,000.00            26,850.00        34,447,850.00        21,769,156.50            63.19            7            7          12           -             3                  29                     19                       65.52

3 คณะบริหารศาสตร์     106,415,900.00          528,463.00       106,944,363.00        67,648,745.31            63.26            1          37          20             5           9                  72                     57                       79.17

4 คณะพยาบาลศาสตร์       51,073,800.00        4,606,700.00        55,680,500.00        21,091,406.79            37.88            5          12            9             1           1                  28                     21                       75.00

5 คณะเภสัชศาสตร์     127,376,100.00      11,488,106.77       138,864,206.77      101,945,369.31            73.41            4          10          18             2          -                    34                     28                       82.35

6 คณะรัฐศาสตร์       30,492,300.00          347,417.04        30,839,717.04        21,442,843.41            69.53            1          24            2           -            -                    27                     26                       96.30

7 คณะวิทยาศาสตร์     157,966,400.00      32,006,011.19       189,972,411.19      188,835,991.66            99.40            7            6          24           -             2                  39                     30                       76.92

8 คณะวิศวกรรมศาสตร์     113,030,200.00      16,407,004.87       129,437,204.87      114,554,401.50            88.50            3          27          34           -             2                  66                     61                       92.42

9 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตฯ       15,221,900.00        5,433,819.48        20,655,719.48        16,630,846.69            80.51            3          18            1             1          -                    23                     19                       82.61

10 คณะศิลปศาสตร์       96,420,300.00      13,130,376.21       109,550,676.21      100,987,997.70            92.18            6          43           -               2           1                  52                     43                       82.69

11 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ     215,162,700.00      23,160,303.09       238,323,003.09      184,825,070.88            77.55            4          28            2           -             2                  36                     30                       83.33

12 ส านักวิทยบริการ       31,653,600.00        2,406,394.52        34,059,994.52        28,517,061.48            83.73           -            10            3             1          -                    14                     13                       92.86

13 ส านักงานบริหารทรัพย์สินฯ       23,572,400.00      13,498,140.00        37,070,540.00        30,752,803.28            82.96            3          22           -               1           1                  27                     22                       81.48

14 ส านักคอมพิวเตอร์       21,386,900.00        2,068,213.91        23,455,113.91        17,475,633.47            74.51            2          17           -               1           2                  22                     17                       77.27

15 โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         9,600,000.00        2,052,228.00        11,652,228.00        11,228,707.35            96.37           -              7           -             -            -                      7                       7                     100.00

16 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย         8,355,600.00                       -            8,355,600.00          5,564,554.39            66.60           -             -             -             -            -                    -                        -                              -   

17 ส านักงานอธิการบดี     568,221,700.00      23,865,472.00       592,087,172.00      426,755,902.78            72.08          17         192           -             -            -                  209                    192                       91.87

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี       1,700,909,000    160,540,353.00    1,861,449,353.00   1,448,268,436.62            77.80          68         473         165           14         24                744                   638                       85.75

ผลรวมของจ่ำนวน

โครงกำรที มีผล

กำรด่ำเนินงำน

บรรลุเป้ำหมำย

ร้อยละจำ่นวนโครงกำร

ที มีผลกำรด่ำเนินบรรลุ

เป้ำหมำยต่อจ่ำนวน

โครงกำรท้ังหมด

รวมงบประมำณ

ท้ังส้ิน

ผลกำรเบิกจ่ำย

ณ ส้ินไตรมำส 4

ร้อยละกำร

เบิกจ่ำยของ

งบประมำณที 

ได้รับจัดสรร

 จ่ำนวนโครงกำร ผลรวมท้ังหมดรวมงบประมำณต้ัง

เพิ มกลำงปี 2562

ล่ำดับ คณะ  งบประมำณ

ที ได้รับจัดสรร (ต้นปี)
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3.2   รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการ 
ใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 

 
ตารางที่ 11 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย  

      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 
 

ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ จ านวน ร้อยละ 
ผลการด าเนนิโครงการ สงูกว่า เป้าหมายที่ก าหนด             165           22.18  
ผลการด าเนนิโครงการ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ก าหนด             473           63.48  
ผลการด าเนนิโครงการ ต่ ากว่า เป้าหมายที่ก าหนด               68             9.14  
อยู่ในระหว่างการด าเนนิการ               14             1.88  
ไม่มีการด าเนนิงาน/ยกเลิก               24             3.23  

รวม  744  100.00 

 

 

 

            แผนภูมิที่ 4  แสดงผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  
        และแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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        แผนภูมิที่ 5  แสดงผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏิบัติการ  
          และแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกหน่วยงาน 
 
 

จากผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 สามารถสรุปรายละเอียดดังนี้  

1. โครงการ/กิจกรรม ที่ผลการด าเนินงาน สูงกว่าและเป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 
638 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 85.75 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่มี ร้อยละ
ผลการด าเนินงานที่สูงกว่าและเป็นไปตามเป้าหมาย สูงที่สุด คือ โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ร้อยละ 100 รองลงมาคือ คณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 96.30  ส านักวิทยบริการ ร้อยละ 92.86  

2. โครงการ/กิจกรรม ที่มีผลการด าเนินงาน ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 68 โครงการ/
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 9.14 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่มี ร้อยละของผลการ
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ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย มากที่สุดคือ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร้อยละ 100 เนื่องจากมี
โครงการหลักเพียงโครงการเดียว และผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด รองลงมาคือ 
คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 24.14 และคณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 17.95 เนื่องจากผลการประเมิน
ตัวชี้วัดรายโครงการไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อาทิเช่น  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการ
วิชาการ  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ  จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้ง
ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติเป็นต้น  เป็นต้น นอกจากนั้นหน่วยงานที่ไม่มีผลการด าเนินงานต่ า
กว่าเป้าหมายที่ก าหนด มีจ านวน 2 หน่วยงาน คือ ส านักวิทยบริการ และสถานปฏิบัติการโรงแรมและ
การท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

3. โครงการ/กิจกรรมที่ อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน  จ านวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 1.88 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่มี ร้อยละของผลการด าเนินงาน อยู่ใน
ระหว่างการด าเนินงานมากที่สุดคือ ส านักวิทยบริการ ร้อยละ 7.14 รองลงมาคือ คณะบริหารศาสตร์ 
ร้อยละ 6.94 และคณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 5.88    

แต่เมื่อพิจารณารายโครงการพบว่า   โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงานเป็นโครงการด้าน 
งบลงทุน  และคณะบริหารศาสตร์มีจ านวนโครงการที่อยู่ในระหว่างการด าเนินงานมากที่สุด เนื่องจาก
เป็นโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารคณะบริหารศาสตร์ (หลังเก่า) จ านวน 5 โครงการ ซึ่งมีผล
การด าเนินงานล่าช้า  เนื่องจากกระบวนการทางพัสดุมีขั้นตอนที่ซับซ้อนในการด าเนินการในขั้นตอน
ต่าง ๆ เพ่ือความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต  จึงต้องมีความระมัดระวังและความรอบคอบใน
การด าเนินงาน ท าให้ไม่สามารถด าเนินการเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งนี้  ได้มีการกันงบประมาณ
ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีตามระเบียบพัสดุเรียบร้อยแล้ว  

4. โครงการ/กิจกรรมที่ไม่มีการด าเนินการและยกเลิกโครงการ  จ านวน 24 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 3.99 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่มีร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ไม่
มีการด าเนินการและยกเลิกมากที่สุด คือ คณะบริหารศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 12.50   รองลงมาคือ 
คณะนิติศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 10.53   อาทิเช่น โครงการเงินส ารองจ่าย (คณะฯ ไม่มีความจ าเป็นใน
การใช้จ่ายจากเงินส ารองจ่ายดังกล่าว)   และส่วนใหญ่เป็นโครงการหารายได้จากแหล่งอ่ืน  ซึ่งเป็น
โครงการจัดกิจกรรมอ่ืนเพ่ือหารายได้ หรือโครงการบริการวิชาการ  กรณีโครงการวิชาการเพื่อหา
รายได้  เนื่องจากการจัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได้แต่ละโครงการ  มีการประเมินความ
คุ้มค่าและคุ้มทุนก่อนการด าเนินโครงการ  และหากเกิดกรณีประเมินแล้วไม่คุ้มค่าต่อการด าเนินงาน 
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก   
 
 
 
 



ตารางท่ี 11 สรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการ√กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ส้ินไตรมาส 4
คณะเกษตรศาสตร์
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1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ

   5.บริหารจัดการภายใต้
หลักธรรมาภิบาลและใช้
ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ
โดยพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร และพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา บริหารจัดการโดย
การลดการพ่ึงพาภาครัฐและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรและพลังงาน 
รวมท้ังสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อการเรียน

โครงการจัดหาและ
พัฒนาส่ือการเรียนรู้
แก่นักศึกษา

ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแผน 
ร้อยละ 100

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือสนับสนุนการผลิต
บัณฑิต

 เงินรายได้           362,590.00           362,590.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ

เมษายน 
2562-มิถุนายน
 2562

√  ไม่มี ไม่มี

 

พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ√หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ช่ือกิจกรรม√โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

 งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท าเคร่ืองหมาย  √  )

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
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พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ√หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ช่ือกิจกรรม√โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

 งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท าเคร่ืองหมาย  √  )

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

  5. บริหารจัดการภายใต้
หลักธรรมาภิบาลและใช้
ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ
โดยพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร และพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา บริหารจัดการโดย
การลดการพ่ึงพาภาครัฐและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรและพลังงาน 
รวมท้ังสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อการเรียน

โครงการพัฒนา
ระบบบริหารและ
จัดการภายใน

โครงการค่าใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภค

 เงินรายได้             3,120,000        3,120,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามปฎิบติการ

ตุลาคม 2561-
 กันยายน 2562

√ ไม่มี ไม่มี

โครงการจัดหารายได้  เงินรายได้             2,432,880           139,256.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามปฎิบติการ

ตุลาคม 2561-
 กันยายน 2562

√ ไม่มี ไม่มี

 5. บริหารจัดการภายใต้
หลักธรรมาภิบาลและใช้
ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ
โดยพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร และพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา บริหารจัดการโดย
การลดการพ่ึงพาภาครัฐและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรและพลังงาน 
รวมท้ังสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อการเรียนร

โครงการสนับสนุน
การผลิตบัณฑิต
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์

 - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นายจ้างท่ีมีต่อ
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ร้อย
ละ 80 

โครงการบริหารจัดการ
ท่ัวไป

 เงินรายได้             2,693,470        1,301,260.95 ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามปฎิบติการ

ตุลาคม 2561
 -30 กันยายน 
2562

√ ไม่มี ไม่มี

ด าเนินการ
บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ 80
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พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ√หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ช่ือกิจกรรม√โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

 งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท าเคร่ืองหมาย  √  )

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้
ความสามารถ  มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รู้
รักสามัคคี และความ
รับผิดชอบ สามารถพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็นท่ียอมรับ

โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์

 - ร้อยละของ
บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้
งานท าหรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑
 ปี  - ร้อยละ 80
ร้อยละของ

โครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีคณะ
เกษตรศาสตร์

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

       2,580,101.67        2,580,101.67 ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามปฎิบติการ

ตุลาคม 61- 
กันยายน 2562

√ การ
เบิกจ่าย
ใน
รายวิชา
ปัญหา
พิเศษมี
ค่าใช้จ่า
ยลักษณ

เสนอให้มี
การบริหาร
งบประมาณ
ท่ียืดหยุ่น
โดย
ปรับเปล่ียน
เป็นหมวดค่า
ใชสอยด้วย เงินรายได้                500,000           499,864.19 ด าเนินการแล้วเสร็จ

ตามปฎิบติการ
ตุลาคม 2561-
 กันยายน 2562

√ ไม่มี ไม่มี

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้
ความสามารถ  มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รู้
รักสามัคคี และความ
รับผิดชอบ สามารถพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็นท่ียอมรับ
ในระดับสากล

โครงการสนับสนุน
การผลิตบัณฑิต
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นายจ้างท่ีมีต่อ
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา
 ร้อยละ 80

โครงการสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิต_ส านัก
เลขานุการ

 เงินรายได้                392,000           161,391.10 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ

ตุลาคม 2561-
 กันยายน 2562

 √ ไม่มี ไม่มี

โครงการสนับสนุน
การพัฒนาวิชาการ

ร้อยละของ
บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้
งานท าหรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑
 ปี ร้อยละ 80

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านวิชาการ
นักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์

 เงินรายได้                411,000           335,548.30 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ

ตุลาคม 2562-
 กันยายน 2562

√ ไม่มี ไม่มี
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พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ√หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ช่ือกิจกรรม√โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

 งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท าเคร่ืองหมาย  √  )

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1.ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้
ความสามารถ  มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รู้
รักสามัคคี และความ
รับผิดชอบ สามารถพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็นท่ียอมรับ
ในระดับสากล

โครงการพัฒนา
บุคลากร

ร้อยละของ
บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้
งานท าหรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑
 ปี ร้อยละ 80

โครงการค่าใช้จ่ายใน
การจ้างบุคลากร

 เงินรายได้             5,046,200        3,774,361.84 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ

ตุลาคม 2562-
 กันยายน 2562

 √    -  -

โครงการเงินส ารองจ่าย
 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

 เงินรายได้                268,800               2,221.26 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ

ตุลาคม 2561-
 กันยายน 2562

√    -  -

โครงการจ้างเหมาท า
ความสะอาดกลุ่ม
อาคารคณะ
เกษตรศาสตร์

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

               366,700           366,700.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ  จ้างเหมา
แม่บ้านท าความสะอาด
จ านวน  6  อัตรา

ตุลาคม 2561-
 กันยายน 2562

√ ไม่มี ไม่มี

โครงการพัฒนา
นักศึกษา

 เงินรายได้                115,000           100,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ

ตุลาคม 2561-
 กันยายน 2562

 √    -  -

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
เสริมสร้างกิจกรรม
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์

 เงินรายได้                352,800           306,111.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ

ตุลาคม 2561-
 กันยายน 2562

√    -  -

โครงการพัฒนา
ระบบบริหารและ
จัดการภายใน

ด าเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ 80

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นายจ้างท่ีมีต่อ
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา
 ร้อยละ 80
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พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ√หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ช่ือกิจกรรม√โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

 งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท าเคร่ืองหมาย  √  )

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

โครงการสนับสนุน
การผลิตบัณฑิต
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์

 - ร้อยละของ
บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้
งานท าหรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑
 ปี  - ร้อยละ 80

โครงการค่าใช้จ่ายใน
การจ้างบุคลากร

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

     56,422,361.22      56,422,361.22 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ

ตุลาคม 2561-
 กันยายน 2562

√    -  -

โครงการสนับสนุน
และส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิ
ภาพของนักศึกษา

ร้อยละของ
บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้
งานท าหรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑
 ปี ร้อยละ 80

โครงการทุนการศึกษา
และบริจาคแหล่งทุน
ภายนอก

 เงินรายได้             2,374,000           513,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ

ตุลาคม 2561-
 กันยายน 2562

 √    -  -
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พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ√หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ช่ือกิจกรรม√โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

 งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท าเคร่ืองหมาย  √  )

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

          340,694.60           340,694.60 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ

ตุลาคม 2561-
 กันยายน 2562

√ ลักษณะ
งาน
ซ่อมแซ
มครุภัณ
ฑ์จะมี
ค่าใช้จ่า
ยใน
การ
บริการ
ซ่ึง
จะต้อง
เบิกจ่าย
ใน
ลักษณะ
ค่าใช้
สอย

เสนอให้มี
การบริหาร
งบประมาณ
ท่ียืดหยุ่น
โดย
ปรับเปล่ียน
เป็นหมวดค่า
ใชสอยด้วย

 เงินรายได้           296,795.93           296,795.93 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ

ตุลาคม 2562-
 กันยายน 2562

√  ไม่มี  ไม่มี

โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง

 เงินรายได้                100,000             19,806.50 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ

ตุลาคม 2562-
 กันยายน 2562

√ ไม่มี  ไม่มี

5. บริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลและใช้ข้อมูล
เป็นฐานในการตัดสินใจโดย
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร และพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา บริหารจัดการโดย
การลดการพ่ึงพาภาครัฐและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรและพลังงาน 
รวมท้ังสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู

โครงการพัฒนา
กายภาพ ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ของมหาวิทยาลัย

ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแผน 
ร้อยละ  90

โครงการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง
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พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ√หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ช่ือกิจกรรม√โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

 งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท าเคร่ืองหมาย  √  )

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

5.บริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลและใช้ข้อมูล
เป็นฐานในการตัดสินใจโดย
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร และพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา บริหารจัดการโดย
การลดการพ่ึงพาภาครัฐและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรและพลังงาน 
รวมท้ังสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้

โครงการสนับสนุน
การผลิตบัณฑิต
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์

ร้อยละ
หลักสูตรท่ี
ได้รับการ
ประเมินอยู่ใน
ระดับดี 
(คะแนน3.01 
ข้ึนไป)
-ร้อยละ
หลักสูตรท่ีผ่าน
เกณฑ์ก ากับ
มาตรฐาน

โครงการบริหารจัดการ
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ

 เงินรายได้                115,000             94,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ

ตุลาคม 2562-
 กันยายน 2562

√ ไม่มี  ไม่มี

6. บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ืองให้สอดรับ
กับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป  
บุคลากร มีสมรรถนะ มี
คุณธรรม จริยธรรม และสุข
ภาวะท่ีดี ปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข และมีความผูกพัน
กับองค์กร

โครงการพัฒนา
บุคลากรคณะ
เกษตรศาสตร์

 เงินรายได้                412,750           101,911.32 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ

ตุลาคม 2562-
 กันยายน 2562

√ ไม่มี ไม่มี

โครงการพัฒนาระบบ
และกลไกการ
บริหารงานบุคคล

 เงินรายได้                  10,200                          -   ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ

ตุลาคม 2562-
 กันยายน 2562

√ ไม่มี ไม่มี

โครงการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาการ
บุคลากรคณะ
เกษตรศาสตร์

 เงินรายได้                185,000                          -   ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ

ตุลาคม 2562-
 กันยายน 2562

√ ไม่มี ไม่มี

โครงการพัฒนา
บุคลากร

บุคลากรได้รับ
การพัฒนา 
ร้อยละ 80
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พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ√หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ช่ือกิจกรรม√โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

 งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท าเคร่ืองหมาย  √  )

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

โครงการสนับนสนุน
บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ

 เงินรายได้                  78,000             21,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ

ตุลาคม 2562-
 กันยายน 2562

√  ไม่มี ไม่มี

2. สร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมท่ีน าไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

2.พัฒนางานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางการเกษตร สร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถ่ิน
 ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   โดยเน้น
งานวิจัยแบบบูรณาการและ
ส่งเสริมความร่วมมือกับ
หน่วยงานท้ังภายในและ
ต่างประเทศ

โครงการวิจัยเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้

ร้อยละการ
สนับสนุนจาก
แหล่งทุน
ภายนอก  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

โครงการสนับสนุน
งานวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก

 เงินรายได้             7,149,800        3,281,030.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ

ตุลาคม 2562-
 กันยายน 2562

√ ไม่มี ไม่มี

โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือการ
สร้างองค์ความรู้
พ้ืนฐานของประเทศ

จ านวนเงิน
สนับสนุน
งานวิจัยไม่น้อย
กว่าตามเกณฑ์
กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
จ านวน 
60,000 บาท
√คน

ผลของไฮโดร
คอลลอยด์ต่อการ
ปรับปรุงคุณภาพบัว
ลอยมันเทศญ่ีปุ่นก่ึง
ส าเร็จรูป

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

               285,900           285,900.00 อยู่ระหว่างด าเนินการและ
ขอขยายระยะเวลา
ด าเนินการ โดยท่ีผ่านมา
ได้ด าเนินการแล้วร้อยละ
ความส าเร็จ 95

ตุลาคม 2561-
 กันยายน 2562

 √ ไม่มี ไม่มี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เส้นกวยจ๊ับอุบลเสริม
มันเทศญ่ีปุ่นเพ่ือสุขภาพ

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

               635,800           635,800.00 อยู่ระหว่างด าเนินการและ
ขอขยายระยะเวลา
ด าเนินการ โดยท่ีผ่านมา
ได้ด าเนินการแล้วร้อยละ
ความส าเร็จ 91

ตุลาคม 2561-
 กันยายน 2562

 √ ไม่มี ไม่มี

โครงการพัฒนา
บุคลากร

บุคลากรได้รับ
การพัฒนา 
ร้อยละ 80

โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสร้าง
ความม่ังค่ังทาง
เศรษฐกิจ

จ านวนเงิน
สนับสนุน
งานวิจัยไม่น้อย
กว่าตามเกณฑ์
กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
จ านวน 
60,000 บาท
√คน
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พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ√หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ช่ือกิจกรรม√โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

 งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท าเคร่ืองหมาย  √  )

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ชุดโครงการการพัฒนา
และเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์จากข้าวแบบ
ครบวงจรให้กับกลุ่ม
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์
จังหวัดอุบลราชธานี
เพ่ือการน าไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์: 
อาหาร ยา และ
เคร่ืองส าอางนาโน
เทคโนโลยี

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

            2,127,700        2,127,700.00 อยู่ระหว่างด าเนินการและ
ขอขยายระยะเวลา
ด าเนินการ โดยท่ีผ่านมา
ได้ด าเนินการแล้วร้อยละ
ความส าเร็จ 94

ตุลาคม 2561-
 กันยายน 2562

√ ไม่มี ไม่มี

ชุดโครงการ
ผลิตภัณฑ์พรีไบโอติก
จากแก่นตะวัน

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

               360,900           360,900.00 อยู่ระหว่างด าเนินการและ
ขอขยายระยะเวลา
ด าเนินการ โดยท่ีผ่านมา
ได้ด าเนินการแล้วร้อยละ
ความส าเร็จ 87

ตุลาคม 2561-
 กันยายน 2562

 √ ไม่มี ไม่มี

3. บริการวิชาการอย่าง
มีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

  3.พัฒนาและสนับสนุนงาน
บริการวิชาการอย่างมีส่วน
ร่วมท่ีเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านการเกษตร 
ความม่ันคงทางอาหาร 
พัฒนาชุมชนและสังคมบน
พ้ืนฐานความพอเพียงท้ังใน
และต่างประเทศ

การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการควบคุม
ศัตรูพืชโดยชีววิธีสู่
เยาวชน ปีท่ี 2

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                 79,600             79,600.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผน
มีนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา จ านวน 81 
คน มีความพีงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
96

10 -11  
มกราคม 2562

√ ไม่มี ไม่มี

โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสร้าง
ความม่ังค่ังทาง
เศรษฐกิจ

จ านวนเงิน
สนับสนุน
งานวิจัยไม่น้อย
กว่าตามเกณฑ์
กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
จ านวน 
60,000 บาท
√คน

โครงการบริการ
วิชาการ

จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ  ร้อย
ละ 85
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พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ√หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ช่ือกิจกรรม√โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

 งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท าเคร่ืองหมาย  √  )

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

การถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้าน
การเกษตรในโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน
 ปีท่ี 8

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                 63,300             63,300.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผน
ครูและนักเรียน รร.ตชด.
ชุมชนป่าหญ้าคา จ านวน 
30 คน มีความพีงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 95

20-21 
พฤศจิกายน 
2561

√ ไม่มี ไม่มี

การผลิตปลานิล
ปลอดภัย

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

               150,000           150,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนมีเกษตรกร ต.เมืองศรี
ไค อ.วารินฯ จ.อุบลฯ 
จ านวน 40 คน  มีความ
พีงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 97

21-22 ก.พ. 62 √ ไม่มี ไม่มี

การผลิตผักปลอดภัย
จากสารพิษ : การปลูก
พืชไม่ใช้ดินในระบบ
การปลูกผักในวัสดุ
ทดแทนดิน 
(Substrate culture)

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                 44,300             44,300.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนมีครู นักเรียน 
ประชาชนท่ัวไป จ านวน 
30 คน  มีความพีงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 95

 2- 3 เมษายน 
2562

√  -  -

การผลิตพืชอาหารสัตว์
คุณภาพดีเพ่ือใช้ในการ
เล้ียงปศุสัตว์แบบย่ังยืน

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                 67,500             67,500.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนมีเกษตรกรผู้เล้ียงโค
เน้ือ กระบือ เกษตรกรผู้
ปลูกหญ้าขาย ใน จ.อุบลฯ
 จ านวน 75 คน  มีความ
พีงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 95

รุ่นท่ี 1)  
21-22 มีนาคม
 2562
รุ่นท่ี 2)  2-3
พ.ค. 2562

√ ไม่มี ไม่มี

โครงการบริการ
วิชาการ

จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ  ร้อย
ละ 85
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พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ√หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ช่ือกิจกรรม√โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

 งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท าเคร่ืองหมาย  √  )

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

การผลิตและเก็บเมล็ด
พันธ์ุผักอินทรีย์อย่าง
ง่ายส าหรับเกษตรกร

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                 60,000             60,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผน มีผู้เข้าอบรมจ านวน 
36  คน  มีความพีงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 95 ส่งรายงาน
ฉบับสมบูรณ์แล้ว

 16-17 มีนาคม
 2562

√ ไม่มี ไม่มี

การผลิตและแปรรูป
แมลงเพ่ือเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหาร

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

               150,000           150,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผน มีผู้เข้าร่วมอบรม 
จ านวน  25 คน มีความ
พีงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 100

 15 -23 กพ.
2562 (อบรม 
20 กพ.)

√ ไม่มี ไม่มี

การพัฒนาการผลิตไก่
พ้ืนเมืองครบวงจรตาม
หลักวิชาการ

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

               220,800           220,800.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผน มีเกษตรกรและ
บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเล้ียงไก่
พ้ืนเมือง จ านวน 50 คน  
มีความพีงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
100

 20, 27,เม.ย. 
2562 
4,11,19,25 
พ.ค. 2562

√ ไม่มี ไม่มี

การเพาะพันธ์ุปลาใน
ระบบน้ าหมุนเวียน

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

               150,000           150,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนครู นักเรียน เกษตรกร
 และบุคคลท่ัวไปจ านวน 
400 คน มีความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมโครงการ : 98

16-18 ก.พ. 
2562

√ ไม่มี ไม่มี

โครงการบริการ
วิชาการ

จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ  ร้อย
ละ 85
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พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ√หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ช่ือกิจกรรม√โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

 งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท าเคร่ืองหมาย  √  )

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

การเพาะและเก็บไข่ไร
แดง และการเพาะไร
น านางฟ้า เพ่ือใช้เป็น
อาหารสัตว์น าวัยอ่อน

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                 67,500             67,500.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผน และมีผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน 36 คน

 30-31 มีนาคม
 2562

√ ไม่มี ไม่มี

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ  เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

               110,000           110,000.00 ด าเนินการแล้ว มีผู้เข้า
อบรม  จ านวน  44  คน  
มีความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ : 97

 9 -10  
เมษายน 2562

√ ไม่มี ไม่มี

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตพริกข้ีหนูและ
พืชประกอบในการแปร
รูปผลิตภัณฑ์

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

               250,000           250,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผน มีเกษตรกรผืท า
การเกษตรบ้านค าลือชา 
และเกษตรกรในพ้ืนท่ี 4 
อปท. นักศึกษา จ านวน 
62 คน

อบรมรุ่นท่ี 1 
29 พย. รุ่นท่ี 2
 30 พ.ย. 
2561 รุ่นท่ี 
3-4 ช่วง พ.ค. -
 มิ.ย. 2562

√ ไม่มี ไม่มี

การอบรมการ
เพาะเล้ียงจ้ิงหรีด

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

               284,400           284,400.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผน มีเกษตรกรเข้าร่วม
อบรมจ านวน 40 คน มี
ความพีงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 45

 มกราคม 
2562- 
กรกฏาคม 2562

√  ไม่มี ไม่มี

การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "การเล้ียง
แพะเน้ือ"

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                 36,000             36,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผน และมีผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน 42 คน มี
ความพีงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ  88.2

 20 กุมภาพันธ์
 2562

√   ไม่มี ไม่มี

โครงการบริการ
วิชาการ

จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ  ร้อย
ละ 85
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พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ√หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ช่ือกิจกรรม√โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

 งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท าเคร่ืองหมาย  √  )

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

เกษตรอินทรีย์วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                 70,000             70,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผน และมีผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน 46 คน  
มีความพีงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
 92.22

9-10 มีนาคม 
2562

√   ไม่มี ไม่มี

ขนมไทย: การผลิต
และออกแบบ
รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ใหม่

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                 72,700             72,700.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ มี
ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 45
  คน  มีความพีงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
 93.68

 8  มิถุนายน 
2562

√  - -

โครงการฝึกอบรมและ
ประกวดแข่งขันทักษะ
วิชาชีพการเกษตรเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถให้
เกษตรกรในเขตอีสานใต้

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

               500,000           500,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนและมีผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน 
252,300คน

15-23 
กุมภาพันธ์ 
2562

√   ไม่มี ไม่มี

ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรสู่
ความย่ังยืน ตาม
โครงการอาหาร

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                 87,200             87,200.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผน นักเรียน ผู้ปกครอง 
อ.ปทุมราชวงศา จ.อุบลฯ 
จ านวน 80 คน

กรกฏาคม 2562 √  -  -

เทคโนโลยีการปลูก
มะเขือเทศเชอร่ีและ
การแปรรูปเบ้ืองต้น

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

               180,600           180,600.00 ด าเนินแล้วเสร็จตามแผน 1
 มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 
48  คน

 คร้ังท่ี  1 
20-21 
กุมภาพันธ์ 
2562

 √ ไม่มี ไม่มี

โครงการบริการ
วิชาการ

จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ  ร้อย
ละ 85
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พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ√หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ช่ือกิจกรรม√โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

 งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท าเคร่ืองหมาย  √  )

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ฟาร์มมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

       1,500,000.00        1,500,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน
 465  คน  มีความพึง
พอใจของผู้ร่วมโครงการ 
ร้อยละ 97

ต.ค.2561- 
กันยายน 2562

√ ไม่มี ไม่มี

สินค้าเกษตรออนไลน์  เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                 50,000             50,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผน มีผู้เข้าร่วมอบรม 
จ านวน 30 คน มีความพึง
พอใจของผู้ร่วมโครงการ 
ร้อยละ 100 และส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว

 16  กุมภาพันธ์
 2562

 √ ไม่มี ไม่มี

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้
ความสามารถ  มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รู้
รักสามัคคี และความ
รับผิดชอบ สามารถพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็นท่ียอมรับ
ในระดับสากล

โครงการบริการ
วิชาการ

ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแผน 
ร้อยละ 100

โครงการบริหารจัดการ
หลักสูตร Non Degree
  หรือหลักสูตรรูปแบบ
ใหม่

 เงินรายได้                720,000                          -   ด าเนินการสอนให้บุคลากร
 กสน. อ าเภอเดชอุดม 
จ านวน 17  คน

 มกราคม 2562
 - มิถุนายน 
2562

√  ไม่มี ไม่มี

3.พัฒนาและสนับสนุนงาน
บริการวิชาการอย่างมีส่วน
ร่วมท่ีเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านการเกษตร 
ความม่ันคงทางอาหาร 
พัฒนาชุมชนและสังคมบน
พ้ืนฐานความพอเพียงท้ังใน
และต่างประเทศ

โครงการบริการ
วิชาการ

ร้อยละการ
สนับสนุนจาก
แหล่งทุน
ภายนอก  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

โครงการสนับสนุนงาน
บริการวิชาการจาก
แหล่งทุนภายนอก

 เงินรายได้        5,033,288.24        5,033,288.24 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ

ตุลาคม 2561-
 กันยายน 2562

√  ไม่มี ไม่มี

โครงการบริการ
วิชาการ

จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ  ร้อย
ละ 85
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พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ√หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ช่ือกิจกรรม√โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

 งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท าเคร่ืองหมาย  √  )

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

4. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และสร้าง
ความเข้าใจในวัฒนธรรม
ท่ีหลากหลายของ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

 4.อนุรักษ์ และศึกษาเพ่ือ
สืบสาน ประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินด้าน
การเกษตรและวิถีชุมชนใน
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

การศึกษาการ
ขยายพันธ์ุกล้วยไม้
เพชรหึงเพ่ือใช้เป็นพืช
สมุนไพร

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

               110,000           110,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผน  โดยผลงานวิจัย 1  
เร่ือง ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
 1 เร่ือง และมี 1 จ านวน
องค์ความรู้ท่ีเกิดจากการ
รวบรวม

ตุลาคม 2561-
 กันยายน 2562

 √ ไม่มี ไม่มี

การศึกษารูปแบบและ
ช่วงเวลาใช้ประโยชน์
ปลาซิว

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                 89,000             89,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 40 คน มีความพีง
พอใจของผู้ร่วมโครงการ 
ร้อยละ 88.5 และมีผู้ร่วม
โครงการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 91

ตุลาคม 2561-
 กันยายน 2562

√ ไม่มี ไม่มี

การส ารวจและ
รวบรวมพันธ์ุไม้ผลวงศ์
ส้ม (Rutaceae) ของ
จังหวัดอุบลราชธานี
เพ่ือการอนุรักษ์
พันธุกรรม ปีท่ี 3

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                 98,000             98,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผน ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษา บุคลากรและ
ชุมชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ตามเป้าหมายโครงการ  มี
ร้อยละ 100 ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ใน
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  มีจ านวน 
10 ผลงานกิจกรรมท่ีมีการ
เผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม

ตุลาคม 2561-
 กันยายน 2562

√ ไม่มี ไม่มี

โครงการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย รวบรวม
และเผยแพร่องค์
ความรู้และภูมิปัญญา
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี

ร้อยละของ
โครงการท่ี
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ  
ร้อยละ 80
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พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ√หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ช่ือกิจกรรม√โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

 งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท าเคร่ืองหมาย  √  )

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

การอนุรักษ์ปลาเสือตอ
ลายเล็กในแม่น้ ามูล

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

               142,000           142,000.00  ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผน มี 1จ านวนแหล่ง
เรียนรู้ท่ีได้รับการพัฒนาท้ัง
ในและนอกมหาวิทยาลัย
และมี  1 จ านวนผลงานท่ี
มีการเผยแพร่

ตุลาคม 2561-
 กันยายน 2562

√ ไม่มี ไม่มี

ค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้
พ้ืนเมือง

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

               147,000           147,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผน มีผู้ร่วมโครงการ
จ านวน 110  คน มีความ
พึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ
ร้อยละ  96

ตุลาคม 2561-
 กันยายน 2562

√ ไม่มี ไม่มี

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาประมง
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

               150,000           150,000.00  ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผน   มีร้อยละ 20 ของ
โครงการท านุท่ีเช่ือมโยง
ไปสู่การท าวิจัย  มี 1 
จ านวนแหล่งเรียนรู้ท่ีได้รับ
การพัฒนาท้ังในและนอก
มหาวิทยาลัย  และมี 1 
จ านวนผลงานท่ีเผยแพร่
ด้านวัฒนธรรม

ตุลาคม 2561-
 กันยายน 2562

√ ไม่มี ไม่มี

โครงการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย รวบรวม
และเผยแพร่องค์
ความรู้และภูมิปัญญา
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี

ร้อยละของ
โครงการท่ี
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ  
ร้อยละ 80
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พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ√หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ช่ือกิจกรรม√โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

 งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท าเคร่ืองหมาย  √  )

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

4. อนุรักษ์ และศึกษาเพ่ือ
สืบสาน ประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินด้าน
การเกษตรและวิถีชุมชนใน
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

โครงการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย รวบรวม
และเผยแพร่องค์
ความรู้และภูมิปัญญา
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี

ด าเนินการแล้ว
เสร็จตาม ร้อย
ละ 100

โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

 เงินรายได้                100,000               8,561.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ

ตุลาคม 2561-
 กันยายน 2562

√   ไม่มี ไม่มี

ผลรวมท้ังหมด   100,053,052.92     88,241,944.12 5 13 40 0
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โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้า ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของแผนการรับ

โครงการจัดการศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

       7,574,100          7,594,700.00 ร้อยละ 71.4 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 1) สถาบันการศึกษา
ต่างๆ เปิดรับจ านวน
นักศึกษามาก นักเรียน
มีทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน 
โดยดูจากข้อมูลจ านวน
ผู้สมัครโควตาขยาย
โอกาส คร้ังท่ี 4 และ
คร้ังท่ี 5 มีผู้สมัครและผู้
เข้าสัมภาษณ์ลดลง
อย่างชัดเจน
2) ระบบรับเข้าของ
มหาวิทยาลัยมีความ
ซับซ้อน มีความยุ่งยาก
ต่อผู้ใช้งาน

การบริหารจัดการค่าจ้างบุคลากร  เงินรายได้      15,121,500        14,741,542.44 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62

โครงการเงินส ารองจ่าย ค่าใช้จ่าย
บุคลากร

 เงินรายได้        1,731,000             449,700.00 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62

โครงการบริหารจัดการเพ่ือจ้าง
บุคลากร

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

     94,402,177        94,402,177.02 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62

โครงการบริหารและจัดการการศึกษา  เงินรายได้           350,000                           -   1 ต.ค.61-30 ก.ย.62

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

ร้อยละ  72.08

ปัญหาอุปสรรค

1) รอบของการเก็บ
ข้อมูลไม่สัมพันธ์กับ
ความเป็นจริง ไม่
เป็นไปตามรอบปี 
เน่ืองจากมหาวิทยาลัย
เก็บข้อมูลเฉพาะช่วง
รับปริญญา
2) เพ่ิมวิธีการเก็บ
ข้อมูลให้เข้าถึงบัณฑิต
มากข้ึน

√

พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท่ีได้
มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นก าลัง
ในการพัฒนาประเทศ และเป็น
ท่ียอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

ร้อยละ 75 ของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็น
ผู้ประกอบการ ภายใน 1 ปี

 งบประมาณที 
ได้รับจัดสรร

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  √  )

ข้อเสนอแนะแหล่งงบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน ณ 
ส้ินไตรมาส 4

1. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
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ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

 งบประมาณที 
ได้รับจัดสรร

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  √  )

ข้อเสนอแนะแหล่งงบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน ณ 
ส้ินไตรมาส 4

โครงการสนับสนุนการจัด
การศึกษา

จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้า ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของแผนการรับ

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา  เงินรายได้           644,400             368,568.00 ร้อยละ 71.4 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ สถาบันการศึกษาต่างๆ 
เปิดรับจ านวน
นักศึกษามาก นักเรียน
มีทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน 
โดยดูจากข้อมูลจ านวน
ผู้สมัครโควตาขยาย
โอกาส คร้ังท่ี 4 และ
คร้ังท่ี 5 มีผู้สมัครและผู้
เข้าสัมภาษณ์ลดลง
อย่างชัดเจน

โครงการสนับสนุนการผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ร้อยละ 0.75 ของจ านวน
นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลท้ังใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

โครงการเงินกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะ
วิทยาศาสตร์

 เงินรายได้        2,649,800          2,019,724.24 ร้อยละ  0.38 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

โครงการค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค  เงินรายได้      11,177,600          9,430,645.10  

โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด  เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

          733,400             712,800.00 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62

โครงการบริหารจัดการรายได้จากการ
ให้บริการของหน่วยงาน

 เงินรายได้        3,978,000          2,586,669.00    

โครงการบริหารและจัดการเงินบริจาค  เงินรายได้        1,100,000          6,962,581.85 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62

ร้อยละ  71.4 √

จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท่ีได้
มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นก าลัง
ในการพัฒนาประเทศ และเป็น
ท่ียอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

บริหารจัดการภายใต้หลักธรร
มาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทัน
กับพลวัตรการเปล่ียนแปลง 
ยกระดับคุณภาพให้เป็น
มาตรฐานสากล และ สร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้และการท างานอย่างมี
ความสุข

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้า ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของแผนการรับ

สถาบันการศึกษาต่างๆ 
เปิดรับจ านวน

นักศึกษามาก นักเรียน
มีทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน 
โดยดูจากข้อมูลจ านวน
ผู้สมัครโควตาขยาย
โอกาส คร้ังท่ี 4 และ

คร้ังท่ี 5 มีผู้สมัครและผู้
เข้าสัมภาษณ์ลดลง

อย่างชัดเจน

1. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
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ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

 งบประมาณที 
ได้รับจัดสรร

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  √  )

ข้อเสนอแนะแหล่งงบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน ณ 
ส้ินไตรมาส 4

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีทันสมัย ม่ันคง 
ปลอดภัย เพ่ือพัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล

โครงการสนับสนุนการจัด
การศึกษา

จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้า ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของแผนการรับ

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา  เงินรายได้             64,000               62,400.00 ร้อยละ  71.4 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ สถาบันการศึกษาต่างๆ 
เปิดรับจ านวน
นักศึกษามาก นักเรียน
มีทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน 
โดยดูจากข้อมูลจ านวน
ผู้สมัครโควตาขยาย
โอกาส คร้ังท่ี 4 และ
คร้ังท่ี 5 มีผู้สมัครและผู้
เข้าสัมภาษณ์ลดลง
อย่างชัดเจน

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอาง, สารออกฤทธ์ิทาง
ชีวภาพ, สารสกัดข้าวพ้ืนเมือง, ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

       1,238,700          1,238,700.00 ร้อยละ  80 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

ชุดโครงการ : ผลิตภัณฑ์พรีไบโอติก
จากแก่นตะวัน

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

       1,621,200          1,621,200.00 ร้อยละ  81 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

การใช้ประโยชน์ซีโอไลต์สังเคราะห์
จากดินตะกอนเพ่ือการบ าบัดโลหะ
หนักท่ีปนเป้ือนในน้ าเสีย

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

          205,700             205,700.00 ร้อยละ  97 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

การเตรียมและพิสูจน์เอกลักษณ์ฟิล์ม
ไฮโดรเจลย่อยสลายได้ทางชีวภาพซ่ึง
เตรียมจากแป้ง 4 ชนิด และพอลิอะค
รีลิคแอซิคส าหรับประยุกต์ใช้ดูดซับสี
ย้อมจากสารละลายน้ า

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

          231,000             231,000.00 ร้อยละ  89 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

การพัฒนาโฟมยางย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพท่ีเตรียมจากยางธรรมชาติและ
กากงาด า

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

          317,600             317,600.00 ร้อยละ  85 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

การสร้างและศึกษาลักษณะของ
อุปกรณ์ p-type 
semiconductor/n-type TiO2 
heterojunctions ส าหรับตัวตรวจวัด
แสงยูวี

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

          205,700             205,700.00 ร้อยละ 100 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

ร้อยละ 80 ของโครงการท่ี
ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด

1. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและวิชาชีพ

2. สร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมท่ีน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
 ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและสังคม
ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างย่ังยืน

โครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐาน
ของประเทศ

โครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือสร้างความม่ังค่ังทาง
เศรษฐกิจ

ร้อยละ 80 ของโครงการท่ี
ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด
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ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

 งบประมาณที 
ได้รับจัดสรร

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  √  )

ข้อเสนอแนะแหล่งงบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน ณ 
ส้ินไตรมาส 4

ไดโอดเปล่งแสงสีขาวประเภทไฮบริด
จากโลหะเชิงซ้อนอิริเดียมและ
อนุพันธ์ฟลูออรีน

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

          205,700             205,700.00 ร้อยละ 94 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

โครงการจัดการศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์

 เงินรายได้           800,000                 7,550.00 ร้อยละ 71.4 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

โครงการพัฒนาก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย)

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

       5,379,000          5,379,000.00 ร้อยละ 71.4 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62

ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ
 : ร้อยละ 95

KICKOFF Young YouTube Creator
 ค่ายสร้างไอเดียแชร์ท่ัวโลก

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

            64,600               64,600.00 ร้อยละ 95 15-17 มีนาคม 2562 √  

ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ :
ร้อยละ 95

STEM Camps  เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

          140,160             140,160.00 ร้อยละ 100 1 ตุลาคม 2561 - 16
 กันยายน 2562

√

ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ :
ร้อยละ 95

Young Developer Academy ปีท่ี 
1 - การพัฒนา Website ในยุค 
Thailand 4.0

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

            69,400               69,400.00 ร้อยละ 100 1 มกราคม - 26 
สิงหาคม 2562

√

ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ :
ร้อยละ 95

การจัดการน้ า ปรับปรุงคุณภาพน้ า
บาดาล น้ าประปาเพ่ือการอุปโภค

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

          100,000             100,000.00 ร้อยละ  100 เมษายน - กันยายน 
2562

√

ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ
 : ร้อยละ 95

การดูแลและซ่อมบ ารุงรักษากล้อง
จุลทรรศน์แบบใช้แสงในโรงเรียน

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

            57,000               57,000.00 ร้อยละ 99.65 19 มกราคม 2562
2 กุมภาพันธ์ 2562

23 กุมภาพันธ์ 2562
30 มีนาคม 2562

√

สถาบันการศึกษาต่างๆ 
เปิดรับจ านวน
นักศึกษามาก นักเรียน
มีทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน 
โดยดูจากข้อมูลจ านวน
ผู้สมัครโควตาขยาย
โอกาส คร้ังท่ี 4 และ
คร้ังท่ี 5 มีผู้สมัครและผู้
เข้าสัมภาษณ์ลดลง
อย่างชัดเจน

ร้อยละ 80 ของโครงการท่ี
ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด

3. บริการวิชาการอย่างมีส่วน
ร่วมเพ่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท่ีได้
มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นก าลัง
ในการพัฒนาประเทศ และเป็น
ท่ียอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้า ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของแผนการรับ

ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณา
การงานบริการวิชาการอย่างมี
ส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของ
ชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐาน
ความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน

โครงการบริการวิชาการ

2. สร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมท่ีน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
 ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและสังคม
ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างย่ังยืน

โครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐาน
ของประเทศ
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ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

 งบประมาณที 
ได้รับจัดสรร

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  √  )

ข้อเสนอแนะแหล่งงบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน ณ 
ส้ินไตรมาส 4

ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ :
ร้อยละ 95

การบ าบัดน้ าเสียจากครัวเรือนด้วยถัง
ดักไขมันอย่างง่าย

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

            67,800               67,800.00 ร้อยละ 100 1 ตุลาคม 2561 - 30
 กันยายน 2562

√

จ านวนผู้ร่วมโครงการ : ร้อยละ 
85 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย

การสร้างเคร่ืองมือวัดปริมาณต่างๆ
ส าหรับโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วย
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

          118,000             118,000.00 ร้อยละ 96.67 29-31 มีนาคม 2562 √

จ านวนโครงงานวิทยาศาสตร์ของ
โรงเรียนท่ีร่วมโครงการ : อย่าง
น้อย 1 โครงงาน ต่อ ครูท่ีมาจาก
โรงเรียนเดียวกัน

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
โครงงานในโรงเรียน

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

            53,000               53,000.00 5 โครงงาน 27-28 กุมภาพันธ์ 
2562

√

ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ :
ร้อยละ 95

การออกแบบสร้างส่ือการเรียนการ
สอนและทักษะการใช้ส าหรับบท
ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ส าหรับครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

            89,200               89,200.00 ร้อยละ 98.1 16-17 มีนาคม 2562 √

ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ :
ร้อยละ 95

โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

          117,600             117,600.00 ร้อยละ 100 เมษายน - กันยายน 
2562

√

ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ :
ร้อยละ 95

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

          149,500        ร้อยละ 100 1 ตุลาคม 2561 - 16
 กันยายน 2562

√

ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ
 : ร้อยละ 95

โครงการวันนวัตนกรรมการสอน 
นวัตกรและนักวิทยาศาสตร์

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

          632,700             632,700.00 ร้อยละ 90 15-16 สิงหาคม 
2562

3. บริการวิชาการอย่างมีส่วน
ร่วมเพ่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณา
การงานบริการวิชาการอย่างมี
ส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของ
ชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐาน
ความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน

โครงการบริการวิชาการ
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ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

 งบประมาณที 
ได้รับจัดสรร

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  √  )

ข้อเสนอแนะแหล่งงบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน ณ 
ส้ินไตรมาส 4

ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ :
ร้อยละ 95

จากคุณประโยชน์ของข้าวกล้องงอกสู่
การสร้างอาชีพ

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

          100,000             100,000.00 ร้อยละ 100 15 กุมภาพันธ์ - 31 
สิงหาคม 2562

√

ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ :
ร้อยละ 95

ธนาคารขยะครัวเรือน แยกท่ีต้นทาง 
อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

            85,200               85,200.00 ร้อยละ 95 เมษายน - กันยายน 
2562

√

ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ :
ร้อยละ 95

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเตรียมการ
สอบโอเนตส าหรับนักเรียนโรงเรียน
เครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

          200,000             200,000.00 ร้อยละ 100 15 ธันวาคม 2561 -
 3 กุมภาพันธ์ 2562

√

ระดับความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจาก
ร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน 1 ระดับ

ร่วมพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

          150,000             150,000.00 ร้อยละ 1 29 มกราคม 2562 √

โครงการพัฒนาความรู้และ
ทักษะชีวิตส าหรับวัยเรียน

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จากค่า
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ 1,400 คน

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิต
ส าหรับวัยเรียน

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

       1,993,200          1,993,199.84  1,522 คน 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

โครงการพัฒนาระบบกลไก
การบริหารงานบริการวิชาการ

ร้อยละ 10 ของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน
จากการให้บริการวิชาการ

โครงการส่งเสริมและบริหารงาน
บริการวิชาการ

 เงินรายได้      20,160,000        35,521,074.17 ร้อยละ 27.68 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

ร้อยละ 20 ของจ านวน
โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงไปสู่
การท าวิจัย/บริการวิชาการ/การ
เรียนการสอน/ กิจกรรมนักศึกษา

การศึกษาอิทธิพลของ NAA และ BA 
ต่อการเจริญของต้นอ่อนเอ้ืองช้างน้าว 
(Dendrobium puchellum Roxb. 
ex Lindl.) ในสภาพปลอดเช้ือ และ
การ ปลูกรักษาพันธ์ุกล้วยไม้ป่า

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

          130,000             130,000.00 ร้อยละ 100 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

ร้อยละ 82 ของนักศึกษา 
บุคลากร และชุมชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ

ความหลากหลายของยีสต์ในพ้ืนท่ี
อพ.สธ. (พ้ืนท่ีอนุรักษ์ต้นน้ าป่าร่องก่อ)

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

            88,500               88,500.00 ร้อยละ 85 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสร้าง
ความเข้าใจในวัฒนธรรมท่ี
หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง

อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรม 
เพ่ือให้เกิดจิตส านึกรักท้องถ่ิน
และประเทศชาติ

โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่องค์
ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณี

3. บริการวิชาการอย่างมีส่วน
ร่วมเพ่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณา
การงานบริการวิชาการอย่างมี
ส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของ
ชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐาน
ความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน

โครงการบริการวิชาการ

73



ต ่า
กว่

าเป้
าห

มา
ย

ตา
มเ

ป้า
หม

าย

สูง
กว่

าเป้
าห

มา
ย

อยู่
ระ

หว่
าง

เนิ
นง

าน

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

 งบประมาณที 
ได้รับจัดสรร

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  √  )

ข้อเสนอแนะแหล่งงบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน ณ 
ส้ินไตรมาส 4

จ านวนหมวดความรู้ท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 2 
หมวดความรู้

การปลูกขยายเห็ดป่าในพ้ืนท่ี อพ.สธ. 
สวนสัตว์อุบลราชธานี

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

            88,000               88,000.00 ร้อยละ 2 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

จ านวนหมวดความรู้ท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 2 
หมวดความรู้

โครงการพัฒนาแผนท่ีเส้นทาง
ท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมอัจฉริยะ
จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสริม (Augmented 
Reality Technology)

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

            76,100               76,100.00 ร้อยละ 2 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

ร้อยละ 85 ของนักศึกษา 
บุคลากร และชุมชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ

ผ้าป่าขยะรีไซเคิล  เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

            55,800               55,800.00 ร้อยละ 100 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

ร้อยละ 20 ของจ านวน
โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงไปสู่
การวิจัย/บริการวิชาการ/การ
เรียนการสอน/กิจกรรมนักศึกษา

พัฒนาศักยภาพแพลงก์ตอนพืชและ
แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีพบในท้องถ่ินเพ่ือ
งาน ทางด้านการประมง

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

            95,000               95,000.00 ร้อยละ 20 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

ผลรวมท้ังหมด   189,972,411      188,835,991.66 7 6 24 -

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสร้าง
ความเข้าใจในวัฒนธรรมท่ี
หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง

อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรม 
เพ่ือให้เกิดจิตส านึกรักท้องถ่ิน
และประเทศชาติ

โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่องค์
ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณี
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โครงการจัดหาและ
พัฒนาส่ือการเรียนรู้แก่
นักศึกษา

จ านวนนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 2000 คน

โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา  เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           7,003,300.00              7,003,299.99 1) จ านวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,386
 คน 
2) เบิกจ่ายร้อยละ 100

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

จ านวนนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 20 คน

โครงการผลิตบัณฑิตนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา

 เงินรายได้            1,284,119.00                 616,462.35 มี น.ศ.ระดับบัณฑิตศึกษา 120 คน 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

โครงการพัฒนาบุคลากร จ านวนพนง.มหาวิทยาลัยและ
 ลจช.24 คน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์

 เงินรายได้              955,900.00                 366,274.45 บุคลากรท่ีเป็นพนง.มหาวิทยาลัยและ ลจช.41 คน 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกิจกรรม
นอกหลักสูตร

จ านวนนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 2000 คน

โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอก
หลักสูตร

 เงินรายได้            2,657,000.00              2,089,799.46 จ านวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,386 คน 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษา

จ านวนอาจารย์ประจ า 73 คน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา  เงินรายได้            5,712,618.00              5,203,237.88 จ านวนอาจารย์ประจ า 80 คน 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

จ านวนนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 20 คน

โครงการสนับสนุนการท า
วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ส าหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

 เงินรายได้            1,750,600.00                 617,728.05 น.ศ.ระดับบัณฑิตศึกษา 120 คน 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

จ านวนนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 20 คน

โครงการสนับสนุนการเรียนการ
สอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับ
บัณฑิตศึกษา

 เงินรายได้            1,215,300.00              1,006,730.00 น.ศ.ระดับบัณฑิตศึกษา 120 คน 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

จ านวนนักศึกษาจากประเทศ
ภูฎาน

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
ของนักศึกษาภูฎาน

 เงินรายได้                46,000.00                   46,000.00 สามารถรับนักศึกษาจากประเทศภูฎาน ได้จ านวน
 2 คน

พ.ย.-61 √ - -

โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพของนักศึกษา

จ านวนนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 2000 คน

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
จากแหล่งทุนภายนอก

 เงินรายได้            1,800,000.00                 425,580.00 จ านวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,386 คน 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

โครงการพัฒนากายภาพ 
ระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัย

จ านวนนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 20 คน

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม กลุ่ม
อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

 เงินรายได้                20,000.00                                -   น.ศ.ระดับบัณฑิตศึกษา 120 คน 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

โครงการพัฒนากายภาพ
ระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัย

จ านวนนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 2000 คน

โครงการค่าสาธารณูปโภค  เงินรายได้            3,594,100.00              3,617,736.78 จ านวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,386 คน 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/
หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ  งบประมาณ
ที ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน มุ่ง
สู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ

1.การผลิตบัณฑิต

5.การพัฒนาองค์กร 
และบุคลากร

โครงการสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์

ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่งงบประมาณ
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การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/
หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ  งบประมาณ
ที ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่งงบประมาณ

จ านวนพนง.มหาวิทยาลัยและ
 ลจช.24 คน

โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้าง
บุคลากร

 เงินรายได้          10,575,288.00              8,798,609.91 พนง.มหาวิทยาลัยและ ลจช.41 คน 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

จ านวนพนง.มหาวิทยาลัยและ
 ลจช.24 คน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์

 เงินรายได้            1,107,600.00                 659,278.91 พนง.มหาวิทยาลัยและ ลจช.41 คน 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

โครงการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ

จ านวนอาจารย์ประจ า 73 คน โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  เงินรายได้              250,000.00                                -   จ านวนอาจารย์ประจ า 80 คน 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

จ านวน พนง.มหาวิทยาลัย-
สายวิชาการ 67 คน

โครงการเงินส ารองจ่าย ค่าใช้จ่าย
บุคลากร

 เงินรายได้            1,586,400.00                 396,600.00 พนง.มหาวิทยาลัย-สายวิชาการ 67 คน 1 ต.ค.61-31 ธ.ค.61 √ - -

จ านวนนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 20 คน

โครงการจัดซ้ือ จัดหาครุภัณฑ์ด้าน 
ICT คณะวิศวกรรมศาสตร์

 เงินรายได้                55,200.00                   53,100.00 น.ศ.ระดับบัณฑิตศึกษา 120 คน 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

จ านวนนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 2000 คน

โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด
กลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             568,900.00                 568,900.00 จ านวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,386 คน 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

จ านวนนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 2000 คน

โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด
กลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

 เงินรายได้            1,412,508.00              1,012,656.00 จ านวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,386 คน 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

จ านวนนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 2000 คน

โครงการบริหารจัดการความเส่ียง  เงินรายได้              220,000.00                 214,715.00 จ านวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,386 คน 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

โครงการสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์

โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้าง
บุคลากร

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

         62,145,435.78            62,145,435.78  ใช้ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 - -

โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษา

จ านวนครู/ช่างเทคนิค 26 คน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา  เงินรายได้                24,000.00                     8,000.00 จ านวนครู/ช่างเทคนิค ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูน
ความรู้ 10 คน

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

การพัฒนากระบวนการเชิงค านวณ
ใหม่ส าหรับการคาดการณ์การ
คลอดก่อนก าหนดโดยใช้ข้อมูล
กล้ามเน้ือไฟฟ้าของมดลูก

 เงินรายได้              380,000.00                                -   10.77 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

การศึกษาและการพัฒนาโมเดล
แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ช่วยในการวางแผนการตัดสินใจใน
กรณีการเกิดเหตุฉุกเฉิน

 เงินรายได้                46,000.00                   28,000.00 10.77 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน มุ่ง
สู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ

5.การพัฒนาองค์กร 
และบุคลากร

2. สร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมท่ีน าไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใน
ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

2.งานวิจัยและงาน
นวัตกรรม

โครงการวิจัยเพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ร้อยละของผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

โครงการพัฒนาบุคลากร
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การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/
หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ  งบประมาณ
ที ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่งงบประมาณ

การปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ าแบบ
สูบน้ ากลับล าตะคองในสภาวะสูบ
น้ ากลับและผลิตไฟฟ้าเพ่ือรองรับ
การเพ่ิมข้ึนของโรงไฟฟ้ากระจาย
ศูนย์ท่ีใช้พลังงานหมุนเวียน

 เงินรายได้              336,067.00                 255,000.00 35.38 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

การพัฒนาแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์เพ่ือออกแบบโรงงาน
บ าบัดน้ าเสียภายใต้ความไม่แน่นอน

 เงินรายได้                78,000.00                                -   35.38 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

การพัฒนาระบบเพ่ือช่วยในการ
ตัดสินใจในการผลิตช้ินงานทางการ
แพทย์ด้วยเคร่ืองพิมพ์แบบสามมิติ

 เงินรายได้              222,000.00                                -   35.38 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

การย่อยสลายพาราเซตามอลในน้ า
ด้วยเอนไซม์แลคเคสหยาบตรึง 
(วท.2555)

 เงินรายได้                18,000.00                                -   35.38 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลนักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่บนฮาดูปคลัสเตอร์

 เงินรายได้                32,000.00                   14,000.00 35.38 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

โครงการการลดการใช้แก๊สแอลพีจี
ในอาคารควบคุมภาครัฐประเภท
โรงพยาบาลเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

 เงินรายได้            1,130,000.00                                -   35.38 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

โครงการการวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบการท างานของ
เซนเซอร์ ผ่าน IoT ในฟาร์มเกษตร
อัจฉริยะท่ีใช้พลังงานจากระบบ
เซลล์แสงอาทิตย์

 เงินรายได้                40,000.00                   40,000.00 35.38 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

โครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสู่ 
SME 4.0 
(เปล่ียนช่ือโครงการ จาก เพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานฯ)

 เงินรายได้            1,025,000.00              1,024,997.00 35.38 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

โครงการสนับสนุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอก ร่วมกับมหาวิทยาลัย

 เงินรายได้              107,800.00                 107,750.00 สนับสนุนงบประมาณร่วมกับมหาวิทยาลัย 1 
โครงการ (ตามแผน 1 โครงการ)

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

2. สร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมท่ีน าไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใน
ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

2.งานวิจัยและงาน
นวัตกรรม

โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้

ร้อยละของผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
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การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/
หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ  งบประมาณ
ที ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่งงบประมาณ

โครงการวิจัย "GECKO: Improving
 Engineers' Employability with 
Multi-competencies, 
Knowledge and Opportunities"

 เงินรายได้            1,377,526.09              1,377,526.09 เข้าร่วมฝึกอบรมภายใต้โครงการวิจัย  จ านวน 3 
คร้ัง

15 ต.ค.60-30 ก.ย.62 √

โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
สังคมและส่ิงแวดล้อม

ร้อยละของผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

การลดการใช้แก๊สแอลพีจีในภาค
ครัวเรือนในชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             719,600.00                 719,600.00 48.89 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไบโอ
ดีเซลด้วยเคร่ืองกระตุ้นปฏิกิริยาท
รานส์เอสเทอริฟิเคช่ันชนิด 
spinning rotor hydrodynamic 
cavitation

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             205,700.00                 205,700.00 48.89 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

การเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงความร้อน
ของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนแบบ
 Vertical port ด้วยการไหลแบบ
หมุนวน

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             205,600.00                 205,600.00 48.89 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

การเลือกสถานท่ีต้ังเตาเผาขยะติด
เช้ือและการจัดเส้นทางยานพาหนะ
ส าหรับเก็บขยะติดเช้ือของ
โรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออก
เฉียง

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             205,700.00                 205,700.00 48.89 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

การออกแบบระบบติดตามการสึก
หรอเคร่ืองมือขณะเช่ือมของการ
เช่ือมเสียดทานแบบกวน

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             205,400.00                 205,400.00 48.89 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

ต้นแบบระบบการลดความร้อนรอบ
อาคารในเขตชุมชนเมืองด้วย
เทคโนโลยี คอนกรีตพรุน

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             205,200.00                 205,200.00 48.89 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

ผลกระทบและแนวทางการจัด
ปัญหาการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าด้วย
ฟังก์ชัน V2G

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             205,100.00                 205,100.00 48.89 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

2. สร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมท่ีน าไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใน
ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

2.งานวิจัยและงาน
นวัตกรรม

โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้

ร้อยละของผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ร้อยละของผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือการสร้าง
องค์ความรู้พ้ืนฐานของ
ประเทศ
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การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/
หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ  งบประมาณ
ที ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่งงบประมาณ

โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสร้างความ
ม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ

ร้อยละของผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ชุดโครงการ "การพัฒนาระบบการ
ผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากบัวบกเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต"

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             337,100.00                 337,100.00 48.89 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

การศึกษาชลศาสตร์การไหลใน
แม่น้ ามูลโดยใช้แบบจ าลองทาง
กายภาพและแบบจ าลอง
คณิตศาสตร์ : กรณีศึกษาแม่น้ ามูล
จาก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ถึง จุด
บรรจบแม่น้ าโขง

 เงินรายได้            1,841,503.00                 630,500.00 48.89 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

โครงการพัฒนาระบบป้อนมะละกอ
ในเคร่ืองสับมะละกอ

 เงินรายได้              726,000.00                 726,000.00 48.89 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

การออกแบบและสร้างเคร่ืองสูบน้ า
พลังงานทดแทนแบบผสมผสาน
พลังงานจากการป่ันและเซลล์
แสงอาทิตย์

 เงินรายได้                90,000.00                   50,000.00 48.89 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

โครงการบริการวิชาการ 1.มีจ านวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 
85 จากเป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 95
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95

การถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรม
อุตสาหการในการแก้ปัญหาของ
ชุมชน เพ่ิมประสิทธิภาพและลด
ค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมหรือหน่วยงานของรัฐ

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

               43,500.00                   43,500.00 1. ร้านสุโขทัยเฟอร์นีเจอร์ -ได้น าjigและfixtureไป
ทดลองใช้งานจริง ซ่ึงช่วยลดเวลาในการประกอบ
เฟอร์นีเจอร์ -ได้ปรับผังโรงงานใหม่ ซ่ึงช่วยเวลาใน
การเคล่ือนย้ายช้ินส่วนเฟอร์นีเจอร์ 
2. เทศบาลต าบลเมืองศรีไค -จัดเส้นทางการเดิน
รถเก็บรวบรวมขยะของรถเก็บขยะสองคัน

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

โครงการบริการวิชาการ 1.มีจ านวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 
85 จากเป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 95
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS 
สมัยใหม่ส าหรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

               56,940.00                   56,940.00 1. ร้อยละผู้เข้าร่วม 92  19 ม.ค.62 √ - -

3. บริการวิชาการ
อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใน
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

3.การบริการวิชาการ

2. สร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมท่ีน าไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใน
ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

2.งานวิจัยและงาน
นวัตกรรม

โครงการวิจัยท่ีสามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

ร้อยละของผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
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การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/
หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ  งบประมาณ
ที ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่งงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 1.มีจ านวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 
85 จากเป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 95
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet
 of Things กับระบบ Smart Farm

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

               58,900.00                   58,900.00 1. ร้อยละผู้เข้าร่วม 90
2. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 5 
สถาบันการศึกษา

17-18 ส.ค.62 √ - -

โครงการบริการวิชาการ 1.จ านวนผู้เข้ารับบริการ 12
 หน่วยงาน
2. ร้อยละความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

โครงการการให้บริการทางวิชาการ
เก่ียวกับค่าทดสอบวัสดุ

 เงินรายได้              700,000.00                 452,425.00 1.จ านวนผู้เข้ารับบริการ 15 หน่วยงาน 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

โครงการบริการวิชาการ 1.จ านวนผู้เข้ารับบริการ 15
 หน่วยงาน
2. ร้อยละความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

โครงการการให้บริการทางวิชาการ
เก่ียวกับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า

 เงินรายได้              800,000.00                 721,146.85 1.จ านวนผู้เข้ารับบริการ 12 หน่วยงาน 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

โครงการบริการวิชาการ 1.จ านวนโครงการบริการวิชา
จากหน่วยงานภายนอก อย่าง
น้อย 1 โครงการ/ปี

โครงการบริการทางวิชาการด้านอ่ืน
ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์

 เงินรายได้            2,000,000.00                 990,897.00 ด าเนินการ 1 โครงการ คือ โครงการต้นแบบทาง
วิศวก ารรมระดับประเทศ

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

โครงการบริการวิชาการ 1.จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
ไม่น้อยกว่า 800 คน

โครงการบริการวิชาการด้าน
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 เงินรายได้          10,000,000.00              9,582,975.00 1.จ านวนผู้เข้าอบรม 500 คน 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √ - -

โครงการบริการวิชาการ 1.มีจ านวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 
85 จากเป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 95
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95

โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
เรียนรู้ของครูนักเรียนด้านสมองกล
ฝ่ังตัวในการเกษตรเพ่ือพัฒนาชุมชน

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

               55,100.00                   55,100.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผลการด าเนินโครงการ
ดังน้ี
1. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ 132.5
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม87.26
3. ร้อยละของผู้ร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 92.13

 21 ก.ค.62 √ - -

โครงการบริการวิชาการ 1.มีจ านวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 
85 จากเป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 95
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95

โครงการอบรมหลักสูตร "พลังงาน
แสงอาทิตย์มีคุณค่า"

 เงินรายได้              400,000.00                                -   ไม่สามารถด าเนินการได้ ก.ย.-62 √ - -

3. บริการวิชาการ
อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใน
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

3.การบริการวิชาการ
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การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/
หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ  งบประมาณ
ที ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่งงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 1.มีจ านวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 
85 จากเป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 95
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95

โครงการอบรมหลักสูตร "หุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ (Robotics และ
 Automation)"

 เงินรายได้              400,000.00                                -   ไม่ด าเนินการ เน่ืองจากการสถานประกอบการ
ภายนอกท่ีร่วมจัดอบรมไม่สามารถจัดอบรมร่วมได้

ก.ย.-62 √ - -

โครงการบริการวิชาการ 1.มีจ านวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 
85 จากเป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 95
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95

โรงเรียนวิศวกรรุ่นเยาว์  เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             189,200.00                 189,200.00 1.จัดระยะ 1 วันท่ี 23-25 ม.ค.62
2.จัดระยะ 2 วันท่ี 1-2 มี.ค.62
3.อยู่ระหว่างการสรุปผลโครงการในภาพรวม

ม.ค.62, มี.ค.62 √ - -

โครงการบริการวิชาการ 1.มีจ านวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 
85 จากเป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 95
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95

อบรมเขียนโปรแกรมระบบควบคุม
อัตโนมัติในการเกษตร

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

               53,500.00                   53,500.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผลการด าเนินโครงการ
ดังน้ี
1. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ 132.5
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม87.26
3. ร้อยละของผู้ร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 92.13

 20 ก.ค.62 √ - -

โครงการบริการวิชาการ 1.มีจ านวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 
85 จากเป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 95
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การ
ประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
สร้างนวัตกรรมกับระบบฟาร์ม
อัจฉริยะในโรงเรียน" เปล่ียนช่ือจาก
การตรวจสอบบ ารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าและระบบควบคุมมอเตอร์ป้ัม
น้ าระบบประปาหมู่บ้าน

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

               64,700.00                   64,700.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผลการด าเนินโครงการ
ดังน้ี
1. ร้อยละผู้เข้าร่วม 107.50
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 89.50
3. ร้อยละของผู้ร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 87.37

 8 มี.ค.62 √ - -

โครงการบริการวิชาการ 1.มีจ านวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 
85 จากเป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 95
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95

อบรมเชิงปฏิบัติการ สมองกลฝังตัว
สร้างส่ิงประดิษฐ์อินเตอร์เนตทุก
สรรพส่ิงกับการจัดการพลังงาน
ไฟฟ้าในโรงเรียน

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

               66,000.00                   66,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผลการด าเนินโครงการ
ดังน้ี
1. ร้อยละผู้เข้าร่วม 242.50
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 89.82
3. ร้อยละของผู้ร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 87.43

 7 มิ.ย.62 √ - -

3. บริการวิชาการ
อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใน
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

3.การบริการวิชาการ
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การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/
หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ  งบประมาณ
ที ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่งงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 1.มีจ านวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 
85 จากเป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 95
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95

อบรมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนา
ศักยภาพเชิงวิศวกรรมไทย ให้ก้าว
ไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             330,800.00                 330,800.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผลการด าเนินโครงการ
ดังน้ี
1. ร้อยละผู้เข้าร่วม 173.00
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 85.71
3. ร้อยละของผู้ร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 93.41

24-25 ม.ค.62 √ - -

โครงการบริการวิชาการ 1.มีจ านวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 
85 จากเป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 95
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95

อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแอพ 
Android ส าหรับผู้เร่ิมต้น

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

               54,900.00                   54,900.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผลการด าเนินโครงการ
ดังน้ี
1. ร้อยละผู้เข้าร่วม 107.40
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 86.52
3. ร้อยละของผู้ร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 84.51

 20 ม.ค.62 √ - -

โครงการบริการวิชาการ 1.มีจ านวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 
85 จากเป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 95
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95

อบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักย์ภาพนัก
ประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัวน้อยด้วยระบบ
สมองกลฝังตัว

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

               60,200.00                   60,200.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผลการด าเนินโครงการ
ดังน้ี
1. ร้อยละผู้เข้าร่วม 107.50
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 87.52
3. ร้อยละของผู้ร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 89.15

 19 ม.ค.62 √ - -

โครงการบริการวิชาการ 1.มีจ านวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 
85 จากเป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 95
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95

อบรมปฏิบัติการ การตรวจสอบ
ความปลอดภัย การบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ไฟฟ้าและการประหยัด
ไฟฟ้าในโรงเรียน

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

               61,900.00                   61,900.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผลการด าเนินโครงการ
ดังน้ี
1. ร้อยละผู้เข้าร่วม 242.50
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 91.25
3. ร้อยละของผู้ร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 86.45

ธ.ค.-61 √ - -

โครงการบริการวิชาการ 1.มีจ านวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 
85 จากเป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 95
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95

อิเล็กทรอนิกส์สร้างสรรค์
ส่ิงประดิษฐ์เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และสมรรถนะนักเรียน ครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

               63,000.00                   63,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผลการด าเนินโครงการ
ดังน้ี
1. ร้อยละผู้เข้าร่วม 107.50
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 86.52
3. ร้อยละของผู้ร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 87.35

 7 มี.ค.62 √ - -

3. บริการวิชาการ
อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใน
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

3.การบริการวิชาการ
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การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/
หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ  งบประมาณ
ที ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่งงบประมาณ

1.มีจ านวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 
85 จากเป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 95
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95

การเรียนรู้ความเป็นมาของวัสดุ 
ผ่านโบราณวัตถุ และกลุ่ม
หัตถกรรมทองเหลืองในจังหวัด
อุบลราชธานี

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

               55,000.00                   55,000.00 1.จ านวนผู้เข้าร่วม 40. คน
2.ร้อยละความพึงพอใจ 90

 2-3 ส.ค.62 √ - -

ร้อยละความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการ ร้อยละ 80

พัฒนาพ้ืนท่ีแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ"
ป่าต้นน้ าร่องก่อ"

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             200,000.00                 200,000.00 1.จ านวนผู้เข้าร่วม 30. คน
2.ร้อยละความพึงพอใจ 80

พ.ย.61-ก.ย.62 √ - -

ผลรวมท้ังหมด 129,437,204.87  114,554,401.50    3 27 34 -

4. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และ
สร้างความเข้าใจใน
วัฒนธรรมท่ี
หลากหลายของ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

4.ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย รวบรวมและ
เผยแพร่องค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี
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โครงการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตร

1.ส่งเสรืมและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
2.ความพึงพอใจของนักศึกษา

โครงการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตร

 เงินรายได้                    64,400              54,846.00 เบิกจ่ายและปิดโครงการการ
ด าเนินงานของไตรมาสท่ี 3

ก.ค.-ก.ย.62  √ ก ากับ ติดตาม ผู้
ด าเนินงานให้เร่ง
ด าเนินการเบิกจ่ายตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดให้
เป็นไปตามระเบียบเงิน
รายได้

โครงการผลิตบัณฑิตคณะ
ศิลปประยุกต์ฯ ระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตร 
สถาปัตยกรรมศาสตร์

 เงินรายได้                  410,700            150,317.52 1.โครงการทัศนศึกษาดูงาน
สถาปัตยกรรม วันท่ี 24 - 25 
สิงหาคม 2562

ก.ค.-ก.ย.62 √ ก ากับ ติดตาม ผู้
ด าเนินงานให้เร่ง
ด าเนินการเบิกจ่ายตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดให้
เป็นไปตามระเบียบเงิน
รายได้

โครงการผลิตบัณฑิตคณะ
ศิลปประยุกต์ฯ ระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตร 
ออกแบบอุตสาหกรรม

 เงินรายได้                  519,300            359,129.00 การด าเนินกิจกรรมท่ีด าเนินการ
แล้วได้แก่
1.โครงการเดินทางศึกษาดูงาน
แฟช่ัน 30 ส.ค. - 1 ก.ย.62 ณ 
กทม
2.โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี กทม ระหว่างวันท่ี 7-9 
สิงหาคม 2562

ก.ค.-ก.ย.62 √ ก ากับ ติดตาม ผู้
ด าเนินงานให้เร่ง
ด าเนินการเบิกจ่ายตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดให้
เป็นไปตามระเบียบเงิน
รายได้

โครงการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน

1.ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะ
เป็นไปตามมหาวิทยาลัยก าหนด
2.ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความสุขใน
การปฏิบัติงาน
3.ร้อยละบุคลากรท่ีมีความผูกพันต่อ
องค์กร

โครงการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน

 เงินรายได้                      9,000                6,120.00 1.อบรมเชิงปฏิบัติการการท า
สัยญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา 2562 วันท่ี 23 
ก.ค.62
2.โครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปี
การศึกษา 2562 ด าเนินการจัด
วันท่ี 25 ก.ค.62

ก.ค.-ก.ย.62 √ มหาวิทยาลัยควรจัด
อบรมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
เป็นการพัฒนักยภาพ
บุคลากรในภาพรมของ
มหาวิทยาลัย และเป็ฯ
แนวทางการท างานใน
ทิศทางเดียวกัน

1. สร้างบัณฑิต
ท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐาน มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ท่ี 1. พัฒนาหลักสูตร
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม และ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ  
โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณาการ
ท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด และมีทักษะในการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21

โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปประยุกต์
และการออกแบบ

1.ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ
2.ร้อยละของผู้สพเร็จการศึกษาท่ีงาน
ตรงสาขา
3.จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการยกน่อง
ชมเชยด้านคุณธรรม จริยธรรมจาก
สังคม
4.ร้อยละความพึงพอใจต่อหลักสูตร
5.จ านวนนัตกรรมของนักศึกษา

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

 งบประมาณ
ที ได้รับจัดสรร

ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลา
ที ด่าเนินการ
(ระบุวันที 
เนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ
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 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

 งบประมาณ
ที ได้รับจัดสรร

ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลา
ที ด่าเนินการ
(ระบุวันที 
เนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย์

1.ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะ
เป็นไปตามมหาวิทยาลัยก าหนด
2.ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความสุขใน
การปฏิบัติงาน
3.ร้อยละบุคลากรท่ีมีความผูกพันต่อ
องค์กร

โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าของ
บุคลากร

 เงินรายได้                    14,000              10,201.00  1.อบรมเชิงปฏิบัติการ design 
thinking facilitator training 
25-27 พ.ค. 62 ณ กทม
 2.ประชุมวิชาการระดับชาติ 
โฮมภูมิ 13-14 ถุนายน 2562
 ณ ม.สารคาม อ.กัญญา
3.ประชุมวิชาการระดับชาติ โฮม
ภูมิ 13-14 ถุนายน 2562 ณ 
ม.สารคาม อ.ต๊ิก
 4.ประชุมวิชาการระดับชาติ 
โฮมภูมิ 13-14 ถุนายน 2562
 ณ ม.สารคาม อ.ชัยบพิธ

ก.ค.-ก.ย.62 √ การส่ง
เอกสาร
เบิกจ่ายยัง
มีความล้า

โครงการค่าใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภค

 เงินรายได้                  440,000            302,786.10 งบประมาณเพียงพอส าหรับจ่าย
ค่าไฟฟ้า

ก.ค.-ก.ย.62 √

โครงการเงินส ารองจ่าย 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

 เงินรายได้                  201,600              50,400.00 เป็นไปตามแผนการด าเนินงานท่ี
ก าหนดไว้

ก.ค.-ก.ย.62 √

โครงการช าระหน้ีเงินทุน
ส ารองมหาวิทยาลัย

 เงินรายได้                  100,000                           -   อยู่ระหว่างด าเนินการตัดโอนจ่าย
งบประมาณช าระหน้ีเงินยืม
กองทุนส ารองมหาวิทยาลัย

ก.ค.-ก.ย.62 √

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

              4,080,240         4,080,240.00 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกเดือน

ก.ค.-ก.ย.62 √

 เงินรายได้               7,352,085         4,729,026.19 งบประมาณรายจ่ายส าหรับ
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
เพียงพอ และการเบิกจ่ายเป็นไป
ตามระยะเวลา

ก.ค.-ก.ย.62 √

1. สร้างบัณฑิต
ท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐาน มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ท่ี 1. พัฒนาหลักสูตร
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม และ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ  
โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณาการ
ท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด และมีทักษะในการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

1.มีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอ

โครงการบริหารจัดการเพ่ือ
จ้างบุคลากร
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 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

 งบประมาณ
ที ได้รับจัดสรร

ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลา
ที ด่าเนินการ
(ระบุวันที 
เนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรเพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และระดับสากล

1.ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะ
เป็นไปตามมหาวิทยาลัยก าหนด
2.ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความสุขใน
การปฏิบัติงาน
3.ร้อยละบุคลากรท่ีมีความผูกพันต่อ
องค์กร

โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าของ
บุคลากร

 เงินรายได้                    14,000                7,716.00 การด าเนินงานโครงการเป็นไป
ตามแผนการด าเนินงานท่ีก าหนด
ไว้

ก.ค.-ก.ย.62 √

โครงการพิเศษเพ่ือหา
รายได้โดยศิษย์เก่าและ
แหล่งทุนบริจาคอ่ืนๆ

 เงินรายได้                  150,000              14,000.00 ด าเนินการเบิกจ่ายเป็น
ทุนการศึกษา

ก.ค.-ก.ย.62 √

โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร

 เงินรายได้                    67,400              12,500.00 ก.ค.-ก.ย.62 √ ก ากับ ติดตาม ผู้
ด าเนินงานให้เร่ง
ด าเนินการเบิกจ่ายตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดให้
เป็นไปตามระเบียบเงิน
รายได้

โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาทักษะในการด าเนิน
ชีวิตของนักศึกษา

 เงินรายได้                      2,600                2,600.00 การด าเนินกิจกรรมท่ีด าเนินการ
แล้วได้แก่
1.โครงการระดมทุนการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เดือน ต.ค.61

เดือน ก.พ. -
 มี.ค.2562

√ ก ากับ ติดตาม ผู้
ด าเนินงานให้เร่ง
ด าเนินการเบิกจ่ายตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดให้
เป็นไปตามระเบียบเงิน
รายได้

1.การจัดกิจกรรมส่งเสริม และ 
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้
เกิดประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายในการรักษา
ความสะอาดด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 เงินรายได้                  171,800              92,600.00 การด าเนินงานโครงการเป็นไป
ตามแผนการด าเนินงานท่ีก าหนด
ไว้

ต.ค.61 - 
ก.ย.62

√

1. สร้างบัณฑิต
ท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐาน มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ท่ี 1. พัฒนาหลักสูตร
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม และ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ  
โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณาการ
ท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด และมีทักษะในการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกิจกรรม
นอกหลักสูตร

1.การบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ
 และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
2.ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ
การจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อม
ด้านต่างๆให้นักศึกษา
3.แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในภาพรวมของคณะ โดยการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษา

โครงการสนับสนุนการ
บริหารท่ัวไป
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 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

 งบประมาณ
ที ได้รับจัดสรร

ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลา
ที ด่าเนินการ
(ระบุวันที 
เนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ

2.การจัดกิจกิจกรรมท่ีส่งเสริม และ 
สนับสนุนหลักธรรมาภิบาล

โครงการบริหารและ
จัดการส่วนกลางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 เงินรายได้                  175,615            114,315.40 การด าเนินงานโครงการเป็นไป
ตามแผนการด าเนินงานท่ีก าหนด
ไว้

ต.ค.61 - 
ก.ย.62

√ ก ากับ ติดตาม ผู้
ด าเนินงานให้เร่ง
ด าเนินการเบิกจ่ายตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดให้
เป็นไปตามระเบียบเงิน
รายได้

โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพของนักศึกษา

1.เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษา
นักศึกษาท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์

โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษา

 เงินรายได้                    30,000                8,000.00 การด าเนินกิจกรรมท่ีด าเนินการ
แล้วได้แก่ 
1. โครงการทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 
วันท่ี 7 ก.พ. 62

เดือน มี.ค.
2562

√ ก ากับ ติดตาม ผู้
ด าเนินงานให้เร่ง
ด าเนินการเบิกจ่ายตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดให้
เป็นไปตามระเบียบเงิน
รายได้

2. สร้างองค์
ความรู้และ
นวัตกรรมท่ี
น าไป
ประยุกต์ใช้
ประโยชน์เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนใน
ภาค
ตะวันออกเฉียงเห
นือและภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง

กลยุทธ์ท่ี 3. สร้างกลุ่มวิจัยมุ่ง
เป้าจากความเช่ียวชาญของ
นักวิจัยในมหาวิทยาลัยท่ี
สอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาของประเทศและ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพ่ือสร้าง
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ี
พัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้

1.จ านวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมท่ี
เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศ
2.จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
3.องค์ความรู้/นวัตกรรมท่ีถูกน าไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม
4.ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม

โครงการวิจัยจากภายนอก  เงินรายได้                  616,000            224,758.00 งบวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ยัง
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้

ต.ค.61 - 
ก.ย.62

√

3. บริการ
วิชาการอย่างมี
ส่วนร่วมเพ่ือเพ่ือ

1.จ านวนโครงการบริการวิชาการ
อย่างมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

โครงการหารายได้จากก
การบริหารจัดการหลักสูตร
 Non Degree  หรือ
หลักสูตรรูปแบบใหม่

 เงินรายได้                  400,000            400,000.00 หลักสูตรยังไม่ได้รับการอนุมัติ ก.ค.-ก.ย.62 √

1. สร้างบัณฑิต
ท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐาน มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ท่ี 1. พัฒนาหลักสูตร
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม และ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ  
โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณาการ
ท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด และมีทักษะในการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21

โครงการสนับสนุนการ
บริหารท่ัวไป

กลยุทธ์ท่ี 4 จัดหารายได้จาก
การบริการวิชาการของคณะ

โครงการบริการวิชาการ
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 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

 งบประมาณ
ที ได้รับจัดสรร

ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลา
ที ด่าเนินการ
(ระบุวันที 
เนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ

โครงการหารายได้จากการ
บริหารจัดการทรัพยากร
และทรัพย์สิน

 เงินรายได้                    24,000                           -   ได้มีการประชุม/หารือ เก่ียวกับ
สินค้า,ผลิตภัณฑ์ ท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ อยู่ระหว่างการสรุป
เพ่ือผลิตสินค้าท่ีจะจัดจ าหน่าย

ก.ค.-ก.ย.62 √

โครงการหารายได้จากการ
ให้บริการวิชาการ
(งบประมาณเดิมท่ีต้ังไว้ 
32,000 บาท
งบประมาณเข้าระหว่างปี 
โครงการท่องเท่ียว 
85,100 บาท
โครงการสมาทฟาร์เมอร์ 
5,415,972 บาท)

 เงินรายได้               5,480,379         5,678,691.48 รายรับจริงสูงกว่าประมาณการ
ท่ีต้ังไว้ และด าเนินการเบิกส่วนท่ี
 1 แล้ว ด าเนินการระหว่างเดือน
 ต.ค.-ธ.ค.61

ก.ค.-ก.ย.62 √

สัปดาห์นวัตกรรมและการ
ออกแบบ (INOVATION 
AND DESIG WEEK)

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                 277,600            277,600.00 จัดแสดงผลงานระหว่างวันท่ี 7-8
 พฤษภาคม 2562 และ
ด าเนินการปิดโครงการเรียบร้อย
แล้ว

ระหว่างวันท่ี
 7 - 8พ.ค.
2562 ณ 
ศูนย์การค้า
เซนทรัล
พลาซ่า 
อุบลราธานี

√

2.จ านวนโครงการบริการวิชาการ
อย่างมีส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอก
3. ร้อยละโครงการบริการวิชาการ
อย่างมีส่วนร่วมท่ีน าความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้พัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย
4.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรท่ีรับ
บริการวิชาการและวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จากบริการ

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนใน
ภาค
ตะวันออกเฉียงเห
นือและภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง

กลยุทธ์ท่ี 4 จัดหารายได้จาก
การบริการวิชาการของคณะ

โครงการบริการวิชาการ
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 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

 งบประมาณ
ที ได้รับจัดสรร

ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลา
ที ด่าเนินการ
(ระบุวันที 
เนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ

4. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 และสร้างความ
เข้าใจใน
วัฒนธรรมท่ี
หลากหลายของ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริม
สนับสนุนให้นักศึกษา 
บุคลากรตระหนักถึงคุณค่า 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
 และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิด
ส านึกรักบ้านเกิดและเชิดชู
ศักด์ิศรีของมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม

1.ระดับการตระหนักถึงความส าคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของผู้ร่วมกิจกรรม
2.จ านวนผลงานกิจกรรมท่ีมีการ
เผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม
3.ร้อยละจ านวนผู้เข้ารับการเรียนรู้/
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมต่อเป้าหมาย
โครงการ

โครงการประเพณีบุญบ้ังไฟ
 คร้ังท่ี 6

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                   55,000              55,000.00 อยู่ระหว่างประสานกับหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือด าเนินจัดโครงการ

ก.ค.-ก.ย.62 √

ผลรวมท้ังหมด       20,655,719.48     16,630,846.69     3   18     1
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 1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ

บริหารจัดการองค์กรให้มี
ช่ือเสียง ขับเคล่ือนสู่ความ
เป็นเลิศ

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน

โครงการจ้างเหมาท าความ
สะอาด

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

              273,100          267,800.00 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า 4.19 
คะแนน

เดือนตุลาคม 
2561 - 31 
ธันวาคม 2561

√ ไม่พบปัญหา

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน

โครงการเงินส ารองจ่าย 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

 เงินรายได้               672,000          260,856.00 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า 4.19 
คะแนน

เดือนตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 2562

√ ไม่พบปัญหา

 โครงการพัฒนาบุคลากร 1. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสรรถนะ
สูง  ร้อยละ 55

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
จ้างบุคลากร

 เงินรายได้             7,816,500       5,313,270.52 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสรรถ
นะสูง เท่ากับร้อยละ 44.44

เดือนตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 2562

√ บุคลากรท่ีมีผลประเมิน 
90 คะแนนข้ึนไป ต่ ากว่า
เกณฑ์ เน่ืองจากผลการ
ประเมินถูกจ ากัดด้วย
กรอบวงเงินในการเล่ือน
ข้ันในแต่ละรอบ

ยกระดับบัณฑิตสู่ความเป็น
เลิศ

โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

1. ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี
สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ ในคร้ัง
แรก ร้อยละ 85
2. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระหรือเป็นผู้ประกอบการภายใน
 1 ปี  ร้อยละ 100
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
นายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
ร้อยละ 80

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
จ้างบุคลากร
(รอรายงานข้อมูลจากกอง
คลัง)

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

     47,861,506.77     47,861,506.77 1. ร้อยละบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพ ในคร้ังแรก 
ร้อยละ 95.60
2. ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็น
ผู้ประกอบการภายใน 1 ปี  
ร้อยละ 100
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
นายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
 ร้อยละ 90.06

√ อยู่ในระหว่างรอรายงาน
ข้อมูลจากกองคลัง

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

              160,000          160,000.00 เดือนตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 2562

√ ไม่พบปัญหา

พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

ข้อเสนอแนะ งบประมาณที ได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรค
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พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

ข้อเสนอแนะ งบประมาณที ได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรค

 เงินรายได้             7,453,765       4,569,571.48 เดือนตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 2562

ไม่พบปัญหา

โครงการจัดการหลักสูตร 
Non Degree

 เงินรายได้               635,000          225,000.00  เดือนตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 2562

√ จ านวนผู้เรียนต่ ากว่า
เป้าหมาย เน่ืองจาก
ระยะเวลาประชาสัมพันธ์
โครงการค่อนข้างกระช้ัน
 ท าให้กลุ่มเป้าหมายไม่
สามารถลาศึกษาต่อได้ทัน

โครงการจัดหาวัสดุเพ่ือการ
ผลิตบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

            2,931,600       2,931,600.00 เดือนตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 2562

√ ไม่พบปัญหา

โครงการพัฒนาระบบการ
ฝึกปฏิบัติงานตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม
เพ่ือรองรับการผลิตเภสัชกร
คุณภาพสู่การเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติของ
ประเทศไทย

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

            6,045,000            6,045,000  เดือนตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 2562

√ ไม่พบปัญหา

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

 เงินรายได้             1,025,700          781,371.00 เดือนตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 2562

√ งบประมาณท่ีประมาณ
การรายรับไม่เพียงพอกับ
รายจ่าย

ได้เสนอขอ
อนุมัติต้ัง
แผนรายจ่าย
เพ่ิม โดยขอ
อนุมัติใช้เงิน
รายได้ ป.ตรี
 มารองรับ
การ
ด าเนินงาน
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พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

ข้อเสนอแนะ งบประมาณที ได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรค

   โครงการกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์

 เงินรายได้             1,875,800       1,149,717.66  เดือนตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 2562

√ ไม่พบปัญหา

โครงการสนับสนุนการจัด
การศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
(เงินบริจาคเพ่ือสนับสนุน
การศึกษา)

 เงินรายได้             1,800,000          655,600.00 เดือนตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 2562

√ เตรียมวางแผนระดมเงิน
บริจาคเพ่ิมเติมในปีต่อไป

โครงการก่อสร้างอาคาร
นวัตกรรมการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

          31,768,600     15,171,200.00 ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อคุณภาพของ
หลักสูตรและบริการ ได้เท่ากับ
ค่าเฉล่ีย 4.23 คิดเป็นร้อยละ 
84.64

เดือนตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 2562

√ เน่ืองจากได้รับอนุมัติ
งบประมาณล่าช้า จึงมีผล
ให้มีการท าสัญญา
ก่อสร้างล่าช้า และการ
ด าเนินงานล่าช้ากว่า
แผนท่ีก าหนด

เตรียมเร่งรัด
ให้การ
ด าเนินการ
เป็นไปตาม
แผน

โครงการสมทบการก่อสร้าง
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 เงินรายได้           14,380,500       2,275,000.00 เดือนตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 2562

√ เน่ืองจากได้รับอนุมัติ
งบประมาณล่าช้า จึงมีผล
ให้มีการท าสัญญา
ก่อสร้างล่าช้า และการ
ด าเนินงานล่าช้ากว่า
แผนท่ีก าหนด

เตรียมเร่งรัด
ให้การ
ด าเนินการ
เป็นไปตาม
แผน

บริหารจัดการองค์กรให้มี
ช่ือเสียง ขับเคล่ือนสู่ความ
เป็นเลิศ 

โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

1. ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี
สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ ในคร้ัง
แรก ร้อยละ 85
2. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระหรือเป็นผู้ประกอบการภายใน
 1 ปี  ร้อยละ 100
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
นายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
ร้อยละ 80

โครงการเงินผลประโยชน์
จากการด าเนินงานเพ่ือ
พัฒนางานตามภารกิจหลัก 
(เงินรายได้จากผลประโยชน์
ในการด าเนินงาน)

 เงินรายได้                  50,000            70,388.52 1. ร้อยละบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพ ในคร้ังแรก 
ร้อยละ 95.60
2. ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็น
ผู้ประกอบการภายใน 1 ปี  
ร้อยละ 100
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
นายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
 ร้อยละ 90.06

เดือนตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 2562

√ ไม่พบปัญหา

โครงการพัฒนากายภาพ 
ระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัย

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  ไม่ต่ ากว่า
 3.5
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พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

ข้อเสนอแนะ งบประมาณที ได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรค

พัฒนาบุคลากรพร้อมเพ่ือ
ขับเคล่ือนคณะสู่ความเป็น
เลิศ

โครงการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ

ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ี
ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

โครงการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ

 เงินรายได้               920,000          271,504.76 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนาจ านวน 36 คน จาก
จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ
 63.12

เดือนตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 2562

√ การรวบรวมข้อมูลอาจจะ
ไม่ครบถ้วน ซ่ึงไม่นับรวม
บุคลากรสายวิชาการท่ีไป
เข้าร่วมอบรมโดยไม่เบิก
ค่าใช้จ่าย

โครงการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 60

โครงการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน

 เงินรายได้               188,000            57,161.00 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนาจ านวน 24 คน จาก
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ
 57.14

เดือนตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 2562

√ การรวบรวมข้อมูลอาจจะ
ไม่ครบถ้วน ซ่ึงไม่นับรวม
บุคลากรสายวิชาการท่ีไป
เข้าร่วมอบรมโดยไม่เบิก
ค่าใช้จ่าย

ยกระดับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
รองรับเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิตอล

โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

1. ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี
สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ ในคร้ัง
แรก ร้อยละ 85
2. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระหรือเป็นผู้ประกอบการภายใน
 1 ปี  ร้อยละ 100
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
นายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
ร้อยละ 80

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี

 เงินรายได้             1,845,635       1,666,622.00 1. ร้อยละบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพ ในคร้ังแรก 
ร้อยละ 95.60
2. ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็น
ผู้ประกอบการภายใน 1 ปี  
ร้อยละ 100
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
นายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
 ร้อยละ 90.06

เดือนตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 2562

√ ไม่พบปัญหา

2. สร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมท่ีน าไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ขับเคล่ือนงานวิจัยและ
นวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ 
ในระดับสากล

โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้

ร้อยละของผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติ  ร้อยละ 50

โครงการสนับสนุนการวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก

 เงินรายได้             3,500,000       5,422,900.00 ร้อยละของผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ในระดับชาติ   
จ านวน 29 ผลงาน  ได้คะแนน
 5  คิดเป็นร้อยละ 35.22

เดือนตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 2562

√ ผลงานวิจัยท่ีมีการ
เผยแพร่ในช่วงปี 2562
 ยังต่ ากว่าเป้าหมายท่ี
ก าหนด
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พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

ข้อเสนอแนะ งบประมาณที ได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรค

โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสร้างความ
ม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ

ร้อยละของผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติ  ร้อยละ 50

ชุดโครงการ "การพัฒนา
ระบบการผลิตวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากบัวบก
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต"

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

            1,165,600       1,165,600.00 ร้อยละของผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ในระดับชาติ   
จ านวน 29 ผลงาน  ได้คะแนน
 5  คิดเป็นร้อยละ 35.22

เดือนตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 2562

√ ผลงานวิจัยท่ีมีการ
เผยแพร่ในช่วงปี 2562
 ยังต่ ากว่าเป้าหมายท่ี
ก าหนด

ชุดโครงการ "การพัฒนาและ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวแบบครบวงจรให้กับ
กลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์
จังหวัดอุบลราชธานีเพ่ือ
การน าไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์: อาหาร ยา และ
เคร่ืองส าอางนาโนเทคโนโลยี"

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

            1,339,000       1,339,000.00  เดือนตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 2562

√ ผลงานวิจัยท่ีมีการ
เผยแพร่ในช่วงปี 2562
 ยังต่ ากว่าเป้าหมายท่ี
ก าหนด

3. บริการวิชาการอย่าง
มีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ยกระดับบัณฑิตสู่ความเป็น
เลิศ

โครงการบริการวิชาการ ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรท่ีรับ
บริการวิชาการและวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จากบริการ  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

โครงการสนับสนุนการ
บริการวิชาการโดยใช้เงิน
รายได้คณะเภสัชศาสตร์

 เงินรายได้                  30,000            30,000.00 รายงาน 1 โครงการ จาก 5 
โครงการท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณ คือ โครงการ
พัฒนาและปรับปรุงสวน
สมุนไพรในโรงเรียนเพ่ือการ
เรียนรู้และอนุรักษ์สมุนไพร
ท้องถ่ิน (ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมโครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 76.9) และอยู่ใน
ระหว่างรวบรวมรายงานผลการ
ด าเนินงานเพ่ิมเติม

เดือนตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 2562

√ ยังรวบรวมรายงานผล
การด าเนินงานไม่ครบทุก
โครงการ อยู่ในระหว่าง
ติดตามข้อมูลเพ่ิมเติม

สร้างองค์ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพการบริการวิชาการ
 เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม
อย่างย่ังยืน

โครงการบริการวิชาการ ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรท่ีรับ
บริการวิชาการและวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จากบริการ  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

โครงการความก้าวหน้าทาง
เภสัชศาสตร์และ
สาธารณสุขการแพทย์

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                 85,500            85,500.00 รายงาน 1 โครงการ จาก 5 
โครงการท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณ คือ โครงการ
พัฒนาและปรับปรุงสวน

เดือนพฤษภาคม - 
30 กันยายน 2562

√ ยังรวบรวมรายงานผล
การด าเนินงานไม่ครบทุก
โครงการ อยู่ในระหว่าง
ติดตามข้อมูลเพ่ิมเติม
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พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

ข้อเสนอแนะ งบประมาณที ได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรค

โครงการชีวเภสัชศาสตร์
สัญจร การสร้างเสริม
สุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย
 ม.ทราย

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                 85,500            85,500.00 สมุนไพรในโรงเรียนเพ่ือการ
เรียนรู้และอนุรักษ์สมุนไพร
ท้องถ่ิน (ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมโครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 76.9) และอยู่ใน
ระหว่างรวบรวมรายงานผลการ
ด าเนินงานเพ่ิมเติม

เดือนมีนาคม - 30 
กันยายน 2562

√ ยังรวบรวมรายงานผล
การด าเนินงานไม่ครบทุก
โครงการ อยู่ในระหว่าง
ติดตามข้อมูลเพ่ิมเติม

โครงการบริการวิชาการเงิน
รายได้คณะเภสัชศาสตร์

 เงินรายได้             1,194,500          808,114.60 เดือนตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 2562

√ ยังรวบรวมรายงานผล
การด าเนินงานไม่ครบทุก
โครงการ อยู่ในระหว่าง
ติดตามข้อมูลเพ่ิมเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพ
หน่วยทดสอบคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
สมุนไพร (หน่วยผลิตยาและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร)

 เงินรายได้               502,400          368,370.00 เดือนตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 2562

√ ไม่พบปัญหา

โครงการพัฒนาศักยภาพ
หน่วยทดสอบคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เพ่ือให้ได้ตามมาตรฐาน
คุณภาพ ISO 17025 
(หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ า
ด่ืม)

 เงินรายได้             1,165,000       1,153,100.00 เดือนตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 2562

√ ไม่พบปัญหา

โครงการพัฒนาศูนย์
ให้บริการข้อมูลยาและ
สุขภาพแก่ประชาชน และ
ฐานข้อมูลการพิสูจน์
เอกลักษณ์ยาเม็ดและยา
แคปซูลในประเทศไทย

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

              194,700          194,700.00 เดือนตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 2562

√ ยังรวบรวมรายงานผล
การด าเนินงานไม่ครบทุก
โครงการ อยู่ในระหว่าง
ติดตามข้อมูลเพ่ิมเติม
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พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

ข้อเสนอแนะ งบประมาณที ได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรค

โครงการร่วมพัฒนา
สวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

              100,000          100,000.00 เดือนธันวาคม 
2561 - 30 
เมษายน 2562

√ ไม่พบปัญหา

โครงการศึกษาแบบสหสาขา
วิชาชีพเพ่ือสร้างการมีส่วน
ร่วมของครอบครัวและ
ชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ
คณะเภสัชศาสตร์

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

              100,000              7,350.00 เดือนธันวาคม 
2561 - 30 
เมษายน 2562

√ ยังรวบรวมรายงานผล
การด าเนินงานไม่ครบทุก
โครงการ อยู่ในระหว่าง
ติดตามข้อมูลเพ่ิมเติม

โครงการส่งเสริมทักษะด้าน
การบริการวิชาการ (การจัด
นิทรรศการงานเกษตอีสาน
ใต้)

 เงินรายได้                  10,000              7,350.00 เดือนกุมภาพันธ์ 
2562

√ ยังรวบรวมรายงานผล
การด าเนินงานไม่ครบทุก
โครงการ อยู่ในระหว่าง
ติดตามข้อมูลเพ่ิมเติม
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พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

ข้อเสนอแนะ งบประมาณที ได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรค

โครงการพัฒนาความรู้
และทักษะชีวิตส าหรับวัย
เรียน

ครูอนามัย/ครูพยาบาล/ครูช้ัน
ประถม/นักเรียนอายุ  5-14 ปี มี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ  จ านวน 
1,340 คน

โครงการการเสริมสร้าง
สุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขต
ชุมชนเมืองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการเรียนรู้

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

            1,243,000       1,226,637.00 ครูอนามัย/ครูพยาบาล/ครูช้ัน
ประถมศึกษา/นักเรียน อายุ 
5-14 ปี มีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ  จ านวน 1,712 คน

เดือนตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 2562

√ ปัญหาจากการ
ส่งแบบทดสอบ
และแบบประเมินความ
พึงพอใจจากโรงเรียน
เป้าหมายกลับมาท่ีคณะ
เภสัชศาสตร์มีความล่าช้า
 เน่ืองจากบางโรงเรียน
อยู่ห่างไกล และจ านวน
แบบ
ทดสอบท่ีใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างมีจ านวนมาก 
ท าให้การวิเคราะห์ข้อมูล
ยังไม่แล้วเสร็จ

มอบหมาย
ให้นักศึกษา
ช้ันปี 5 ท่ี
ผ่านการ
เรียน
รายวิชาสถิติ
เบ้ืองต้น 
และ
ด าเนินงาน
สารนิพนธ์
ในท่ีปรึกษา 
ช่วยในการ
กรอกข้อมูล 
และ
วิเคราะห์ผล
จาก
แบบทดสอบ
และแบบ
ประเมิน

4. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และ
สร้างความเข้าใจใน
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย
ของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

สืบสานและสร้างองค์ความรู้
ในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย รวบรวมและ
เผยแพร่องค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี

จ านวนแหล่งเรียนรู้ท่ีได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อย 2 แหล่ง

การจัดท าฐานข้อมูล
ออนไลน์เช่ือมโยงองค์
ความรู้ต ารับยาแผนไทยท่ีใช้
ในโรงพยาบาลกับข้อมูลวิจัย
เชิงวิชาการ

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

              100,000          100,000.00 จ านวนแหล่งเรียนรู้ท่ีได้รับการ
พัฒนา ประกอบด้วย 
ฐานข้อมูลสมุนไพรคณะ  5 
ฐาน และ 2 แหล่งเรียนรู้ 
(พิพิธภัณพ์สมุนไพร และสวน
สมุนไพรฯ)

เดือนตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 2562

√ ไม่พบปัญหา

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
(โครงการบุญสงกรานต์)

 เงินรายได้                  20,000            18,078.00 เดือนเมษายน 
2562

√ ไม่พบปัญหา
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พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

ข้อเสนอแนะ งบประมาณที ได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรค

โครงการส ารวจและเก็บ
รวบรวมสมุนไพรหายากใน
ต ารับยาไทย เพ่ือจัดท า
ฐานข้อมูลออนไลน์ "พรรณ
ไม้แห้งอ้างอิง (Herbarium 
Database) มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี"

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

              100,000          100,000.00 เดือนตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 2562

√ ไม่พบปัญหา

โครงการสืบสานประเพณี
สักการะบูชาองค์พระไภสัช
คุรุไวฑูรยประภาตถาคต

 เงินรายได้               226,300                         -   เดือนตุลาคม 
2561 - 30 
กันยายน 2562

√ ได้จัดกิจกรรม
น้ีใปีงบประมาณ
 2562

ผลรวมท้ังหมด   138,864,206.77   101,945,369.31 14 4 14 3
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6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม  เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

            17,080,800.00         13,544,638.35 ด าเนินการจัดซ้ือ
จัดจ้างรายการ
ครุภัณฑ์ครบ 39
รายการ

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม (สบพช.)  เงินรายได้               7,647,000.00           3,763,958.16 ร้อยละ 93.54 
ของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีสอบ
ผ่านใบประกอบ
วิชาชีพ

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการ
ภายใน

ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
ตามแผน

โครงการบริหารและจัดการภายใน  เงินรายได้               3,720,000.00           1,733,374.77 ร้อยละ 46.59 
ของการเบิก
จ่ายเงิน
งบประมาณตาม
แผน

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

3 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการ
ภายใน

ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
ตามแผนท่ีก าหนด

โครงการบริหารและจัดการภายใน  เงินรายได้               6,334,087.55           6,334,087.55 เบิกจ่ายเกินกว่า
แผนท่ีก าหนด 

เน่ืองจากปรับให้
ตรงกับข้อมูล นศ. 

เทอม 2/62

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

โครงการสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
แพทยศาสตร์

ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
ตามแผนท่ีก าหนด

โครงการการให้บริการ
รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
เพ่ือการศึกษาและวิจัย

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

            30,011,300.00         26,467,123.12 จัดซ้ือจัดจ้าง
ครุภัณฑ์ครบท้ัง 
61 รายการ

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

พันธกิจ กลยุทธ์ของ
คณะ/หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน มุ่ง
สู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ

1

5

โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ร้อยละบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีสอบผ่าน
ใบประกอบวิชาชีพ 
(กรณีหลักสูตรท่ีมี
วิชาชีพ) ในคร้ังแรก

ข้อเสนอแนะ งบประมาณที ได้รับจัดสรร  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคแหล่งงบประมาณ
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พันธกิจ กลยุทธ์ของ
คณะ/หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

ข้อเสนอแนะ งบประมาณที ได้รับจัดสรร  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคแหล่งงบประมาณ

โครงการสร้างเสริมสุข
ภาวะและบริการ
สุขภาพแก่ชุมชน

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการผู้ป่วย
ใน/ผู้ป่วยนอก

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและ
บริการแก่ชุมชน(PCU)

 เงินรายได้                  390,000.00              389,950.80 ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วย
นอก ร้อยละ 
87.25

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีท่ีได้
งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระหรือเป็น
ผู้ประกอบการ ภายใน
 1 ปี

โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม (สบพช.)  เงินรายได้             30,990,600.00         21,151,190.70 ร้อยละ 93.36 
ของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้
งานท าหรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระหรือเป็น
ผู้ประกอบการ 
ภายใน 1 ปี

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

โครงการเงินส ารองจ่าย ค่าใช้จ่าย
บุคลากร

 เงินรายได้               2,522,400.00                              -   ยังไม่ด าเนินการ 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

โครงการช าระหน้ีเงินยืมทุนส ารอง
มหาวิทยาลัย

 เงินรายได้               4,000,000.00           4,000,000.00 ช าระหน้ี ม.อบ 
ตามแผนท่ีก าหนด

เดือน ส.ค.62 √

โครงการบริหารและจัดการภายใน  เงินรายได้             13,287,000.00         11,995,719.35 ร้อยละ 90.28 
ของการเบิก
จ่ายเงิน
งบประมาณตาม
แผน

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

โครงการพัฒนาระบบบริหารท่ีมี
หลักธรรมาภิบาล

 เงินรายได้                  678,400.00                27,398.00 มีการด าเนินการ
ต่ ากว่าแผนท่ี
ก าหนด

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน มุ่ง
สู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ

5

10

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการ
ภายใน

ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
ตามแผนท่ีก าหนด
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พันธกิจ กลยุทธ์ของ
คณะ/หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

ข้อเสนอแนะ งบประมาณที ได้รับจัดสรร  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคแหล่งงบประมาณ

โครงการสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
แพทยศาสตร์

ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
ตามแผนท่ีก าหนด

โครงการการให้บริการ
รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
เพ่ือการศึกษาและวิจัย

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

            35,248,900.00         20,610,465.35 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณต่ า
กว่าแผนท่ีต้ง 
เน่ืองจากยังมีบาง
ต าแหน่งไม่มีผู้มา
สมัคร

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพของนักศึกษา

ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
ตามแผนท่ีก าหนด

โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา

 เงินรายได้                  675,800.00              620,944.00 ร้อยละ 91.88 
ของการเบิก
จ่ายเงิน
งบประมาณตาม
แผนท่ีก าหนด

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
ตามแผนท่ีก าหนด

โครงการค่าจ้างบุคลากร  เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

            49,068,303.09         49,068,303.09 วางฎีกาและ
เบิกจ่ายท่ี
ส านักงาน
อธิการบดี

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการ
ภายใน

ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
ตามแผนท่ีก าหนด

โครงการบริหารและจัดการภายใน  เงินรายได้               1,300,000.00              678,230.77 ร้อยละ 52.17 
ของการเบิก
จ่ายเงิน
งบประมาณตาม
แผน

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

โครงการวิจัยและพัฒนา ร้อยละของ
ผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

โครงการวิจัยและพัฒนา  เงินรายได้               1,905,870.00           1,905,870.00 งบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอก
ได้เกินกว่าแผนท่ี
ก าหนด

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน มุ่ง
สู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ

10

112. สร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมท่ีน าไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใน
ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
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พันธกิจ กลยุทธ์ของ
คณะ/หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

ข้อเสนอแนะ งบประมาณที ได้รับจัดสรร  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคแหล่งงบประมาณ

4 โครงการสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
แพทยศาสตร์

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการผู้ป่วย
ใน/ผู้ป่วยนอก

โครงการการให้บริการ
รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
เพ่ือการศึกษาและวิจัย

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

              1,712,275.42           1,712,275.42 ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วย
นอก ร้อยละ 
87.25

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการผู้ป่วย
ใน/ผู้ป่วยนอก

โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา  เงินรายได้               2,800,000.00              270,780.00 ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วย
นอก ร้อยละ 
87.25

เดือน ก.ค.62 √

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการผู้ป่วย
ใน/ผู้ป่วยนอก

โครงการประกันสุขภาพนักศึกษา  เงินรายได้               2,372,900.00              110,257.00 ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วย
นอก ร้อยละ 
87.25

เดือน ก.ค.62 √

โครงการสร้างเสริมสุข
ภาวะและบริการ
สุขภาพแก่ชุมชน

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการผู้ป่วย
ใน/ผู้ป่วยนอก

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและ
บริการแก่ชุมชน(PCU)

 เงินรายได้             19,662,200.00         11,391,108.88 ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วย
นอก ร้อยละ 
87.25

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการ
ภายใน

ร้อยละของผู้ปกครอง
สามารถมีความพึง
พอใจท่ีได้รับบริการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

โครงการพัฒนาระบบบริหารท่ีมี
หลักธรรมาภิบาล ศูนย์พัฒนาเด็ก

 เงินรายได้                  780,800.00              691,779.10 ร้อยละ 97.2 
ของผู้ปกครอง
สามารถมีความ
พึงพอใจท่ีได้รับ
บริการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

3. บริการวิชาการ
อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใน
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โครงการสนับสนุนและ

ส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพของนักศึกษา

10

7
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โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

ข้อเสนอแนะ งบประมาณที ได้รับจัดสรร  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคแหล่งงบประมาณ

โครงการสนับสนุนจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ร้อยละค่าใช้จ่าย
ผู้ปกครองสามารถลด
ค่าใช้จ่ายตามรายการท่ี
ได้รับสนับสนุน

โครงการเรียนฟรี 15 ปี  เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                 251,300.00              209,095.80 ร้อยละ 100 ของ
ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจท่ีได้รับ
บริการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 √

10 โครงการสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
แพทยศาสตร์

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการผู้ป่วย
ใน/ผู้ป่วยนอก

โครงการการให้บริการ
รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
เพ่ือการศึกษาและวิจัย

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

              6,700,000.00           6,602,683.25 ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วย
นอก ร้อยละ 
87.25

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62

การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนด้านความปลอดภัยและ
ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                   71,200.00                70,400.00 ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนท่ี
ก าหนด

เดือน กุมภาพันธ์ - 
มีนาคม 2562

√

การพัฒนาแกนน าด้านสุขภาพ
และอนามัยส่ิงแวดล้อมในอีสานใต้

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                   67,500.00                67,500.00 ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนท่ี
ก าหนด

เดือน กรกฏาคม - 
สิงหาคม 2562

√

การพัฒนาคุณภาพน้ าด่ืมโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                 100,000.00              100,000.00 ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนท่ี
ก าหนด

เดือน เมษายน - 
มิถุนายน 2562

√

การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลและการดูแลสุขภาพตนเอง
ในผู้ป่วยสูงอายุท่ีเป็นโรคเร้ือรัง คือ
โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง 
และความดันโลหิตสูง

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                   69,800.00                32,600.00 ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนท่ี
ก าหนด

เดือน กรกฎาคม - 
กันยายน 2562

√

การเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนสู่
การเป็นสถานศึกษาปลอดภัย และ
สุขภาพอนามัยดี

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                   52,000.00                44,400.00 ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนท่ี
ก าหนด

คร้ังท่ี 1 วันท่ี 27 
มีนาคม 2562

√

1. ความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการ ร้อยละ 
95
2. ผู้ร่วมโครงการท่ีน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 95
3. ระดับความรู้ท่ี
เพ่ิมข้ึนหลังจากร่วม
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1

3. บริการวิชาการ
อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใน
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

โครงการบริการวิชาการ

7
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คณะ/หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

ข้อเสนอแนะ งบประมาณที ได้รับจัดสรร  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคแหล่งงบประมาณ

โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนเพ่ือเข้าสู่
โรงเรียนต้นแบบความปลอดภัย
ด้านสุขภาพและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม โครงการต่อเน่ือง 3 ปี 
(พ.ศ.2560-2562) (ปีท่ี 3)

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                 200,000.00              179,502.60 ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนท่ี
ก าหนด

วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 
2562  วันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2562  
วันท่ี 20-22 
กุมภาพันธ์ 2562

√

ตรวจคัดกรองและเฝ้าระวัง
เบาหวาน ความดันโลหิต และโรค
อ้วนในชุมชนร่วมกับหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                   86,900.00                78,270.00 ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนท่ี
ก าหนด

เดือน เมษายน - 
มิถุนายน 2562

√

บริการตรวจวัดระดับความเครียด
และภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรค
เร้ือรังในชุมชน

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                   88,200.00                83,758.00 ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนท่ี
ก าหนด

วันท่ี 26 มกราคม 
2562

√

พัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการพ่ึง
ตัวเองด้านสุขภาพ คร้ังท่ี 6

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                 161,900.00              161,000.00 ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนท่ี
ก าหนด

เดือน มกราคม - 
มิถุนายน 2562

√

โรงเรียนสุขภาพ ป้องกัน
ไข้เลือดออก ผ่านส่ือสารสนเทศ

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                   69,800.00                69,660.00 ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนท่ี
ก าหนด

เดือน กุมภาพันธ์-
เมษายน 2562 และ 
เดือน กรกฎาคม 
2562และเดือน
กันยายน 2562

√

สร้างเสริมการเรียนรู้ทุกภาคส่วน
ผ่านระบบสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตของคนไทย

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                 161,100.00              159,948.00 ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนท่ี
ก าหนด

เดือน เมษายน - 
มิถุนายน 2562

√

อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
ศักยภาพแกนน าผู้สูงอายุผ่าน
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                   80,300.00                72,600.00 ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนท่ี
ก าหนด

เดือน กรกฏาคม - 
สิงหาคม 2562

√

1. ความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการ ร้อยละ 
95
2. ผู้ร่วมโครงการท่ีน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 95
3. ระดับความรู้ท่ี
เพ่ิมข้ึนหลังจากร่วม
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1

3. บริการวิชาการ
อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใน
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

โครงการบริการวิชาการ15
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โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

ข้อเสนอแนะ งบประมาณที ได้รับจัดสรร  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคแหล่งงบประมาณ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิค
การจัดการข้อมูลสารสนเทศและ
การวิเคราะห์ในงานวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                   40,800.00                40,800.00 ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนท่ี
ก าหนด

เดือน มิถุนายน 2562 √

16 โครงการบริการวิชาการ รายได้สุทธิท่ีเพ่ิมข้ึน
จากการบริการ
วิชาการสู่สังคม

โครงการรายรับจากการให้บริการ
วิชาการ

 เงินรายได้               1,308,600.00              305,398.82 สามารถ
ด าเนินการได้เพียง
 2 โครงการ

15 มี.ค.62- 30 ก.ย.
62

√

4. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และ
สร้างความเข้าใจใน
วัฒนธรรมท่ี
หลากหลายของ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

18 โครงการศึกษา ค้นคว้า
 วิจัย รวบรวมและ
เผยแพร่องค์ความรู้
และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อประโยชน์ในการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

 โครงการการผลิตส่ือและให้สุข
ศึกษาโดยใช้ศิลปะพ้ืนบ้าน ปี 
2562

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                   80,000.00                80,000.00 ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนท่ี
ก าหนด

เดือน เมษายน - 
มิถุนายน 2562

√ วิทยากรมี
ช่วงเวลาท่ีสะดวก
ไม่ตรงกันท าให้
ต้องเล่ือนวันจัด
อบรมให้ตรงกัน

ผลรวมท้ังหมด          238,323,003.09      184,825,070.88 4 28 2 0

1. ความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการ ร้อยละ 
95
2. ผู้ร่วมโครงการท่ีน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 95
3. ระดับความรู้ท่ี
เพ่ิมข้ึนหลังจากร่วม
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1

3. บริการวิชาการ
อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใน
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

โครงการบริการวิชาการ15
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7. คณะพยาบาลศาสตร์
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โครงการการพัฒนาระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

1) มีระบบกลไกลการประกันคุณภาพฯ
ภายในคณะ 
2) มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญ
เร่ืองการประกันคุณภาพ  
3) มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ฯตาม PDCA 
4) มีระบบสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารการ
ประกันคุณภาพการศึกษา       
5) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

 เงินรายได้              97,400.00              10,139.00 1. จัดประชุมเพ่ือทบทวนโครงร่างองค์กร (OP) 
และหมวด 1 , 2 ในวันท่ี 6 มีนาคม 2562 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ตรวจติดตามเข้าเย่ียมคณะฯ 
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการด าเนินงาน 
เดือนมีนาคม 2562 คร้ังท่ี 1 (ทบทวนโครงร่าง
องค์กร และหมวด 1 , 2) ในวันท่ี 12 มีนาคม 
2562
3.  ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ตรวจติดตามเข้าเย่ียมคณะฯ 
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการด าเนินงาน 
ประจ าเดือนเมษายน 2562
 ในวันท่ี 23 เมษายน 2562 และได้ให้คณะฯจัดท า
 IP ตามข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน
ของคณะฯ ท้ังน้ีมีแผนการจะเข้าคณะฯอีกคร้ังเพ่ือ
ตรวจติดตามในวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562

1 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย.
 2562 (ปีการศึกษา 
2561)

√

โครงการเงินส ารองจ่าย 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

 เงินรายได้          1,178,400.00            151,200.00 มีการด าเนินการผูกพัน และเบิกจ่ายทุกเดือน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย.
 2562

√

โครงการสนับสนุนการ
บริหารงานองค์กร

 เงินรายได้        10,624,100.00         4,800,457.08 มีการด าเนินการผูกพัน และเบิกจ่ายทุกเดือน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย.
 2562

√

1.จัดการศึกษาท่ีได้
มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นก าลัง
ในการพัฒนาประเทศ และ
เป็นท่ียอมรับในในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงและอาเซียน

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์

เชิงปริมาณ
1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์  จ านวน 40 คน
2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์  จ านวน 120 คน

โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
พยาบาลศาสตร์

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

       13,492,700.00         9,387,569.98 ภายใต้โครงการน้ี มีกิจกรรมท้ังหมด 41 กิจกรรม 
โดยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมเป็นจ านวน 41 
กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 100

1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย.
 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ

 5. บริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล สามารถปรับตัว
ให้ทันกับพลวัตรการ
เปล่ียนแปลงยกระดับคุณภาพ 
ให้เป็นมาตรฐานสากล 
และสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และท างาน
อย่างมีความสุข

1. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการ
ท่ีดี และมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 5
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในด้านต่างๆของส านักงาน  
มากกว่า 3.51
3. การด าเนินงานของแผน ครบถ้วนตาม
กระบวนการ

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

 งบประมาณที ได้รับ
จัดสรร

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่งงบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

106



ต ่า
กว่

าเป้
าห

มา
ย

ตา
มเ

ป้า
หม

าย

สูง
กว่

าเป้
าห

มา
ย

อยู่
ระ

หว่
าง

เนิ
นง

าน

 งบประมาณที ได้รับ
จัดสรร

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่งงบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

3. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร ร้อยละ 100
4. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ีจบการศึกษา
ตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 98
5. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80

โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
พยาบาลศาสตร์

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           433,000.00            420,180.00 ครุภัณพ์การศึกษา ท่ีได้รับจัดสรรท้ังหมด 11 
รายการ มีการด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วท้ัง 
11 รายการ

1 ต.ค. 2561 - 31 พ.ค.
 2562

√

โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

เชิงคุณภาพ
1. ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.51 ข้ึนไป
2. ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจต่อประโยชน์
ท่ีได้รับของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.51 ข้ึนไป
3. ค่าเฉล่ียของการบรรลุวัตถุประสงค์ 
มากกว่า 3.51 คะแนน

โครงการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนสาขาพยาบาล
ศาสตร์

 เงินรายได้            469,600.00            274,441.70 ด าเนินการจ่ายค่าตอบแทน พตส. จากทุกแหล่งฝึก
ประสบการณ์ ในปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ว

1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย.
 2562

√

โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
คุณภาพของการจัดบริการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตนักศึกษามากกว่าร้อยละ 80
2. คะแนนความพึงพอใจเฉล่ียของผู้เข้าร่วม
โครงการมากกว่า 3.51 
3. ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายศิษย์เก่า
ในด้านการให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ มากกว่า
ร้อยละ 80
4. จ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ
มากกว่าร้อยละ 80

โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากแหล่งทุน
ภายนอก

 เงินรายได้              60,000.00              42,500.00 มีการด าเนินการแล้ว 3 กิจกรรม มีผลการ
ด าเนินงาน ดังน้ี
1. กิจกรรม พัฒนาอาจารย์ตามความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ (IDP) มีจ านวนอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาฯ 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ100 ท้ังน้ี จ านวน
ช่ัวโมงการพัฒนาจะสามารถรายงานได้ ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ
2. อบรมหลักสูตรระยะส้ัน (การเรียนการสอน) 
อบรมพยาบาลศาสตร์ศึกษา รุ่นท่ี 1 ประจ าปี 2562

1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย.
 2562

√

 (ทคพย.) ระหว่างวันท่ี 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ราย
3.  อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช (หลักสูตรเต็มเวลา) ระหว่าง
วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2562 
จ านวน 1 ราย

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ
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 งบประมาณที ได้รับ
จัดสรร

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่งงบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

6. บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ืองให้สอดรับ
กับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 1. อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ ท้ังภายในและ
ภายนอก ไม่น้อยกว่าคนละ 40 ช่ัวโมง/ปี
การศึกษา
2. อาจารย์ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะส้ัน สาขาศาสตร์ และศิลปะ
การสอนทางการพยาบาล
3. อาจารย์ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
อย่างน้อย 1 คน

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ

 เงินรายได้            685,000.00              94,680.00 มีการด าเนินการแล้ว 3 กิจกรรม มีผลการ
ด าเนินงาน ดังน้ี
1. กิจกรรม พัฒนาอาจารย์ตามความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ (IDP) มีจ านวนอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาฯ 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ100 ท้ังน้ี จ านวน
ช่ัวโมงการพัฒนาจะสามารถรายงานได้ ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ

1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย.
 2562

√

2. อบรมหลักสูตรระยะส้ัน (การเรียนการสอน) 
อบรมพยาบาลศาสตร์ศึกษา รุ่นท่ี 1 ประจ าปี 
2562 (ทคพย.) ระหว่างวันท่ี 4-8 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ราย
3.  อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช (หลักสูตรเต็มเวลา) ระหว่าง
วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2562 
จ านวน 1 ราย

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 1. บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าร่วม อบรม/
ประชุม/สัมมนา อ่ืนๆ ร้อยละ 100 โดยคิด
เป็น 10 ชม./ปีการศึกษา/คน 
2. บุคลากรสายสนับสนุนสามารถน า
ประโยชน์ท่ีได้ มาพัฒนางานท่ีรับผิดชอบ 
เพ่ือเกิดการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน

 เงินรายได้              61,200.00              17,460.00 มีการด าเนินการไปแล้ว 1 กิจกรรม คือ พัฒนา
บุคลากรตามสายงาน(IDP) ผลการด าเนินงาน ดังน้ี
1. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาฯ
 จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ100
2. จ านวนช่ัวโมงการพัฒนา ครบ 10 ชม. ทุกคน
คิดเป็นร้อยละ 100 
  ท้ังน้ีอีก 1 กิจกรรม มีแผนจะด าเนินการในวันท่ี 
29 ต.ค.62 (ปีงบ 2563)

1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย.
 2562

√

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมไม่ต่ ากว่า 3.51
3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรม
อันดีงามในองค์กร
4. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการ ใน
ระดับ ไม่ต่ ากว่า 3.51

โครงการสร้างสุของค์กร  เงินรายได้            228,500.00            200,196.00 มีการด าเนินการท้ังส้ิน 5 กิจกรรม จากท้ังหมด 6 
กิจกรรม (ยุบรวมกัน 1 กิจกรรม) มีผลการ
ด าเนินงาน ดังน้ี
1. กิจกรรมสัมมนาบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ 
จัดกิจกรรมระหว่างวันท่ี 19-21 มกราคม 2562 
ณ อ าเภอเชียงคาน จ.เลย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิด

1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย.
 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน
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 งบประมาณที ได้รับ
จัดสรร

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่งงบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

เป็นร้อยละ 70 (จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80) และ
มีความพึงพอใจเฉล่ียต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 3.63 
คะแนน (จากค่าเป้าหมาย 3.51 คะแนน)
2. กิจกรรมบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2562 โดยผู้เข้ารับรางวัล ได้แก่
1. นางสาวเกษร สายธนู
2. นายไวพจน์ อุ่นใจ
มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม เฉล่ีย 4.29
 คะแนน (จากเป้าหมาย 3.51)

3. กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรมไทย "วัน
สงกรานต์" จัดกิจกรรม ในวันท่ี 10 เมษายน 2562
 ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 70 (จากค่า
เป้าหมาย ร้อยละ 80) มีผลความพึงพอใจเฉล่ีย 
4.24 คะแนน  (จากเป้าหมาย 3.51)
4. กิจกรรม ตรวจสุขภาพประจ าปี 2562 จัดช่วง
ระหว่งวันท่ี 27 พ.ค.62 - 24 มิ.ย.62 ณ รพ.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ 64.86 มีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.50 
คะแนน  (จากเป้าหมาย 3.51 คะแนน)

5. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้สู้แนวปฏิบัติท่ีดีของผู้
เกษียณอายุราชการ ปีงบ 2562 จัดข้ึนในวันท่ี 23
 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมดอกมันปลา ช้ัน 3
 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 86 มีความพึง
พอใจเฉล่ีย 4.34 คะแนน  (จากเป้าหมาย 3.51 
คะแนน)

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน
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ระยะเวลาที ด่าเนินการ
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ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
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แหล่งงบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

โครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
และสวัสดิภาพของบุคลากร

 เงินรายได้              24,000.00              22,677.00 คณะฯ ได้สนับสนุนสวัสดิการ ต่างๆ เช่น
1. ค่าใช้จ่ายเพ่ือสวยเหลืองานศพบุคลากร รวมถึง 
บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของบุคลากร เงิน
ท าบุญ พวงมาลา ดอกไม้ ของเย่ียมไข้ ของขวัญ
เน่ืองในโอกาสต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสันทนาการท่ีมีวัตุ
ประสงคืเพ่ือพัฒนาองค์กร บุคลากร หรือการสร้าง
ความสามัคคี หือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรมและ
ประเพณีอันดีงาม รวมถึงเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าเคร่ืองหมาย หรือตราสัญลักษณ์เพ่ือเชิดชู
เกียรติคุณแก่บุคลากรผู้ท าคุณประโยชน์

1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย.
 2562

√

3. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมประเพณีวัฒนธรมของ
ท้องถ่ินและองค์กรภายนอก
4. และอ่ืนๆ ท้ังน้ี อยู่ระหว่าง การส ารวจความพึง
พอใจ
  ท้ังน้ี มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อสวัสดิการ
และสวัสดิภาพของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ปี
งบ 2562  คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.80 (ค่า
เป้าหมาย 3.51 คะแนน)

7. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารท่ีทันสมัย ม่ันคง 
ปลอดภัย เพ่ือสอดคล้องกับ
การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ต่อ
การใช้งาน และเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยู่ในเกณฑ์ระดับดี (ค่าเฉล่ียมากว่า 3.51) 

โครงการสนับสนุนการ
บริหารงานองค์กร

 เงินรายได้            594,670.00              57,490.00 มีการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์สารสนเทศ 
จ านวน 2 รายการ ได้แก่ เคร่ืองปร๊ินเตอร์ และ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเคลียร์เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย.
 2562

√

2. สร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมท่ีน าไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้า
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมทางการพยาบาล ท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและสังคมใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน
อย่างย่ังยืน

โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 1. บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านงานวิจัย
ร้อยละ 80
2. มีจ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ในวารสารระดับชาติ 5 เร่ือง
3. ทุนวิจัยได้รับการจัดสรรอย่างน้อยร้อยละ
 80

โครงการพัฒนาและส่งเสริม
งานวิจัย

 เงินรายได้            894,300.00              63,444.00 1. มีการจัดสรรเงินสมนาคุณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
แล้ว 2 เร่ือง 
2. มีการจัดสรรทุนวิจัยจากเงินรายได้ จ านวน 2 ทุน
 เป็นงบประมาณท้ังส้ิน 70,000 บาท
3. มีการไปน าเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ ในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ ๑st International 
Conference on Nursing (ICONURS) ระหว่าง
วันท่ี ๒-๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ University of 
Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย.
 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน
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ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่งงบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

4. จัดกิจกรรม พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย
ส าหรับอาจารย์ ในหัวข้อเร่ือง การเขียนเอกสาร
ประกอบการสอน หนังสือ ต ารา เพ่ือพัฒนาอาจารย์
สู่ต าแหน่งวิชาการ จัดข้ึนในวันท่ี 17 สิงหาคม 
2562 ณ ห้องประชุมดอกมันปลา ช้ัน 3 มี
ผู้เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 82.80 (จากค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80) มีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.43 คะแนน  
(จากค่าเป้าหมายเฉล่ีย 3.51 คะแนน)

โครงการสนับสนุนงานวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก

 เงินรายได้          1,663,640.00         2,879,000.00 โครงการวิจัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. 
เร่ือง โครงการการพัฒนาพ้ืนท่ีครอบครัวอบอุ่น
ต้นแบบท่ีเช่ือมโยงและบูรณาการกับระบบและ
กลไกการดูแลระดับพ้ืนท่ี หัวหน้าโครงการโดย ผศ.
ดร.สุรีย์  ธรรมิกบวร มีสัญญาทุนวิจัย ต้ังแต่ 16 
ส.ค.61 - 16 ก.ย.63

√

3. บริการวิชาการอย่าง
มีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

3. ส่งเสริม สนับสนุนการบูร
ณาการงานบริการวิชาการ
อย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและเพ่ิม
ศักยภาพของชุมชนและสังคม 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน
บนพ้ืนฐานตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน

โครงการบริการวิชาการ 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ค่าเฉล่ียร้อยละ 95
3. ผู้ร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 95
4. ระดับความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากร่วม
โครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ 1

การพัฒนารูปแบบการจัดการ
โรคเร้ือรัง

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           100,000.00            100,000.00 ด าเนินการ ณ บ้านศรีไคออก หมู่ 4 ต.เมืองศรีไค 
โดยกิจกรรมคร้ังท่ี 1 จัดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - 
มีนาคม 2562 และกิจกรรมคร้ังท่ี 2 มีก าหนดจัด
ในวันท่ี 27 ก.ค. 62 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.
อุบลฯ

ม.ค. - ก.ย. 2562 √

การให้ความรู้ด้านอนามัย
เจริญพันธ์ุและการป้องกัน
การต้ังครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             61,600.00              55,780.00 มีการด าเนินโครงการในช่งเดือน มิ.ย. - ก.ค. 62 ดังน้ี
 วันท่ี 26 มิ.ย., 5 ก.ค. 62  ณ โรงเรียนเบญจะมะฯ
 วันท่ี 6-7 ก.ค. 62 ณ เทศบาลเมืองศรีไค
วันท่ี 12 ก.ค. 62 ณ โรงเรียนบ้านศรีไค
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 104 มีความ
พึงพอใจต่อโครงการเฉล่ียร้อยละ 95 ความรู้เพ่ิมข้ึน
ในระดับ 3.7 และสนใจน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อ
ละ 95

ธ.ค. 2561 - ก.ย. 2562 √
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 งบประมาณที ได้รับ
จัดสรร

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่งงบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตสุขภาพท่ี
 10

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           500,000.00            500,000.00 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ณ คณะ
พยาบาลศาสตร์ ในระหว่างวันท่ี 10 มิ.ย. - 4 ก.ค. 
62 และจัดการเรียนการสอนภาคปฏฺบัติ ณ รพ.
สรรพสิทธิประสงค์ ในระหว่างวันท่ี 5 - 31 ก.ค. 
62 และมีพิธีปิดในวันท่ี 2 ส.ค. 62

มี.ค. - ก.ย. 2562 √

โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชน
และให้บริการวิชาการโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน ปีท่ี 7

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           108,300.00            108,300.00 กิจกรรมท่ี 1 เครือข่ายดูแลครอบครัวในชุมชน 
(มอบลูกฮักสู่ครอบครัวอุปถัมภ์)จัดข้ึนในวันท่ี 4 
ธันวาคม 2561  ณ วัดบ้านศรีไค บ้านศรีไคออก 
หมู่ 4 
กิจกรรมท่ี 2 การดูแล ส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟู
สุขภาพพ่อฮักแม่ฮัก จัดข้ึนในวันท่ี 31 มีนาคม 
2562 ณ วัดบ้านศรีไค บ้านศรีไคออก หมู่ 4 ท้ังน้ี 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมเครือข่ายครอบครัวอุปถัมภ์
เย่ียมบ้านสานรัก ในวันท่ี 24 ส.ค. 62 ณ วัดบ้าน
แขม อ.วารินช าราบ มีผลการด าเนินงานสรุป
ภาพรวม ดังน้ี

ธ.ค. 2561 - ก.ย. 2562 √

    1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80.4 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
    2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ค่าเฉล่ียร้อยละ 90
    3. ผู้ร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อย
ละ 88
    4. ระดับความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากร่วมโครงการ 
มากกว่า 1 ระดับ
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 งบประมาณที ได้รับ
จัดสรร

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่งงบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุรุ่นท่ี
 5 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             81,000.00              81,000.00 จัดกิจกรรมในวันท่ี 1 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมว
รพงษ์ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ มีผลการ
ด าเนินงาน ดังน้ี
       1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
       2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ค่าเฉล่ีย มากกว่าร้อยละ 95
       3. ผู้ร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 94
       4. ระดับความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากร่วมโครงการ
 มากกว่า 1 ระดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 96.75

√

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             16,600.00              16,600.00 จัดกิจกรรม ในวันท่ี 12 มกราคม 2562 ณ สวน
สัตว์อุบลราชธานี
1.ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 188.8 ของ
กลุ่มเป้าหมาย  
2.ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ 82.8  
3. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังเข้าร่วมโครงการ
 ร้อยละ 86.2  
4.ระดับความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากร่วมโครงการ อยู่ใน
ระดับ 0.6

12-ม.ค.-62 √

5.มีการให้บริการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(DSPM) โดยมีเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการประเมิน
พัฒนาการจ านวน 103 คน มีพัฒนาการผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 100
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 งบประมาณที ได้รับ
จัดสรร

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่งงบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

ส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             35,200.00              35,200.00 ด าเนินการจัดกิจกรรมมาแล้ว 3 คร้ัง ดังน้ี
คร้ังท่ี 1 - จัดระหว่างวันท่ี 18 ธ.ค.61 - 25 ม.ค. 
62 ณ หมู่ท่ี 2 ต.ค าขาวง
คร้ังท่ี 2 - จัดระหว่างวันท่ี 25 ม.ค. - 8 มี.ค.62 ณ
 หมู่ท่ี 4 ต.ค าขวาง
คร้ังท่ี 3 - จัดระหว่างวันท่ี 1มี.ค. - 31 พ.ค.62 ณ
 หมู่ท่ี 5 ต.ค าขวาง
มีผลการด าเนินงานโดยภาพรวม ดังน้ี

√

       1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 151.25
 ของกลุ่มเป้าหมาย 
       2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 89
       3. ผู้ร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 100
       4. ระดับความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากร่วมโครงการ
 เพ่ิมข้ึน 1 ระดับ (ความรู้ เร่ือง การตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง

เสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
ใจวัยสูงอายุ

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           108,200.00            108,200.00 จัดกิจกรรมท่ี คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 
2562 มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี
1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการร้อยละ 141  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ
 90  
3.ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.19 อยู่ในระดับมาก 
4.ระดับความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากร่วมโครงการ 1
ระดับ5.นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเน้ือหาจิตเวช
ชุมชน (การส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน)เพ่ิมข้ึน 1 
ระดับ

ธ.ค. 2561 - ก.ย. 2562 √

เสริมสร้างสุขภาวะทาง
โภชนาการเด็กปฐมวัย

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             37,900.00                           -   ยกเลิกโครงการ
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 งบประมาณที ได้รับ
จัดสรร

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่งงบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนในการดูแล
และสร้างเสริมสุขภาวะท่ีดี
ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             71,200.00              71,200.00 ด าเนินกิจกรรมในวันท่ี 20-21 ก.ค. 62 ณ คณะ
พยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ โดยได้มีการจัดอบรมการ
ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและการช่วยฟ้ืน
คืนชีพข้ันพ้ืนฐาน ให้กับ อสม. และบุคคลท่ัวไปท่ีมี
ความสนใจ มีผลดารด าเนินงาน ดังน้ี
  1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการร้อยละ 85.33  
  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อย
ละ 95.8
  3. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 96.2
  4. ระดับความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากร่วมโครงการ 
เพ่ิมข้ึน 2 ระดับ

20 - 21 ก.ค. 2562 √

โครงการสร้างรายได้ จาก
การบริการวิชาการ

 เงินรายได้          8,040,000.00            110,178.05 มีการด าเนินการ 3 โครงการ ดังน้ี
1. โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
เร้ือรัง เป็นการจัดประชุมวิชาการ การพัฒนา
คุณภาพการดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง Update nursing 
care in choronic illness 2019 โดยเล่ือนวันท่ี
จัดกิจกรรม จากวันท่ี 2-3 พ.ค. 62 เป็น ในวันท่ี 
22-23 ส.ค.62 ณ รร.บ้านสวนคุณตาฯ มีผลการ
ด าเนินงาน ดังน้ี

ต.ค.2561- ก.ย. 2562 √
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 งบประมาณที ได้รับ
จัดสรร

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่งงบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

     1.1 มีผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.5 
(จากลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80)
     1.2 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ มากกว่า 4.51 หรือ
 ร้อยละ 98 (เป้าหมาย มากกว่า 3.51 และ
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้)
2. โครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา
การพยาบาลผู้จัดการรายกรณีกลุ่มโรคเร้ือรัง โดย
เร่ิมด าเนินการในช่วงเดือนมีนาคม 2562 และอยู่
ระหว่างการจัดท าหลักสูตร เพ่ือให้สภาการพยาบาล
รับรองฯ

3. โครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน โดยเร่ิมพัฒนา
หลักสูตรช่วงเดือนตุลาคม 2561 และอยู่ระหว่าง
การจัดท าหลักสูตร เพ่ือให้สภาการพยาบาลรับรองฯ

โครงการประชุมสัมมนาและอบรม
วิชาชีพต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความ
ม่ันคงในการประกอบอาชีพ

1. มีจ านวนผู้สอบผ่านและเข้ารับการอบรม
ในโครงการร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
รายวิชา โดยมีค่าเฉล่ียมากกว่า 3.51จาก
คะแนนเต็ม 5
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
โครงหการอบรมฯ โดยมีค่าเฉล่ียมากกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5

โครงการอบรมหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขา
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด

 เงินรายได้          2,844,000.00            832,105.00 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาล
ผู้ป่วยผ่าตัด จ านวน 2 รุ่น
  รุ่นที  1 ในช่วงเดือน ส.ค.-ธ.ค.2561 มีผลการ
ด่าเนินงาน ดังน้ี
      ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นท่ี 1 จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ
 11.40 (ต่ ากว่าเป้าหมาย)

√
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 งบประมาณที ได้รับ
จัดสรร

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่งงบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

     ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ (ทุกกิจกรรม) เฉล่ีย 4.25 
คะแนน (สูงกว่าเป้าหมาย)
   รุ่นท่ี 2 จัดอบรมในช่วงเดือน ก.พ. - พ.ค.2562
มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี

        ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นท่ี 2 จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ
 16.20  (ต่ ากว่าเป้าหมาย)
     ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ (ทุกกิจกรรม) เฉล่ีย 4.25 
คะแนน (สูงกว่าเป้าหมาย)

โครงการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

 เงินรายได้          3,840,640.00            586,254.98 อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
(หลักสูตร 1 ปี )  รุ่นท่ี 4 และ รุ่นท่ี 5 โดยมี
รายละเอียดการด าเนินงาน ดังน้ี
    รุ่นที  4 จัดอบรมในระหว่างวันท่ี 21 พ.ค. 61 -
 31 ต.ค. 62 มีการจัดกิจกรรมไปแล้ว ดังน้ี
      - กิจกรรมทดสอบความรู้ความสามารถผู้สมัคร
เข้าอบรม มีจ านวนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลมากกว่า 15 คน /รุ่น
 (ค านวณ ณ จุดคุ้มทุน) คิดเป็นร้อยละ 100 โดย
จัดกิจกรรมวันท่ี 6 ตุลาคม 2561

√

     - กิจกรรมการจัดอบรมภาควิชาทฤษฎี จ านวน 
13 รายวิชามีจ านวนผู้สอบผ่านการอบรมภาควิชา
ทฤษฎี ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้าอบรม โดยจัดใน
ระหว่างวันท่ี 20 ตุลาคม 2561 - เดือนเมษายน 
2562
     - กิจกรรมการจัดอบรมภาควิชาฝึกปฏิบัติ 
จ านวน 4 รายวิชา มีจ านวนผู้สอบผ่านการอบรม
ภาควิชาฝึกปฏิบัติร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้าอบรม
 โดยจัดในระหว่างเดือนเมษายน -กันยายน 2562 
ท้ังน้ี มีก าหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ในช่วงเดือน
ตุลาคม 2562
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 งบประมาณที ได้รับ
จัดสรร

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่งงบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

     รุ่นท่ี 5 จัดอบรมในระหว่างเดือน พ.ค. 62 - 
พ.ค. 63 มีการจัดกิจกรรมไปแล้ว ดังน้ี
     - กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
     - กิจกรรมทดสอบความรู้ความสามารถผู้สมัคร
เข้าอบรม
    - กิจกรรมการจัดอบรมภาควิชาทฤษฎี จ านวน 
13 รายวิชา  อยู่ระหว่างการด าเนินการ

4. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และ
สร้างความเข้าใจใน
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย
ของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

4. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรม 
เพ่ือให้เกิดจิตส านึกรักท้องถ่ิน
และประเทศชาติ เรียนรู้
วัฒนธรรมด้านการดูแลสุขภาพ
 ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และ
อาเซียน

โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณี

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 
2. ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 3.51 ข้ึนไป
3. หลังการเข้าร่วมโครงการกลุ่มเป้าหมายมี
ความตระหนักถึงความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ิมสูงข้ึน 1 ระดับ
4. ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยมากกว่าร้อยละ 80
5. มีการเผยแพร่ผลงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 1 ช่องทาง

การละเล่นพ้ืนบ้านไทยกับ
พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             35,000.00              35,000.00 มีการจัดกิจจกรมในวันท่ี 10 มิ.ย. 62 ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลการ
ด าเนินงาน ดังน้ี
   1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100
   2. ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.60
   3. ความตระหนักถึงความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรม  คิดเป็นร้อยละ 86.20

10-มิ.ย.-62 √

โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา
กิจการนักศึกษา

 เงินรายได้              80,950.00              30,154.00 มีการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังน้ี
  1. กิจกรรมวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ซ่ึง
จัดข้ึนในวันท่ี 11 ก.พ. 2562 มีผลการด าเนิน
กิจกรรม ดังน้ี
     เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 
179 คน คิดเป็น ร้อยละ 223.75 (เกินกว่า
เป้าหมาย)

ต.ค.2561- ก.ย. 2562 √

     เชิงคุณภาพ : 1. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เท่ากับ 4.16 (เกินกว่าเป้าหมาย)
                      2. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม เท่ากับ 4.25 (เกินกว่าเป้าหมาย)
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 งบประมาณที ได้รับ
จัดสรร

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่งงบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

   2. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จัดข้ึนใน
วันท่ี 25-26 พ.ค.62 ณ วัดป่าสว่างวีรวงศ์ อยู่
ระหว่างการสรุปการด าเนินกิจกรรม
  เชิงปริมาณ   :  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ
 95
 จ านวนนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 3 ท่ีเข้าร่วม
โครงการจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ98.65 
จ านวนอาจารย์และบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการ
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 135.71
สรุป จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการบรรลุตามตัวช้ีวัด

เชิงคุณภาพ  :   ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ 4.35
 ค่าเฉล่ียคะแนนของการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
  มากกว่า  3.51 ใน 5 คะแนน  
  1. ตระหนักถึงการน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิต และหรือการเรียน มีค่าเฉล่ีย 4.33
2. โครงการน้ีท าให้เกิดความ สามัคคี และเกิด
สัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน  มีค่าเฉล่ีย 4.07

ผลรวมท้ังหมด   55,680,500.00  21,091,406.79 5 12 9 2
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โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

 เงินรายได้            2,716,900.00            2,660,260.00 ด าเนินการจัดซ้ือแล้ว 
คงเหลือรายการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์อยู่ระหว่าง
ส่งมอบและเบิกจ่ายเงิน

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√  ไม่มี

โครงการจัดหาวัสดุเพ่ือการผลิต
บัณฑิต

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           1,285,100.00            1,285,100.00  ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
แล้ว ร้อยละ 81

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

              197,300.00               197,300.00 คณะเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา
ท าความสะอาดจากเงิน
งบประมาณ 5 เดือนแล้ว

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

 เงินรายได้            5,366,646.38            5,362,450.00 คณะเบิกจ่ายค่าใช้สอย
และค่าตอบแทนในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างของ
คณะตามแผนท่ีก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√  ไม่มี

โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป
ศาสตร์

 เงินรายได้                 24,000.00                   8,025.00 คณะเบิกจ่ายค่าใช้สอย
และค่าตอบแทนในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างของ
คณะตามแผนท่ีก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษา
และบุคลากรเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
และระดับสากล

ผ่านการประเมิน
คุณภาพฯ

โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา

 เงินรายได้               108,000.00               108,000.00 คณะมีแผนตรวจประเมิน
ฯในช่วง มิ.ย.-ก.ย.2562

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

    64,608,687.65      64,608,687.65 กองคลังเบิกจ่ายเงินส่วน
ของข้าราชการและ
พนักงานเงินงบประมาณ
 คณะไม่มีข้อมูล

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

1. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 บริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัต
การเปล่ียน แปลงทางสังคมสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้และการท างานอย่างมี
ความสุขและยกระดับคุณภาพให้
เป็นมาตรฐาน

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการ
ภายใน

ร้อยละของการ
เบิกจ่ายไม่ต่ ากว่า 60

โครงการบริหารจัดการภายใน
คณะศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 บริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ืองให้สอดคล้อง
กับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการ
ภายใน

 งบประมาณที ได้รับจัดสรร  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ ข้อเสนอแนะกลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่งงบประมาณ

จ านวนบุคลากรท่ี
ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง

โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้าง
บุคลากร
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 งบประมาณที ได้รับจัดสรร  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ ข้อเสนอแนะกลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่งงบประมาณ

 เงินรายได้          18,230,002.18          16,700,081.00 คณะเบิกจ่ายเงินเดือน 
ต.ค.61-เม.ย.62 แล้ว

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

โครงการเงินส ารองจ่าย 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

 เงินรายได้               604,800.00               328,855.05 คณะเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนนอกเหนือ
เงินเดือน ต.ค.-ธ.ค.61

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

โครงการบริหารจัดการภายใน
คณะศิลปศาสตร์

 เงินรายได้               379,500.00               305,000.00 คณะเบิกจ่ายค่าใช้สอย
และค่าตอบแทนในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างของ
คณะตามแผนท่ีก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป
ศาสตร์

 เงินรายได้            2,403,440.00            2,200,450.00 คณะเบิกจ่ายค่าใช้สอย
และค่าตอบแทนในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างของ
คณะตามแผนท่ีก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป
ศาสตร์ (แผนกลยุทธ์ทางการเงิน)

 เงินรายได้            3,990,400.00                              -   คณะอยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดท า
หลักสูตรและ
ประชาสัมพันธ์รับ
นักศึกษา

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป
ศาสตร์-กิจกรรมในกลุ่มรายวิชา
ศึกษาท่ัวไป

 เงินรายได้                 50,000.00                 46,000.00 คณะอยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดท าหลักสูตร

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป
ศาสตร์-กิจกรรมในหลักสูตรป.
ตรี การท่องเท่ียว

 เงินรายได้               105,300.00                 89,690.00 หลักสูตรด าเนินงานตาม
แผนและเบิกจ่ายเงิน
ตามท่ีก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป
ศาสตร์-กิจกรรมในหลักสูตรป.
ตรี การพัฒนาสังคม

 เงินรายได้               130,500.00               128,950.00 หลักสูตรด าเนินงานตาม
แผนและเบิกจ่ายเงิน
ตามท่ีก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป
ศาสตร์-กิจกรรมในหลักสูตรป.
ตรี นิเทศศาสตร์

 เงินรายได้               110,100.00               100,900.00 หลักสูตรด าเนินงานตาม
แผนและเบิกจ่ายเงิน
ตามท่ีก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป
ศาสตร์-กิจกรรมในหลักสูตรป.
ตรี ประวัติศาสตร์

 เงินรายได้                 41,800.00                 38,729.00 หลักสูตรด าเนินงานตาม
แผนและเบิกจ่ายเงิน
ตามท่ีก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

1. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 บริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ืองให้สอดคล้อง
กับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการ
ภายใน

จ านวนบุคลากรท่ี
ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง

โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้าง
บุคลากร

ยุทธศาสตร์ที1 จัดการศึกษาท่ีได้
มาตรฐาน เป็นก าลังในการ
พัฒนาประเทศ และเป็นท่ียอมรับ
ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศาสตร์

1.จ านวนนักศึกษาใหม่
2.จ านวนนักศึกษาคง
อยู่
3.จ านวนนักศึกษา
ส าเร็จการศึกษา
4.ร้อยละของบัณฑิต
ท่ีมีงานท า
5.ร้อยละความพึง
พอใจของนายจ้าง
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 งบประมาณที ได้รับจัดสรร  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ ข้อเสนอแนะกลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่งงบประมาณ

โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป
ศาสตร์-กิจกรรมในหลักสูตรป.
ตรี ภาษาจีนและการส่ือสาร

 เงินรายได้                 82,400.00                 78,900.00 หลักสูตรด าเนินงานตาม
แผนและเบิกจ่ายเงิน
ตามท่ีก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√  ไม่มี

โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป
ศาสตร์-กิจกรรมในหลักสูตรป.
ตรี ภาษาญ่ีปุ่นและการส่ือสาร

 เงินรายได้               151,400.00               135,400.00 หลักสูตรด าเนินงานตาม
แผนและเบิกจ่ายเงิน
ตามท่ีก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป
ศาสตร์-กิจกรรมในหลักสูตรป.
ตรี ภาษาไทยและการส่ือสาร

 เงินรายได้               137,400.00               135,700.00 หลักสูตรด าเนินงานตาม
แผนและเบิกจ่ายเงิน
ตามท่ีก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป
ศาสตร์-กิจกรรมในหลักสูตรป.
ตรี ภาษาเวียดนามและการ
ส่ือสาร

 เงินรายได้                 23,600.00                 19,230.00 หลักสูตรด าเนินงานตาม
แผนและเบิกจ่ายเงิน
ตามท่ีก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป
ศาสตร์-กิจกรรมในหลักสูตรป.
ตรี ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร

 เงินรายได้               169,700.00                 58,076.00 หลักสูตรด าเนินงานตาม
แผนและเบิกจ่ายเงิน
ตามท่ีก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษา
และบุคลากรเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
และระดับสากล

จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ
กับหน่วยงาน
ภายนอกและ
ต่างประเทศ

โครงการวิเทศสัมพันธ์  เงินรายได้                 40,000.00                              -   มีการด าเนินการแต่ไม่ได้
ใช้งบประมาณ และจะ
เบิกจ่าย ส.ค.62

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนายจ้างต่อบัณฑิต

พัฒนานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  เงินรายได้               425,000.00               425,000.00 คณะมีการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายเงินตามแผนท่ี
ก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

โครงการสนับสนุน
และส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพของ
นักศึกษา

จ านวนทุนการศึกษา
ท่ีสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก

พัฒนานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  เงินรายได้                   5,000.00                              -   คณะมีการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายเงินตามแผนท่ี
ก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

โครงการพัฒนาและส่งเสริม
งานวิจัย

 เงินรายได้               492,000.00               392,000.00 คณะมีการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายเงินตามแผนท่ี
ก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

1. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ

2. สร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมท่ีน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนางานวิจัย
แบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้
ด้านภาษา มนุษยศาสตร์และ
สังคม ศาสตร์ ท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคมในภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงอย่างย่ังยืน

โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้

1.จ านวนงานวิจัย
2.จ านวนบทความ
ทางวิชาการท่ีได้รับ
การเผยแพร่
3.จ านวนบุคลากรท่ี
ได้รับการสนับสนุน
ทางวิจัย

ยุทธศาสตร์ที1 จัดการศึกษาท่ีได้
มาตรฐาน เป็นก าลังในการ
พัฒนาประเทศ และเป็นท่ียอมรับ
ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศาสตร์

1.จ านวนนักศึกษาใหม่
2.จ านวนนักศึกษาคง
อยู่
3.จ านวนนักศึกษา
ส าเร็จการศึกษา
4.ร้อยละของบัณฑิต
ท่ีมีงานท า
5.ร้อยละความพึง
พอใจของนายจ้าง
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 งบประมาณที ได้รับจัดสรร  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ ข้อเสนอแนะกลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่งงบประมาณ

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก (แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน)

 เงินรายได้            2,400,000.00               307,514.00 คณะมีการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายเงินตามแผนท่ี
ก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

การพัฒนาจิตตปัญญาและการ
คิดเชิงวิเคราะห์เพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี
21ของครูและนักเรียนโรงเรียน
เในพ้ืนท่ี 4 ต าบลรอบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

              116,700.00               116,700.00 คณะมีการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายเงินตามแผนท่ี
ก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

การพัฒนาทักษะผู้เรียนให้อ่าน
ออกเขียนได้ อ่านง่ายเขียนคล่อง

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                66,300.00                 66,300.00 คณะมีการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายเงินตามแผนท่ี
ก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

การพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศท่ีสองสู่
ประเทศลุ่มน้ าโขงและอาเซียน

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

              218,500.00               218,500.00 คณะมีการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายเงินตามแผนท่ี
ก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

การพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเศก์
ผ่านกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

              116,100.00               116,100.00 คณะมีการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายเงินตามแผนท่ี
ก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาผลงานทางวิชาการ
ภาษาจีนของคณาจารย์
ระดับอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

              157,500.00               157,500.00 คณะมีการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายเงินตามแผนท่ี
ก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

การอบรมเยาวชนมัคคุเทศ
ภาษาจีน

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

              146,800.00               146,800.00 คณะมีการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายเงินตามแผนท่ี
ก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

โครงการสนับสนุนทุนบริการ
วิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 
(แผนกลยุทธ์ทางการเงิน)

 เงินรายได้            2,968,000.00            2,968,000.00 คณะมีการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายเงินตามแผนท่ี
ก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาชุมชนวิถีชีวิตริมน้ า
โขง จังหวัดอุบลราชธานีเพ่ือ
รองรับการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

              160,200.00               160,200.00 คณะมีการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายเงินตามแผนท่ี
ก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

2. สร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมท่ีน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนางานวิจัย
แบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้
ด้านภาษา มนุษยศาสตร์และ
สังคม ศาสตร์ ท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคมในภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงอย่างย่ังยืน

โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้

1.จ านวนงานวิจัย
2.จ านวนบทความ
ทางวิชาการท่ีได้รับ
การเผยแพร่
3.จ านวนบุคลากรท่ี
ได้รับการสนับสนุน
ทางวิจัย

3. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม
เพ่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริม
สนับสนุนการ บูรณาการงาน
บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
เพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม
เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

โครงการบริการวิชาการ 1.จ านวนงานบริการ
วิชาการ
2.จ านวนผู้รับบริการ
3.จ านวนงานบริการท่ี
ได้น าไปใช้ประโยชน์
ต่อชุมชน
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 งบประมาณที ได้รับจัดสรร  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ ข้อเสนอแนะกลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่งงบประมาณ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในชุมชนริมฝ่ังแม่น้ าโขง
ของจังหวัดอุบลราชธานี

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

              200,000.00               200,000.00 คณะมีการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายเงินตามแผนท่ี
ก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

อบรมครูแนะแนวในศตวรรษท่ี 
21

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

              121,100.00               121,100.00 คณะมีการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายเงินตามแผนท่ี
ก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

โครงการพัฒนาระบบ
กลไกการบริหารงาน
บริการวิชาการ

จ านวนงานบริการ
วิชาการท่ีได้รับทุน
สนับสนุน

โครงการส่งเสริมและ
บริหารงานบริการวิชาการ

 เงินรายได้                   2,000.00                              -   คณะมีการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายเงินตามแผนท่ี
ก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

โครงการพัฒนาระบบ
และกลไกการ
บริหารงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

จ านวนงานท านุฯท่ีรับ
การสนับสนุน

โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

 เงินรายได้                   2,000.00                              -   คณะมีการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายเงินตามแผนท่ี
ก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

การผสานความเช่ือทางศาสนา
ในวัดทางพระพุทธศาสนา 
จังหวัดอุบลราชธานี

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                57,500.00                 57,500.00 คณะมีการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายเงินตามแผนท่ี
ก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

การพัฒนาการส่ือความหมาย
ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินอย่าง
สร้างสรรค์โดยพลังของชุมชน
ในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

              100,000.00               100,000.00 คณะมีการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายเงินตามแผนท่ี
ก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับ
เยาวชนเพ่ือการน าชมงาน
เทศกาลเข้าพรรษาประจ าปีของ
 จังหวัดอุบลราชธานี

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

              100,000.00               100,000.00 คณะมีการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายเงินตามแผนท่ี
ก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อักษรโบราณอีสาน

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                50,000.00                 50,000.00 คณะมีการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายเงินตามแผนท่ี
ก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

ชายคาเร่ืองส้ัน คร้ังท่ี 4 : 
ส่งเสริมการเขียนและการ
จัดพิมพ์เร่ืองส้ันในภูมิภาคอีสาน

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

              100,000.00               100,000.00 คณะมีการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายเงินตามแผนท่ี
ก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

3. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม
เพ่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริม
สนับสนุนการ บูรณาการงาน
บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
เพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม
เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

โครงการบริการวิชาการ 1.จ านวนงานบริการ
วิชาการ
2.จ านวนผู้รับบริการ
3.จ านวนงานบริการท่ี
ได้น าไปใช้ประโยชน์
ต่อชุมชน

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และสร้างความ
เข้าใจในวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย
ของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อนุรักษ์ สืบสาน
 ประเพณีท้องถ่ิน และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถ่ินในภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง

โครงการศึกษา ค้นคว้า
 วิจัย รวบรวมและ
เผยแพร่องค์ความรู้
และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี

1.จ านวนงานท านุฯ
2.จ านวนผู้รับความรู้
จากการเผยแพร่/จัด
อบรม/หนังสือ
3.จ านวนงานท านุฯท่ี
ได้น าไปใช้ประโยชน์
ต่อชุมชน

124



ต ่า
กว่

าเป้
าห

มา
ย

ตา
มเ

ป้า
หม

าย

สูง
กว่

าเป้
าห

มา
ย

อยู่
ระ

หว่
าง

เนิ
น

งา
น

 งบประมาณที ได้รับจัดสรร  ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ BUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ ข้อเสนอแนะกลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ BUFMIS)

แหล่งงบประมาณ

ฐานข้อมูลชาวไทยเช้ือสายจีน
ในอีสานใต้ : เทวรูปเคารพ
ในศาสนสถานจีน

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

              100,000.00               100,000.00 คณะมีการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายเงินตามแผนท่ี
ก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

ฐานข้อมูลภาษาในประเทศจีน
ตอนใต้ โครงการท่ี 5 : นานา
ภาษาในประเทศจีนตอนใต้ 
ภาคท่ี 3 ภาษาตระกูลจีน-ทิเบต
 สาขาเหมียว-เหยา

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

              100,000.00               100,000.00 คณะมีการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายเงินตามแผนท่ี
ก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

พิธีกรรมเพ่ือความอุดมสมบูรณ์
ของชาวไทยเช้ือสายลาว ชาว
ไทยเช้ือสายเขมร และกลุ่มชาติ
พันธ์ุบรู ในจังหวัดอุบลราชธานี

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

              100,000.00               100,000.00 คณะมีการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายเงินตามแผนท่ี
ก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

ภูมิปัญญาจากเอกสารใบลาน 
วัดโนนบอน ต าบลบุ่งหวาย 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                50,000.00                 50,000.00 คณะมีการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายเงินตามแผนท่ี
ก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

สืบสานตรุษเวียดนาม : เต๊ดเหง
วียนด๋าน

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                49,000.00                 49,000.00 คณะมีการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายเงินตามแผนท่ี
ก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

สืบสานประเพณีอาจาริยบูชา
ครูบาอาจารย์เมืองอุบล

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                30,000.00                 30,000.00 คณะมีการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายเงินตามแผนท่ี
ก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

สืบสานภูมิปัญญา ผ้าไหมสี
ธรรมชาติ

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                90,000.00                 90,000.00 คณะมีการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายเงินตามแผนท่ี
ก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

อนุสรณ์สถานผู้น าอาเซียนใน
อีสาน : การเช่ือมโยงทาง
วัฒนธรรมข้ามแดน

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                70,000.00                 70,000.00 คณะมีการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายเงินตามแผนท่ี
ก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2561-30
 กันยายน 2562

√ ไม่มี

ผลรวมท้ังหมด   109,550,676.21   100,987,997.70    21  31   -     -   

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และสร้างความ
เข้าใจในวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย
ของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อนุรักษ์ สืบสาน
 ประเพณีท้องถ่ิน และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถ่ินในภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง

โครงการศึกษา ค้นคว้า
 วิจัย รวบรวมและ
เผยแพร่องค์ความรู้
และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี

1.จ านวนงานท านุฯ
2.จ านวนผู้รับความรู้
จากการเผยแพร่/จัด
อบรม/หนังสือ
3.จ านวนงานท านุฯท่ี
ได้น าไปใช้ประโยชน์
ต่อชุมชน
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9. คณะบริหารศาสตร์
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1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

1. จัดการศึกษาท่ีได้
มาตรฐานสากล เป็นท่ี
ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน ้า
โขงและประเทศ

โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

จ้านวนบัณฑิตคณะ
บริหารศาสตร์ 750 คน

โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
การเงินและการธนาคาร

 เงินรายได้                    760,100                  540,156 มีผลการด้าเนินงานดังนี  
-โครงการศึกษาดูงาน นักศึกษาสาขาการเงิน
และการธนาคาร จัด 15-18 พย 61 166
คน
 -โครงการนิเทศนักศึกษา ด้าเนินโครงการ 
มีค-มิย62 ภาค 2/61 นศ. 105 คน
 -โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน 
ครั งท่ี 1 จัดเดือน ธค 61 นศ. 95 คน และ
ครั งท่ีจัดเม่ือ เดือน กค 62 นศ.60 คน
  -โครงการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับชาติ เช่น แข่งขัน Bond 
Academy 2018 ตค61, และแข่งขัน
เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ตลาด
หลักทรัพย์ 5-8ตค61 
 -โครงการปรับปรุงหลักสูตรการเงินและการ
ลงทุน มิย-กย62
 -โครงการปัจฉิมนิเทศ นศ.ฝึกงาน 26 
มีนาคม 2562 225คน

ตค 61-กย 62 √ จ้านวนบัณฑิตคณะ
บริหารศาสตร์ 752 
คน ณ 30กย 62 
30กย62 ใน
ระบบงานทะเบียน 
คิดเป็นร้อยละ 
100.27

โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
การจัดการ

 เงินรายได้                    656,600                  573,482 -กิจกรรมติวสอบใบอนุญาตนายหน้าประกัน
ชีวิต 17-18สค62 นศ.140คน

ตค 61-กย 62

โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
การจัดการการโรงแรม

 เงินรายได้                    614,500                  618,443  -โครงการแข่งขัน Yong Fin Star 2019 
(YFS20219) มิย-สค 62 น.ศ20 คน ได้รับ
รางวัลชนะเลิดระดับประเทศ

ตค 61-กย 62

ข้อเสนอแนะ งบประมาณที 
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์
ของคณะ/หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ
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ข้อเสนอแนะ งบประมาณที 
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์
ของคณะ/หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
การตลาด

 เงินรายได้                  1,116,900                  953,320 มีผลด้าเนินการดังนี  
-โครงการศึกษาดูงาน นักศึกษาสาขา
การตลาด ครั งท่ี1 24-26ตค61 / ครั งท่ี2 
5-8ธค61 ขอนแก่น จ้านวน 115 คน / 
ศึกษาดูงาน น.ศ.CPปี 4 จัด26-29สค62 
จ้านว 33 คน
- โครงการนิเทศนักศึกษา ตค-พค62 141 
คน /กค-กย62 169คน /ด้าเนินโครกงาร 
กพ-สค62 ภาค2/61 จ้านวน 220 คน  
-โครงการปัจฉิมนิเทศ นศ.ฝึกงาน สาขาตลาด
  ด้าเนินโครงการ 5-6 เมษ 62 นศ.
การตลาด231คน 
-โครงการสนับสนุนการเดินทางนักศึกษา
วิชาเอกการตลาดค้าปลีก 
-โครงการPre-experienceสร้างแรงบันดาล
ใจพร้อมเป็นนักการตลาด 25-26 ตค 61
-โครงการประชาสัมพันธ์สาขาการตลาด 

ตค 61-กย 62

127



ต ่า
กว่

าเป้
าห

มา
ย

ตา
มเ

ป้า
หม

าย

สูง
กว่

าเป้
าห

มา
ย

อยู่
ระ

หว่
าง

ด่า
เนิ

นง
าน

ข้อเสนอแนะ งบประมาณที 
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์
ของคณะ/หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

 -โครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน
 ส้าหรับนักศึกษาการตลาด 21ตค61/  
ครั งท่ี 2 (ปี 1) มิย 62
-โครงการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน
ส้าหรับนักศึกษาสาขาการตลาด นศ.เข้า
แข่งขันทัษะทางการตลาด 2กพ62 มรภ.
บุรีรัมย์ /สนับสนุน นศ.เข้าแข่งขันทัษะทาง
การตลาด17สค62 มภร.อุบล
-โครงการบูรณาการความรู้ในรายวิชาสัมนา
การตลาด 18-19 พย 61
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เลิศ สาขาการตลาด 2-3กพ62 อุบล / ครั ง
ท่ี 2 29-30เมษ 62 กทม (อาจารย์
การตลาด 12คน) 
-โครงการพัฒนาจิต (อานาปานสติ) ปี 2  
9-10 มีค 62 100คน อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ7รอบ
-โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์
กรณีศึกษา จัดเดือน กค62 นศ.100คน 
-โครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน 
(ปี 4) มิย 62 นศ. 115 คน
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ข้อเสนอแนะ งบประมาณที 
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์
ของคณะ/หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
การบัญชี

 เงินรายได้                    967,200                  728,286 คร่ึงปีแรก ด้าเนินการดังนี  
-โครงการศึกษาดูงาน นักศึกษาสาขาการ
บัญชี 11-13 ธค 61 159คน
- โครงการนิเทศนักศึกษา มีค-พค 62 นศ. 
152คน
-โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพบัญชี 
FAP ด้าเนินโครงการ 27ตค61 /ครั งท่ี 2 
กพ-สค62
-โครงการ AccGame  ด้าเนินโครงการ ตค-
พย61
-โครงการ EXCEL เพ่ืองานบัญชี ด้าเนิน
โครงการ 30-31มีค62 นศ.บัญชีปี 2 209
 คน 
-โครงการ นักบัญชีรุ่นใหม่ Young & Smart
 ด้าเนินโครงการ 21-23กพ62/ 21-23
กพ62  182คน
-โครงการ Tax Junior 25-27มค62 138
คน คณะบริหาร

ตค 61-กย 62
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ข้อเสนอแนะ งบประมาณที 
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์
ของคณะ/หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

 -โครงการ แข่งขันทักษะ FAP พย61-กพ 
62/27-28 มิย 62/นศ.เข้าแข่งขันทัษะ
ทางการบัญชี 18สค62 มภร.อบล
-โครงการ เตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน สค
 62 
-โครงการ เตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน 
13-14ธค61
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศ สาขาการบัญชี ด้าเนินโครงการ 16
สค62 ณ ม.อุบล อาจารย์บัญชี 13คน 
-โครงการ เตรียมความพร้อมก่อนเรียน ปี 1 
ด้าเนินโครกงาร สค 62 นศ. 230คน
-โครงการ Accounting Game Online 
ด้าเนินโครงการ สค-กย 62 นศ.ปี3 จ้านวน
57คน
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ข้อเสนอแนะ งบประมาณที 
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์
ของคณะ/หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
ธุรกิจระหว่างประเทศ

 เงินรายได้                    311,400                  169,565 มีผลการด้าเนินงานดังนี  
-โครงการศึกษาดูงาน นักศึกษาสาขาการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10-14ธค 61
 16คน
- โครงการนิเทศนักศึกษา  24-27กพ62
-โครงการศึกษาดูงาน ด่านศุลกากรช่องแม็ก 
เมษ 62 / ครั งท่ี 2 ภาค 1/62 วันท่ี16กย
62 16คน
-โครงการเตรียมความพร้อมให้กับ นศ.ปี1 
นศ.15คน
-อบรม Online Promotion tool 
workshop นศ.ปี3  11พย6
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เลิศ  สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 27-28 มิย
 62  หลักสูตรการออกแบบเกมเพ่ือการ
เรียนรู้ อาจารย์ 8คน
-กิจกรรม Post-Intership Workshop ปี 4 
วันท่ี20-21เมษ62 32คน

ตค 61-กย 62
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ข้อเสนอแนะ งบประมาณที 
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์
ของคณะ/หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ

 เงินรายได้                    347,700                  273,940 ผลด้าเนินการดังนี  
-โครงการศึกษาดูงาน นักศึกษาสาขาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ ธค 61 นศ.56 คน
- โครงการนิเทศนักศึกษา มค-กค62 น.ศ 
66คน
-โครงการน้าเสนอผลงานนักศึกษาสาขา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ปี 4 เดือน 
ธค 61 นศ.28คน
-โครงการ MIS Project Pitching 2019 
วันท่ี 6กย62  นศ.45คน
-โครงการพัฒนาทักษะวิชาการส้าหรับ
นักศึกษา MIS วันท่ี 26กค-1กย62 นศ 25
คน

ตค 61-กย 62

โครงการผลิตมหาบัณฑิต
สาขาบริหารธุรกิจ

 เงินรายได้                  1,000,000                  519,342 มีผการด้าเนินงานดังนี  
-โครงการรับขวัญบัณฑิตบริหารศาสตร์ ธค
61 มหาบัณฑิต 29คน
-โครงการพัฒนานักวิจัยคุณภาพ 
4-5/11-12 พค 62 นศ.35คน 
-โครงการเสริมความรู้วิชาการให้กับนักศึกษา
 อ.พิเศษ/วิทยากรพิเศษ ภาค 1/2561 
2/2561 และ 1/2562
-โครงการพัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรสู่ความ
เลิศ เมษ 62 กทม หลักสูตร ยกระดับผลิต
ภาพองค์กรด้วยนวัตกรรม รุ่น13 อาจารย์
MBA 3คน
-โครงการเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษส้าหรับนักศึกษา 26-27 พค 
62 นศ.MBA20คน 

ตค 61-กย 62
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 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์
ของคณะ/หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

 -โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ
เตรียมความพร้อม  29 มิย 62 (30คน) 
- โครงการสานสัมพันธ์ MBA-UBU ครั งท่ี 3 
รอบ1 KMกับร่วมภาคธุรกิจ 10สค62 น.ศ.
28คน / รอบ2 KM ร่วมกับ ผู้มี
ประสบการณ์ทางธุรกิจ  7/15 กย62 นศ.
15คน

โครงการพัฒนาบุคลากร จ้านวนบุคลากร 90 คน โครงการเงินส้ารองจ่าย 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

 เงินรายได้                  1,044,000                            -   ยังไม่มีการใช้เงินส้ารอง เน่ืองจากสภานะ
การเงินปกติ

ตค 61-กย 62 √ จ้านวนบุคลากร 92 
คน คิดร้อยละ 102.2

โครงการบริหารจัดการด้าน
บุคลากร

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

               22,606,563             22,606,563 ค่าจ้างพนักงานเงินงบประมาณ เบิกจ่ายโดย
กองคลัง

ตค 61-กย 62

 เงินรายได้                21,567,600             18,758,483 ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ เงินประจ้า
ต้าแหน่ง 12 เดือน

ตค 61-กย 62
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 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์
ของคณะ/หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

ร้อยละนักศึกษาใหม่
เทียบแผนรับ ร้อยละ 80

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  เงินรายได้                    700,000                  600,421 1. ปรับเปล่ียนวิธีการด้าเนินการ ปชส เชิงรุก
 โดยการให้แต่ละหลักสูตรออกไป ปชส ถึง
โรงเรียนเป้าหมายโดยตรง/จัดท้าส่ือ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือเจอะไปยังกลุ่มเป้าหมาย
มากขึ น
2. จัดท้าของท่ีระลึก ส้าหรับการสร้าง
ภาพลักษณ์กับคณะ
3. จัดท้าส่ือประชาสัมพันธ์ และพร้อมเพ่ิม
ส่ือประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ
4. ปรับปรุงหน้าเว็บเพจ ให้มีความโดดเด่น
มากขึ น และมีจุดเด่น
5.โครงการต้อนรับคณะดูงานจากภายนอก 
เช่น คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.
ทักษิณ / ธ.ทิสโก้ 5-6พย61 มาให้
ทุนการศึกษา / แขกผู้มีเกียรติบริษัท CP 
ประชุมร่วมกับผุ้บริหารคณะ 1 กค62

ตค 61-กย 62 √ ร้อยละนักศึกษาใหม่ 
738คน แผน 920
คนเทียบแผนรับ ร้อย
ละ 80.22

6.กิจกรรม ประชาสัมพันธหลักสูตร เช่น 
ตลาดนัดหลักสูตร 7-9พย 61 / เข้าร่วม
กิจกรรมนิทรรศการ ตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา ครั งท่ี 23 20-21มิย62 /งาน
เกษตรอีสานใต้ 2562 วันท่ี15-23กพ62 
ม.อุบล /
7.จัดท้าคลิปวีดีโอแนะน้าคณะ ให้มีความโดด
เด่น และดึงดูดกลุ่มเป้าหมายมากขึ น
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ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์
ของคณะ/หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาและบุคลากร
เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และ
ระดับสากล

จ้านวนเครือข่าย
ต่างประเทศ 2 เครือข่าย

โครงการด้าเนินงานด้านวิเทศ
สัมพันธ์

 เงินรายได้                  1,000,000                  254,472 มีผลการด้าเนินการดังนี 
-จัดโครงการแลกเปล่ียนส้าหรับ นศ.และอ.
ต่างประเทศ ตค-พย61 และกิจกรรม
แลกเปล่ียน นศ. กับ Fareast U พย-ธค61/
กิจกรรมแลกเปล่ียน นศ. กับ ม.เทคโนโลยี
จิงชู 30มีค62 และก้าลังด้าเนินงานในช่วง 
6 เดือนหลัง
-โครงการจัดให้ทุนการศึกษา ส้าหรับ
นักศึกษาต่างชาติ จ้านวน 1 ทุน เรียน
หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
-กิจกรรมแลกเปล่ียน นศ. กับ ม.เทคโนโลยี
จิงชู ครั งท่ี 1 เม่ือ30มีค62 นศ.ต่างชาติ 
10คน / วันท่ี 28กค-29สค62 จ้านวน 5 
คน

ตค 61-กย 62 √ จ้านวนเครือข่าย
ต่างประเทศ 2 
เครือข่าย คือ ม.
เทคโนโลยีจิงชู และ
Fareast U

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกิจกรรมนอก
หลักสูตร

ร้อยละนักศึกษาตกออก
เฉล่ีย ร้อยละ 10

โครงการจัดหารายได้จากศิษย์
เก่าและแหล่งทุนบริจาค 
(แผนกลยุทธ์ทางการเงิน)

 เงินรายได้                    500,000                  182,200 ด้าเนินการโครงการจัดว่ิงการกุศล เม่ือเดือน
ธันวาคม 2561 มีเงินคงเหลือเข้า ม.และ
บริจาค ประมาณ 100,000 บาท และมีการ
เบิกจ่ายทุน นศ. ไป (เงินรับฝาก
ทุนการศึกษาของ นศ.)

ตค 61-กย 62 √ ร้อยละนักศึกษาตก
ออกเฉล่ีย ร้อยละ 
4.55
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ข้อเสนอแนะ งบประมาณที 
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์
ของคณะ/หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร

 เงินรายได้                  1,498,100                  542,484 มีผลการด้าเนินงานดังนี  
-โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 
16พย61 น.ศ.520คน /ปีการศึกษา 2562
 สค-กย62 นศ.560 คน
-โครงการรับขวัญบัณฑิตบริหารศาสตร์ รุ่นท่ี
 17 ธค61 บัณฑิต 780คน
-ส่งเสริมให้นักศึกษาไปแข่งขัน น้าทีม นศ.ท่ี
ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ Startup 3-4
พย61 กทม/
-กิจกรรมเดินเท้าเล่าวัฒนธรรมสักการะ
หลวงปู่ชา 19มค62
-โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2562 19มิย 62 นศ.729คน
-จัดท้าคู่มือการฝึกงาน ส้าหรับ นศ.ฝึกงาน
-โครงการ Big Cleaning Day ปีการ 2561 
(17มีค62) / 7กย62 นศ.300คน
-ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
 วันท่ี 19มิย 62 นศ.ใหม่ 870 คน
-กิจกรรมสืบรอยธรรม ตามรอยเทียน ปี 
2562 ด้าเนินโครงการ 15-17กค62 40
คน ณ ทุ่งศรีเมือง นศ.ร่วม 50 คน
-พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ปี
การศึกษา 2562 วันท่ี 25กค62 700คน 
และมอบทุนการศึกษา 9 คน ณ รร.ยูเพลส
-กิจกรมสัมภาษณ์นักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพ่ือ

ตค 61-กย 62
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ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์
ของคณะ/หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาวิชาการ

ผลการประเมินประกัน 
ค่าเฉล่ีย 3.00

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์

 เงินรายได้                  3,100,000               3,002,616 มีผลการด้าเนินงานดังนี  
-โครงการ KM ด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
 แนะแนวหลักสูตร พย61-พค62
-โครงการ KM ด้านการเรียนการสอน 
"เทคนิคการสอนอย่างไรให้ ว้าว"มีค-พค 62
-โครงการ KM ด้านการผลิตบัณฑิต หัวข้อ 
การส่อเจตนาทุจริตในห้องสอบ 28 มีค 62 
40คน คณะบริหาร
-โครงการจัดหาอาจารย์พิเศษและวิทยากร
พิเศษ ภาค 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562
-ค่าตอบแทนการสอนเกิน ภาค 1 และ 2 ปี
การศึกษา 2562
-โครงการนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานด้านการ
เรียนการสอน ภาค 1/61 2/61 และ 1/62
-กิจกรรม UBU CAMP ครั งท่ี 1 วันท่ี 
22-23 มิย 62(นักเรียน 198คน)/ครั งท่ี 2 
วันท่ี 13-14กค 62 180คน/ครั งท่ี 3 วันท่ี
 31สค-1กย62 210คน
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหม่
คณะบริหารศาสตร์ เก่ียวกับการใช้งาน
ระบบทะเบียน 18มิย62 จ้านวน 700คน
-โครงการแนะแนวการศึกษาต่อฯ ใน
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 16สค-10กย62
-โครงการสอนภาคฤดูร้อน ปีการ 2561 10
รายวิชา อาจารย์19คน

ตค 61-กย 62 √ ผลการประเมิน
ประกันระดับ
หลักสูตร ค่าเฉล่ีย 
3.33

5. บริหารจัดการภายใต้
หลักธรรมาภิบาล

โครงการจัดหาและพัฒนา
ส่ือการเรียนรู้แก่นักศึกษา

จ้านวนนักศึกษาทั งหมด 
3,000 คน

โครงการจัดซื อทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน
ด้านสังคมศาสตร์

 เงินรายได้                  8,114,600                  722,750 มีรายการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 14 และมี
รายการยกเลิกการจัดซื อ 33 รายการ

ตค 61-กย 62 √ จ้านวนนักศึกษา
ทั งหมด 3,130 คน 
ณ 30กย62 ใน
ระบบงานทะเบียน

บรรจุครุภัณฑ์
ดังกล่าวในแผน
รายจ่ายปีงบประมาณ
 พ.ศ.2563 ต่อไป

โครงการพัฒนากายภาพ 
ระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื นฐานของ
มหาวิทยาลัย

จ้านวนนักศึกษาทั งหมด 
3,000 คน

ปรับปรุงห้องเรียนชั น 4 
อาคารคณะบริหารศาสตร์* 
(เงินสะสม)

 เงินรายได้                  1,500,000                            -   อยู่ระหว่างการเขียนแบบ และประมาณราคา
 ยกไปปีงบประมาณ 2563

ตค 61-กย 62 √ จ้านวนนักศึกษา
ทั งหมด 3,130 คน 
ณ 30กย62 ใน
ระบบงานทะเบียน
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ข้อเสนอแนะ งบประมาณที 
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์
ของคณะ/หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

ปรับปรุงห้องน ้าชั น 1-2 
(อาคารคณะฯเดิม)

 เงินรายได้                  1,200,000                            -   ยกเลิก ตค 61-กย 62 เน่ืองจากใช้เงิน
งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย

ปรับปรุงโรงจอดรถด้านหลัง
คณะฯ อาคารคณะบริหาร
ศาสตร์* (เงินสะสม)

 เงินรายได้                    950,000                            -   ยกเลิก ตค 61-กย 62

ปรับปรุงทางเดินด้านข้างตึก 
CLBถึงหลังคณะฯ walkway 
อาคารคณะบริหารศาสตร์

 เงินรายได้                    600,000                  468,000 อยู่ระหว่างเข้าด้าเนินงาน กันงบประมาณ
เหล่ือมปี

ตค 61-กย 62

ปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร  
อาคารคณะบริหารศาสตร์

 เงินรายได้                    550,000                            -   ยกเลิก ตค 61-กย 62 เน่ืองจากส้านัก
ทรัพย์สินจะด้าเนินการ

ปรับปรุงห้องเรียน MS 306 
 อาคารคณะบริหารศาสตร์*

 เงินรายได้                    400,000                            -   ยกเลิก ตค 61-กย 62 เน่ืองจาก ยังไม่ได้รับ
การตอบกลับจาก
กรมป่าไม้

ปรับปรุงห้องเอนกประสงค์ 
ชั น 4  อาคารคณะบริหาร
ศาสตร์* (เงินสะสม)

 เงินรายได้                    400,000                            -   อยู่ระหว่างการเขียนแบบ และประมาณราคา
 ยกไปปีงบประมาณ 2563

ตค 61-กย 62

ปรับปรุงขยายศูนย์สารสนเทศ
 อาคารคณะบริหารศาสตร์* 
(เงินสะสม)

 เงินรายได้                    400,000                  398,000 อยู่ระหว่างเข้าด้าเนินงาน กันงบประมาณ
เหล่ือมปี

ตค 61-กย 62

ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้า 
อาคารคณะบริหารศาสตร์

 เงินรายได้                    150,000                            -   ยกเลิก ตค 61-กย 62 เน่ืองจาก ไม่ได้รับ
การตอบรับจากกรม
ป่าไม้
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ข้อเสนอแนะ งบประมาณที 
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์
ของคณะ/หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

ทาสีกันซึมดาดฟ้าชั น 4 
อาคารคณะบริหารศาสตร์

 เงินรายได้                    130,000                            -   ยกเลิก ตค 61-กย 62 ตั งงบประมาณปี 
2563 เน่ืองจาก
งบประมาณไม่
เพียงพอ ผลจากกา
รถอประมาณราคาสูง
กว่างบประมาณท่ีตั งไว้

ปรับปรุงฝ้าห้องเรียนชั น 2 
(201)และชั น 4 (424) 
อาคารคณะบริหารศาสตร์

 เงินรายได้                    250,000                            -   ยกเลิก ตค 61-กย 62 ตั งงบประมาณปี 
2563 เน่ืองจาก
งบประมาณไม่
เพียงพอ ผลจากกา
รถอประมาณราคาสูง
กว่างบประมาณท่ีตั งไว้

ทาสีภายนอกภายอาคารและ
ทางเดินภายในอาคาร  
อาคารคณะบริหารศาสตร์

 เงินรายได้                  1,550,000                            -   ยกเลิก ตค 61-กย 62

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการ

จ้านวนนักศึกษาทั งหมด 
3,000 คน

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (เงินสะสม)

 เงินรายได้                  4,915,400                  865,810 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 10 รายการ และยกเลิก 5
 รายการ

ตค 61-กย 62 √ จ้านวนนักศึกษา
ทั งหมด 3,130 คน 
ณ 30กย62 ใน
ระบบงานทะเบียน

ยกเลิก โปรแกรม 
SAP ยังไม่มีความ
พร้อมด้านบุคลกร (ผุ้
สอน)

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

จ้านวนนักศึกษาทั งหมด 
3,000 คน

โครงการบริหารและจัดการ
การศึกษา

 เงินรายได้                  3,705,000               2,804,096 ค่าใช้จ่ายท่ัวไป ส้าหรับการด้าเนินงาน
ส่วนกลาง (งบด้าเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้
สอย วัสดุ)

ตค 61-กย 62 √ จ้านวนนักศึกษา
ทั งหมด 3,130 คน 
ณ 30กย62 ใน
ระบบงานทะเบียน
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ข้อเสนอแนะ งบประมาณที 
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์
ของคณะ/หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

โครงการพัฒนางานนโยบาย
และแผน

 เงินรายได้                  2,260,700               1,582,528 มีผลการด้าเนินงานดังนี  
-โครงการด้าเนินงานตามนโยบายการผลิต
บัณฑิต (งบกลางคณะ) เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุมต่างๆ/ค่ารับรองพิธีการต่างๆ/
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานประจ้า
-โครงการส้ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต เมษ-พค 62
-โครงการบริหารจัดการความเส่ียง เช่น 
กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายตาม พ.ร.บ.วินัยฯ 
วันท่ี 9สค62 บุคลากร 15 คน / โครงการ
ป้องกันและรู้เท่าทันอัคคีภัย สค 62 
บุคลากรและนศ. 50คน
-โครงการศึกษาและสัมมนาบุคลากร 2-5 มิย
 62 ณ กาญจนบุรี 42คน
-โครงการทบทวน จัดท้าแผน 2563-2567
 29สค/30กย62 บุคลากร 80คน
-จัดท้ารายงานประจ้าปี เพ่ือเผยแพร่ผลการ
ด้าเนนงานของคณะท่ีผ่านมา

ตค 61-กย 62
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 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์
ของคณะ/หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

5. บริหารจัดการภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 
สามารถปรับตัวให้ทันกับ
พลวัตรการเปล่ียนแปลง 
สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื อ
ต่อการเรียนรู้และการ
ท้างาน

โครงการการพัฒนาระบบ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผลการประเมินประกัน
ระดับคณะ ค่าเฉล่ีย 3.51

โครงการเตรียมความพร้อมใน
การตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน

 เงินรายได้                    300,200                  185,797 1. จัดประชุมด้านประกันคุณภาพ ส้าหรับบุ
คลกร ให้ความรู้และสร้างเข้าใจเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. การประชุมให้ความรู้และเตรียมความ
พร้อมการตรวจประเมิน
3. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ในเดือน มิย 62 เรียบร้อยแล้ว 
ระดับ 3 คะแนนขึ นไป ทุกหลักสูตร
4. การประชุมร่วมกับผุ้ทรงคุณวุฒิให้
ค้าปรึกษา เกณฑ์ EdPEx เดือน กค62
5. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านประกัน
คุณภาพ  โดยการสนับสนุน ผู้บริหาร ไป
อบรม อบรม TQA  จ้านวน 8 ท่าน

ตค 61-กย 62 เปล่ียนรูปแบบการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

ร้อยละนักศึกษาตกออก
เฉล่ีย ร้อยละ 10

โครงการบริหารจัดการท่ัวไป  เงินรายได้                  2,430,000               2,579,181 1.จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า
2.โครงการตรวจสอบภายในประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เดือนเมษ 62 
(ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอก)

ตค 61-กย 62 √ ร้อยละนักศึกษาตก
ออกเฉล่ีย ร้อยละ 
4.55

6. พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีศักยภาพมี
สมรรถนะ พร้อมการ
ปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ มี
สมรรถนะสูง ร้อยละ 80

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ

 เงินรายได้                    800,000                  797,915 อาจารย์ได้รับการพัฒนาตนเอง ในรูปแบบ
การอบรม การสัมมนาทางวิชาการ และการ
ประชุมวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 100

ตค 61-กย 62 √ บุคลากรสายวิชาการ
 มีสมรรถนะสูง ร้อย
ละ 90

โครงการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน มี
สมรรถนะสูง ร้อยละ 80

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน

 เงินรายได้                    200,000                    90,835 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับการ
พัฒนาตนเอง ในรูปแบบการอบรม การ
สัมมนาทางวิชาการ และการประชุมวิชาการ
 ร้อยละ 100

ตค 61-กย 62 √ บุคลากรสายวิชาการ
 มีสมรรถนะสูง ร้อย
ละ 95
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(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์
ของคณะ/หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

จ้านวนนักศึกษาทั งหมด 
3,000 คน

โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการหน่วยงาน

 เงินรายได้                  1,438,800                  385,730 มีผลการด้าเนินงานดังนี 
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพท่ีดี (กีฬา
บุคลากรคณะบริหาร) 27ธค91
2.โครงการตรวจสุขภาพประจ้าปี ด้าเนิน
โครงการ มค-สค62
3. โครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม มค-ธค 62
 จ้านวน 100คน
4. กิจกรรม การเสริมสร้างภาวะผู้น้าและผู้
ตามเพ่ือความส้าเร็จองคกร 25กค62 
(บุคลากรสายวิชาการ) อาจารย์ 40คน
5. กิจกรรม ภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิผล 
26กค62 (บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) 
บุคลากร 25คน
6.โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตวัยท้างานและ
ผู้ท่ีมีภาวะเส่ียงจากการท้างาน วันท่ี 5 และ 
9 สค62 80คน

ตค 61-กย 62 √ จ้านวนนักศึกษา
ทั งหมด 3,130 คน 
ณ 30กย62 ใน
ระบบงานทะเบียน

2. สร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมท่ี
น้าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใน
ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน ้าโขง

2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่ง
เป้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรม

โครงการพัฒนาระบบกลไก
การบริหารงานวิจัย

ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจ้า ร้อยละ 30

โครงการส่งเสริมและบริหาร
งานวิจัย

 เงินรายได้                  1,200,000                  648,295 มีผลการด้าเนินงานดังนี 
1.จัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนางานวิจัย ใน
รอบครึงปีแรก 2 คร้ง ในเดือน พย. 61 
และกพ. 62 จ้านวน 30 คน
2. ส่งเสริมและกระตุ้นการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและวิชาการ โดยมีผู้ขอรับทุน
น้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  สนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์
บทความในวารสารวิชาการ 
3.สนับสนุนงบประมาณการสร้างสรรค์
งานวิจัย ด้วยเงินรายได้คณะ 13 โครงการ
มีผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ 26 เร่ือง

ตค 61-กย 62 √ ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ประจ้า ร้อย
ละ 48.53
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 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์
ของคณะ/หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้

ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจ้า ร้อยละ 30

โครงการแสวงหาทุนวิจัยจาก
ภายนอก (แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน)

 เงินรายได้                    900,000                  468,000 ได้รับการสนับสนุนทุกวิจัยจากภายนอก 
จ้านวน 13 โครงการ ด้าเนินการแล้วเสร็จ  
6โครงกา และอยู่ในระหว่างการด้าเนินงาน 
7 โครงการ (ระยะเวลาการด้าเนินงานตาม
สัญญาให้ทุนวิจัย)

ตค 61-กย 62 √ ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ประจ้า ร้อย
ละ 48.53

3. บริการวิชาการ
อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน ้าโขง

3. พัฒนาบทบาทในการ
เป็นผู้น้าด้านการบริการ
วิชาการอย่างมีส่วนร่วม

โครงการบริการวิชาการ จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ตามเป้าหมาย ร้อยละ 80

การจัดท้าเอกสารทางบัญชี
และรายงานงบการเงินของ
กองทุนหมู่บ้านฯ ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ของหน่วยงาน
ก้ากับดูแล ปีท่ี 2

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                      56,700                    56,700 จัดอบรมวันท่ี 14-15  ก.พ.62  และ  
25-26  ส.ค.62  จ้านวนผู้เข้าร่วม  52 คน 
 คิดเป็นร้อยละ  73.33

16-17 กพ 62 √ ร้อยละ 96.37 
ประเมินจาก 34 
โครงการ มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จ้านวน 
3,614 คน จาก แผน
 3,750 คน

          1,192,600

การใช้เคร่ืองมือทางการเงิน
และบัญชี เสริมสร้างค่านิยม
การใช้จ่ายอย่างพอเพียง

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                      80,000                    80,000 จัดอบรมวันท่ี 1-2  มิ.ย. 62  จ้านวน
ผู้เข้าร่วม  75 คน  คิดเป็นร้อยละ  93.75

ตค 61-กย 62

การบริหารการเงินล่วงหน้า
ด้วยการจัดท้างบประมาณ 
เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการด้าเนินธุรกิจ

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                      58,300                    58,300 จัดอบรมวันท่ี 18-19 พค 62  จ้านวน
ผู้เข้าร่วม  57 คน  คิดเป็นร้อยละ  95

18-19 พค 62

การบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์
ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ข้าวกล้องงอกร่องมาลี อ.วา
รินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                      28,500                    28,500 จัดอบรมวันท่ี 20-21 พค 62  จ้านวน
ผู้เข้าร่วม  23 คน  คิดเป็นร้อยละ  92

ตค 61-กย 62

การเป็นเจ้าบ้านท่ีดีในยุคไทย
แลนด์ 4.0

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                      45,000                    45,000 จัดอบรมวันท่ี 11,14,18 ก.พ. 62  จ้านวน
ผู้เข้าร่วม  228 คน  คิดเป็นร้อยละ  114

ตค 61-กย 62
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 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์
ของคณะ/หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

การพัฒนาความรู้เกษตรกร
เพ่ือการส่งออก

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                   194,400                  194,400 จัดอบรมวันท่ี 10,16,22-29  พ.ค.62 
จ้านวนผู้เข้าร่วม  400 คน  คิดเป็นร้อยละ 
 200

ตค 61-กย 62

การพัฒนาทักษะการบริการ
อย่างมืออาชีพส้าหรับ
นักท่องเท่ียวกลุ่มพิเศษเพ่ือ
เข้าสู่ยุคของการท่องเท่ียว 4.0

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                      45,200                    45,200 จัดอบรมวันท่ี 2-3  ธ.ค.61 และ 9  มี.ค.62
  จ้านวนผู้เข้าร่วม  250 คน  คิดเป็นร้อยละ
  125

ตค 61-กย 62

การพัฒนาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพสินค้าและบริการ
ภายใต้โครงการประชารัฐด้วย
ดิจิทัล 4.0

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                   114,200                  114,200 จัดอบรมวันท่ี 14-16  มิ.ย.62  และ  
19,26  ก.ค.62  จ้านวนผู้เข้าร่วม  273 
คน  คิดเป็นร้อยละ  182

16,23-24,30-
31 มีค 62

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีด้วยการบริหาร
วงจรรายจ่ายและการบริหาร
ต้นทุนและวางแผนก้าไรอย่าง
มีประสิทธิภาพส้าหรับ
วิสาหกิจชุมชน

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                      80,000                    80,000 จัดอบรมวันท่ี 10-11 ส.ค.62  จ้านวน
ผู้เข้าร่วม  80 คน  คิดเป็นร้อยละ  80

ตค 61-กย 62

การพัฒนารูปแบบธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าอย่าง
ย่ังยืน

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                      61,000                    61,000 จัดอบรมวันท่ี 20-22  ส.ค.62  จ้านวน
ผู้เข้าร่วม  50 คน  คิดเป็นร้อยละ  125

ตค 61-กย 62

การพัฒนาสินค้าชุมชนอย่าง
ครบวงจรเพ่ือยกระดับสินค้า
คุณภาพเชิงพาณิชย์วิสาหกิจ
ชุมชน 4 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลรอบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                      90,000                    90,000 จัดอบรมวันท่ี 18-20  มิ.ย.62  จ้านวน
ผู้เข้าร่วม  43 คน  คิดเป็นร้อยละ  107.50

ตค 61-กย 62
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(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์
ของคณะ/หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

การเรียนรู้สัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าเพ่ือบริหารความ
เส่ียงสินค้าเกษตร

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                      69,900                    69,900 จัดอบรมวันท่ี 23-24  ส.ค.62  จ้านวน
ผู้เข้าร่วม  45 คน  คิดเป็นร้อยละ  112.50

ตค 61-กย 62

การวางแผนและจัดท้าบัญชี
ด้วยโปรแกรมบัญชีส้าเร็จรูป 
(Express) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ธุรกิจ Startup

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                      60,000                    60,000 จัดอบรมเม่ือวันท่ี 26 มค 62  จ้านวน
ผู้เข้าร่วม  37 คน  คิดเป็นร้อยละ  123.33

26 มค 62

การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตผล
การเกษตรเพ่ือวางแผนก้าไร (
 Profit planning)  และการ
ถ่ายทอดรูปแบบการบริหาร
หนี สินเพ่ือความย่ังยืนของ
เกษตรกร

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                   120,000                  120,000 จัดอบรมวันท่ี 10-11  ส.ค.62  จ้านวน
ผู้เข้าร่วม  160 คน  คิดเป็นร้อยละ  200

ตค 61-กย 62

การส่งเสริมศักยภาพการ
แข่งขัน ทางการตลาดของ
กลุ่มผู้ผลิตดอกไม้ บ้านตาติด 
ต้าบลโนนผึ ง อ้าเภอวารินช้า
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                      50,800                    50,800 จัดอบรมวันท่ี 27-29  ก.ค.62  จ้านวน
ผู้เข้าร่วม  30 คน  คิดเป็นร้อยละ  100

ตค 61-กย 62

การอบรมหลักการ
บริหารธุรกิจอย่างมืออาชีพ 
ในยุค 4.0 ส้าหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                      38,600                    38,600 จัดอบรมวันท่ี 30-31 มีค 62  จ้านวน
ผู้เข้าร่วม  105 คน  คิดเป็นร้อยละ  
233.33

30-31 มีค 62
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ข้อเสนอแนะ งบประมาณที 
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์
ของคณะ/หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการเพ่ือ
หารายได้ (แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน)

 เงินรายได้                10,804,000               3,056,195 จัดโครงการอบรมหารายได้ (อบรม 10
หลักสูตร) โดยมีเงินค่าลงทะเบียนเข้ามหา
วิทยราลัย 4,0386,00 บาท มีเงินคงเหลือ
จากการด้าเนินงาน 1,086,406 บาท มีคน
เข้าร่วม 1,066 คน คิดเป็นร้อยละ 76.14

ตค 61-กย 62

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมแปรรูป พื นท่ี
จังหวัดศรีสะเกษ (งวด 3)

 เงินรายได้                  1,540,000                            -    ด้าเนินการแล้วเสร็จ และรายได้คณะ 
1,386,000 (งวดสุดท้าย ด้าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2561)

ตค 61-กย 62

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษส้าหรับพนักงาน
โรงแรม

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                      56,900                    56,900 จัดอบรมวันท่ี 27-28  ก.ค.62,  29  ก.ค. 
และ 11  ส.ค.62  จ้านวนผู้เข้าร่วม  35 คน
  คิดเป็นร้อยละ  87.50

ตค 61-กย 62

เทคนิคในการจัดท้าบัญชี
ต้นทุนและบริหารต้นทุนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันแก่กลุ่มเกษตรกร

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                      29,500                    29,500 จัดอบรมวันท่ี 6  ก.ค.62  จ้านวนผู้เข้าร่วม 
 38 คน  คิดเป็นร้อยละ  108.57

ตค 61-กย 62

เปิดโลกทัศน์ผลิตภัณฑ์ไทย
มองไกลสู่ตลาด AEC

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                      67,500                    67,500 จัดอบรมเม่ือวันท่ี 23-24 กพ 62 จ้านวน
ผู้เข้าร่วม  35 คน  คิดเป็นร้อยละ  116.67

23-24 กพ 62

พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ของโรงพยาบาลตามหลัก
ปฏิบัติส้าหรับผู้สูงวัย

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                      85,500                    85,500 จัดอบรมเม่ือวันท่ี 11-12 ธค 61  จ้านวน
ผู้เข้าร่วม  127 คน  คิดเป็นร้อยละ  
158.75

11-12 ธค 61
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ข้อเสนอแนะ งบประมาณที 
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์
ของคณะ/หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

พัฒนาศักยภาพทางการ
แข่งขันส้าหรับผู้ประกอบการ
SMEs เพ่ือความย่ังยืนทาง
ธุรกิจ

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                   104,700                  104,700 จัดอบรมเม่ือวันท่ี 2-31 มีค 62 จ้านวน
ผู้เข้าร่วม  126 คน  คิดเป็นร้อยละ  126

2-31 มีค 62

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน 
(อสม.)ในการให้บริการชุมชน
และผู้สูงวัย

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                      81,000                    81,000 จัดอบรมเม่ือวันท่ี 25-26 กพ 62 จ้านวน
ผู้เข้าร่วม  104 คน  คิดเป็นร้อยละ  130

25-26 กพ 62

เยาวชนไทยกับวิถีพอเพียง 
(เข้าใจ รู้วิธี มีภูมิต้านทาน)

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                      90,000                    90,000 จัดอบรมเม่ือวันท่ี 14-15 มค 62  จ้านวน
ผู้เข้าร่วม  85 คน  คิดเป็นร้อยละ  107.50

14-15 มค 62

วางแผนการเงินและการใช้ IT
 ส้าหรับวัยเก๋า ยุค 4.0

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                      67,500                    67,500 จัดอบรมวันท่ี 15  ส.ค.62 และ 5  ก.ย.62 
 จ้านวนผู้เข้าร่วม  90 คน  คิดเป็นร้อยละ  
150

ตค 61-กย 62

โครงการประชุมสัมมนา
และอบรมวิชาชีพต่างๆ เพ่ือ
เสริมสร้างความม่ันคงใน
การประกอบอาชีพ

คุณภาพการบริการ
วิชาการแก่สังคม ระดับ 4

โครงการบริหารการประชุม
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ

 เงินรายได้                    200,000                  106,842 ปรับแผนการด้าเนินงาน โดยไปเข้าร่วมเป็น 
เจ้าภาพรวมกับ ม.ขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ โดยปีนี จัด ณ ประเทศ
กัมพูชา 12 ก.ค. 2562

ตค 61-กย 62 √ ระดับ 5 จากเกณฑ์
การประเมิน QA 
แบบเดิม

โครงการพัฒนาระบบกลไก
การบริหารงานบริการ
วิชาการ

คุณภาพการบริการ
วิชาการแก่สังคม ระดับ 4

โครงการส่งเสริมและ
บริหารงานบริการวิชาการ

 เงินรายได้                    100,000                            -   ไม่มีการด้าเนินงาน ตค 61-กย 62
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ข้อเสนอแนะ งบประมาณที 
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์
ของคณะ/หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

การจัดท้าโมเดลต้นแบบ
สารสนเทศทางการบัญชี
ส้าหรับวัด เพ่ือท้านุบ้ารุง
พระพุทธศาสนา

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                      70,000                    70,000 จัดกิจกรรมวันท่ี 31 ส.ค.-1 ก.ย.62  
จ้านวนผู้เข้าร่วม  100 คน  คิดเป็นร้อยละ 
 100

ตค 61-กย 62 √ จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ จ้านวน
ทั งสิ น 612 คน จาก
แผน 560 คน คิด
เป็นร้อยละ 109.29

การสืบสานวัฒนธรรมการท้า
ปราสาทผึ ง และการแทง
หยวกกล้วย

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                      56,800                    56,800 จัดกิจกรรมเม่ือวันท่ี  23  ต.ค. 61  จ้านวน
ผู้เข้าร่วม  153 คน  คิดเป็นร้อยละ  102

ตค 61-กย 62

โครงการเพ่ิมคุณค่าและ
ช่องทางการตลาดให้แก่ผ้า
พื นเมืองเขมราฐ ผ่านส่ือ
ออนไลน์ 4 ภาษา ไทย 
อังกฤษ จีน ญ่ีปุ่น

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                   100,000                  100,000 จัดกิจกรรมเดือน ส.ค. 62  จ้านวนผู้เข้าร่วม 
 200 คน  คิดเป็นร้อยละ  90.91

ตค 61-กย 62

ยุวสัมพันธ์สามศาสนา
แตกต่างอย่างสันติ

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                      70,000                    70,000 จัดกิจกรรมเม่ือวันท่ี 7  ม.ค.62  จ้านวน
ผู้เข้าร่วม  40 คน  คิดเป็นร้อยละ  100

ตค 61-กย 62

รวบรวมเมนูสร้างสรรค์จาก
อาหารพื นบ้านชาวอุบล

 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

                      93,000                    93,000 จัดกิจกรรมเม่ือวันท่ี 16  ก.พ.62  จ้านวน
ผู้เข้าร่วม  119 คน  คิดเป็นร้อยละ  297.5

ตค 61-กย 62

ผลรวมท้ังหมด   106,944,363.00   67,648,745.31 1 3 15 1

4. ท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และ
สร้างความเข้าใจใน
วัฒนธรรมท่ี
หลากหลายของ
ภูมิภาคลุ่มน ้าโขง

4. ท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และสร้าง
ความเข้าใจในวัฒนธรรม
ท่ีหลากหลายของภูมิภาค
ลุ่ม
น ้าโขง

โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
 รวบรวมและเผยแพร่องค์
ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณี

จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ตามเป้าหมาย ร้อยละ 80
 หรือ จ้านวนผลงานท่ี
ได้รับการเผยแพร่ อย่าง
น้อย 1 ผลงาน
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1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน มุ่ง
สู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ

(ว่าง) ผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน คะแนนเฉล่ีย 
4.00

โครงการเตรียมความพร้อมและรับ
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

 เงินรายได้                      26,400.00                26,356.08 ผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะนิติศาสตร์ 
ระดับหลักสูตร คะแนน 3.54

14 มิ.ย. 2562 √ - -

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 3.51

โครงการพัฒนาระบบและกลไก
การศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ

 เงินรายได้                      23,100.00                34,710.00 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
3.67

17 เม.ย. 2562 √ บุคลากรส่วนมากยังขาดความ
เข้าใจเร่ืองการน าเกณฑ์ EdPEx
 มาใช้ประเมิน

วางแผนการจัดการความรู้เร่ือง
เกณฑ์ EdPEx ในรอบปีถัดไป

โครงการบริการด้าน
ทะเบียนและ
ประมวลผลนักศึกษา

จ านวนผู้เข้าศึกษา ปี
การศึกษา 2562 400
 คน

โครงการพัฒนาระบบการแนะแนว
การศึกษาเชิงรุก

 เงินรายได้                      20,200.00                57,840.00 จ านวนผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา 
2562 = 388 คน

ต.ค. 61-ก.ย. 62 √ อัตราการเกิดต่ า นักเรียน
ส่วนมากศึกษาต่อสายอาชีพ
และมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงอาชีพท่ี
สามารถท าได้ภายหลังจากจบ
การศึกษาในหลักสูตรและบอกถึง
การดูแลนักศึกษาขณะเรียน

โครงการ
ประชุมสัมมนาและ
อบรมวิชาชีพต่างๆ 
เพ่ือเสริมสร้างความ
ม่ันคงในการประกอบ
อาชีพ

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ 80

โครงการเสวนาทางวิชาการทาง
กฎหมายเพ่ือสืบสานเจตนารมณ์
เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
นิติศาสตร์

 เงินรายได้                    117,200.00              125,849.27 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 87.10

31-พ.ค.-62 √ - -

โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์

ระดับความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียน
นักศึกษานิติศาสตร์ ปี
การศึกษา 2561 ระดับ
 4

โครงการบริหารจัดการหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต

 เงินรายได้                    820,700.00           1,177,201.97 ระดับความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนนักศึกษานิติศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2561 ระดับ 4

ต.ค. 61-ก.ย. 62 √ งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงเน่ืองจากมี
ค่าใช้จ่ายสูงในส่วนของค่าสอน
อาจารย์พิเศษ

จัดตารางเรียนให้เหมาะสมต่อ
ระยะเวลาท่ีอาจารย์พิเศษมาสอน

เน้ือหารายวิชากฎหมาย
ไทย-ลาว 1 รายวิชา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรียนรู้กฎหมายร่วมกันสรรสร้าง
มิตรภาพไทย-ลาว

 เงินรายได้                      70,200.00                69,859.00 เน้ือหารายวิชากฎหมายไทย-ลาว
 1 รายวิชา

1-3 พ.ย. 2561 √

โครงการพัฒนา
บุคลากร

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรท่ีมีทักษะผ่าน
เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ประจ าคณะก าหนด

โครงการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะของบุคลากรในการ
ท างาน

 เงินรายได้                    327,000.00                90,844.01 บุคลากรมีทักษะผ่านเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการประจ าคณะ
ก าหนด ร้อยละ 80

ต.ค. 61-ก.ย. 62 √ เน่ืองจากมีบุคลากรลาออกและ
เกษียณจึงส่งผลให้ภาระงาน
ของบุคลากรในแต่ละส่วนงานมี
ภาระงานเพ่ิมมากข้ึนกว่าเดิม 
กระทบต่อการจัดสรรเวลาใน
การเพ่ิมพูนทักษะในการท างาน

เชิญวิทยากรมาอบรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะการท างาน การเรียนการ
สอนท่ีบุคลากรสนใจร่วมกันเป็น
รอบๆ ไป

ข้อเสนอ
แนะ

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน) ปัญหาอุปสรรคโครงการ

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัดโครงการ
(ท่าเครื องหมาย  /  )

ตัวช้ีวัดโครงการพันธกิจ
กลยุทธ์ของ

คณะ/หน่วยงาน

โครงการการพัฒนา
ระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS) แหล่งงบประมาณ  งบประมาณที ได้รับจัดสรร
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 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน) ปัญหาอุปสรรคโครงการ

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัดโครงการ
(ท่าเครื องหมาย  /  )

ตัวช้ีวัดโครงการพันธกิจ
กลยุทธ์ของ

คณะ/หน่วยงาน
ชื อกิจกรรม/โครงการ

(จากระบบ UBUFMIS) แหล่งงบประมาณ  งบประมาณที ได้รับจัดสรร

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ท างานร่วมกันสรรสร้างความสุข

 เงินรายได้                      42,000.00                24,000.00 บุคลากรมีระดับความสุขใน
ภาพรวม 54.2

ต.ค. 61-ก.ย. 62 √ การจัดสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัยและคณะไม่
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของบุคลากรได้ตาม
ความเป็นจริง

ควรมีการส ารวจความต้องการ
ด้านสวัสดิการของบุคลากรใน
คณะและน าผลการส ารวจไป
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรและถ่ายทอดตัวช้ีวัด
น ามาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง

โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าใน
การท างาน

 เงินรายได้                    456,400.00              296,810.00 จ านวนทุนศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก 2 ทุน

ต.ค. 61-ก.ย. 62 √

โครงการสร้างเสริมสวัสดิการและ
คุณภาพชีวิตอย่างมีความสุข

 เงินรายได้                      23,800.00                17,800.00 บุคลากรมีระดับความสุขใน
ภาพรวม 54.2

ต.ค. 61-ก.ย. 62 √ การจัดสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัยและคณะไม่
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของบุคลากรได้ตาม
ความเป็นจริง

ควรมีการส ารวจความต้องการ
ด้านสวัสดิการของบุคลากรใน
คณะและน าผลการส ารวจไป
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรและถ่ายทอดตัวช้ีวัด
น ามาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง

โครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ส่ือดิจิทัล

 เงินรายได้                    126,000.00              125,930.00 อยู่ระหว่างการส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

ต.ค. 61-ก.ย. 62 √

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
แบบ Active Learning

 เงินรายได้                      16,200.00                51,724.00 อยู่ระหว่างการส ารวจความพึง
พอใจของผู้เรียน

ต.ค. 61-ก.ย. 62 √

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการ
ภายใน

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการตลอดปี
การศึกษา ร้อยละ 85

โครงการค่าใช้จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าท่ี  เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           2,058,850.00       2,058,850.00 ต.ค. 61-ก.ย. 62 √

โครงการเงินส ารองจ่าย ค่าใช้จ่าย
บุคลากร

 เงินรายได้                 1,483,200.00              223,532.26  จ่ายเงินประจ าต าแหน่งทาง
วิชาการและเงินตอบแทน
นอกเหนือจากต าแหน่ง
(สายวิชาการ)

ต.ค. 61-ก.ย. 62 √

โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
คณะนิติศาสตร์

 เงินรายได้               15,249,600.00         14,220,998.11 อยู่ระหว่างการส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

ต.ค. 61-ก.ย. 62 √

โครงการบริหารจัดการห้องสมุด
และสารสนเทศเพ่ือการบริการท่ี
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

 เงินรายได้                    111,600.00                48,683.00 อยู่ระหว่างการส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

ต.ค. 61-ก.ย. 62 √

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษา
เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
และระดับสากล

นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการมีความรู้วิชา
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
ระหว่างประเทศไทย
และ สปป.ลาวเพ่ิมมาก
ข้ึนร้อยละ 80

โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษากับ
ประเทศอาเซียน

 เงินรายได้                    174,400.00              140,973.00 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ความรู้วิชากฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
ระหว่างประเทศไทยและ สปป.
ลาวเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ 90

16-23 ก.พ. 2562
12-18 พ.ค. 2562

√ - -

โครงการพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ท้ังในด้านรูปแบบการ
เรียนการสอน และ

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการตลอดปี
การศึกษา ร้อยละ 85
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 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน) ปัญหาอุปสรรคโครงการ

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัดโครงการ
(ท่าเครื องหมาย  /  )

ตัวช้ีวัดโครงการพันธกิจ
กลยุทธ์ของ

คณะ/หน่วยงาน
ชื อกิจกรรม/โครงการ

(จากระบบ UBUFMIS) แหล่งงบประมาณ  งบประมาณที ได้รับจัดสรร

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
และระดับสากล

โครงการตามแผนฯท่ี
บรรลุเป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ร้อยละ 80

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
SMART LAWER

 เงินรายได้                      81,500.00              101,774.00 โครงการตามแผนฯท่ีบรรลุ
เป้าหมายตามตัวช้ีวัดของ
โครงการ ร้อยละ 41.03
(รอบส้ินไตรมาส 4)

6-7 ต.ค. 62
6-7 เม.ย. 62

√ ผู้รับผิดชอบโครงการส่วนมาก
จัดท าโครงการโดยไม่ค านึงถึง
ผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ และจัด
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด ด าเนินการ
ส่งรายงานการด าเนินงานล่าช้า
กว่าก าหนดจึงส่งผลกระทบให้
การติดตามและการจัดท า
รายงานไม่เป็นไปตามตัวช้ีวัด
และค่าเป้าหมายท่ีก าหนด

คณะก าหนดมาตรการในการ
ด าเนินงานโครงการให้เป็นไปตาม
กระบวนการบริหารโครงการท่ีดี 
โดยส้างเป็นข้อตกลงร่วมกันของ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร

นักศึกษาน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและได้
ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและ
ต่อคณะ ร้อยละ 80

โครงการกิจกรรมทางวิชาการ
เสริมหลักสูตรและพัฒนาทักษะชีวิต

 เงินรายได้                    472,700.00              667,261.22 นักศึกษาน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันและได้ร่วม
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและต่อคณะ ร้อยละ ....

ต.ค. 61-ก.ย. 62 การเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการย่อยส่วนมากไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดใน
โครงการ

เบิกจ่ายในเป็นไปตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ในโครงการ

โครงการแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมาย ประจ าปีการศึกษา 
2562

 เงินรายได้                        4,900.00                  4,900.00 N/A ก.ค. - ก.ย. 2562 √

โครงการแข่งขันโต้เถียงปัญหา
กฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วย
วาจาในช้ันอุทธรณ์ ประจ าปี
การศึกษา 2562

 เงินรายได้                        4,900.00                             -   ไม่ได้ด าเนินการ ก.ค. - ก.ย. 2562 √

โครงการประกวดสุนทรพจน์ด้าน
กฎหมาย ประจ าปีการศึกษา 
2562

 เงินรายได้                        5,500.00                             -   ไม่ได้ด าเนินการ ก.ค. - ก.ย. 2562 √

โครงการฝึกทักษะเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ

 เงินรายได้                      25,800.00                18,551.79 N/A ต.ค. 61-ก.ย. 62

โครงการสนับสนุน
และส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพของ
นักศึกษา

ความพึงพอใจต่อการน า
เงินบริจาคไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์ร้อยละ 80

โครงการเงินทุนการศึกษาเพ่ือ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา

 เงินรายได้                    200,000.00                14,000.00 ได้รัเงนบริจาค ณ ส้ินไตรมาส 4 
เป็นเงิน 14,000 บาท

ต.ค. 61-ก.ย. 62 √ ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ไปยังกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการ

ด าเนินการประชาสัมพันธ์ตาม
แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก
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 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน) ปัญหาอุปสรรคโครงการ

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัดโครงการ
(ท่าเครื องหมาย  /  )

ตัวช้ีวัดโครงการพันธกิจ
กลยุทธ์ของ

คณะ/หน่วยงาน
ชื อกิจกรรม/โครงการ

(จากระบบ UBUFMIS) แหล่งงบประมาณ  งบประมาณที ได้รับจัดสรร

2. สร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมท่ีน าไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

(ว่าง) โครงการพัฒนาระบบ
กลไกการบริหาร
งานวิจัย

ผลงานวิจัยทางกฎหมาย
 1 ผลงาน

โครงการทุนวิจัยด้านกฎหมาย  เงินรายได้                      90,000.00                  3,500.00 อยู่ในข้ันตอนรอมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ยกร่าง ประกาศ
ว่าด้วยงานวิจัยคณะนิติศาสตร์

ต.ค. 61-ก.ย. 62 √ การด าเนินงานร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลัยท่ีถึงแม้จะมี MOU
 แล้วแต่ก็ยังขาดระเบียบฯ 
รองรับในเร่ืองต่างๆ

ส่วนงานวิจัย มหาวิทยาลัยฯ จัก
ต้องทบทวนและเร่งด าเนินการ
ออกระเบียบฯ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการผลิต
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ

ความพึงพอใจของ
ผู้อ่านวารสารกฎหมาย
คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ
 85

โครงการวารสารกฎหมาย คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

 เงินรายได้                      41,000.00                19,943.00 ความพึงพอใจของผู้อ่านวารสาร
กฎหมายคณะนิติศาสตร์ ร้อยละ
 96

ต.ค. 61-ก.ย. 62 √ ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านขาด
ทักษะในการใช้เทคโนยี

สารสนเทศ เป็นอุปสรรคต่อ
การประสานงาน

ประสานงานให้หลากหลาย
ช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์ 
จดหมาย เป็นต้น

ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการทางกฎหมาย 1
 ผลงาน

โครงการสร้างองค์ความรู้สู่การ
ท างานวิจัย

 เงินรายได้                      22,000.00                10,736.00 ไม่มีผลงานวิจัยท่ีเกิดจากการ
ด าเนินงานของโครงการ

ต.ค. 61-ก.ย. 62 √ ปัญหาการก าหนดหัวข้ออบรม
และระยะเวลาท่ีตรงกันของผู้
เข้ารับการอบรม

ก าหนดประเด็นการอบรมให้
สอดคล้องกับนโยบายมาวิทยาลัย
และคณะ

งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1
 ฉบับ

ชุดโครงการวิจัยการค้าการลงทุน
ชายแดนด่านศุลกากรช่องเม็ก อ.สิ
รินธร จ.อุบลราชธานี

 เงินรายได้                    240,000.00                             -   ไม่ได้ด าเนินการ ต.ค. 61-ก.ย. 62 √ การด าเนินงานร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลัยท่ีถึงแม้จะมี MOU
 แล้วแต่ก็ยังขาดระเบียบฯ 
รองรับในเร่ืองต่างๆ

ส่วนงานวิจัย มหาวิทยาลัยฯ จัก
ต้องทบทวนและเร่งด าเนินการ
ออกระเบียบฯ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการผลิต
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ

3. บริการวิชาการอย่าง
มีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

(ว่าง) โครงการบริการ
วิชาการ

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับกฎหมายดีข้ึน 
ร้อยละ 80

โครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                   148,500.00              148,500.00 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับกฎหมายดีข้ึน ร้อย
ละ 80.69

12-14 ธ.ค. 61 √

โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย ประจ าปี
งบประมาณ 2562

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                     89,900.00                89,000.00 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับกฎหมายดีข้ึน ร้อย
ละ 85

22 ม.ค. 62
27 มิ.ย.62

√

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน
กฎหมายแก่บุคลากรภาครัฐและ
ภาคเอกชน

 เงินรายได้               10,368,600.00           1,661,829.79 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับกฎหมายดีข้ึน ร้อย
ละ 84.67

ต.ค. 61-ก.ย. 62 √

โครงการหลักสูตรส าหรับวัย
ท างาน-non degree

 เงินรายได้                    604,300.00                             -   ไม่มีผู้สมัครเข้าเรียน ต.ค. 61-ก.ย. 62 √ ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ไปยังกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการ

วางแผนการปราสัมพันธ์เชิงรุกไป
ยังกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการและ
เร่งด าเนินการตามแผน

โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้
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 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน) ปัญหาอุปสรรคโครงการ

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัดโครงการ
(ท่าเครื องหมาย  /  )

ตัวช้ีวัดโครงการพันธกิจ
กลยุทธ์ของ

คณะ/หน่วยงาน
ชื อกิจกรรม/โครงการ

(จากระบบ UBUFMIS) แหล่งงบประมาณ  งบประมาณที ได้รับจัดสรร

โครงการอบรมกฎหมายส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2562

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                   139,200.00              139,200.00 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับกฎหมายดีข้ึน ร้อย
ละ 90

รุ่นท่ี 1 ในวันท่ี 25 - 26 
มีนาคม 2562
รุ่นท่ี 2 ในวันท่ี 23 - 24 
พฤษภาคม 2562

√ รุ่นท่ี 1 ด าเนินการในช่วงเวลาท่ี
โรงเรียนปิดการศึกษา จึงท าให้
บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม
น้อยกว่าท่ีก าหนด

ปรับช่วงเวลาในการจัดโครงการให้
เหมาะสมกับช่วงเวลาท่ีผู้เข้าร่วม
สะดวก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบกฎหมายประเทศอาเซียน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                     31,200.00                31,200.00 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 87.10

31 พ.ค. 2562 √

ชุดวิชากฎหมายปกครอง-non 
degree

 เงินรายได้                    604,300.00                             -   ไม่มีผู้สมัครเข้าเรียน ต.ค. 61-ก.ย. 62 √ ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ไปยังกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการ

วางแผนการปราสัมพันธ์เชิงรุกไป
ยังกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการและ
เร่งด าเนินการตามแผน

4. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และ
สร้างความเข้าใจใน
วัฒนธรรมท่ี
หลากหลายของภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง

(ว่าง) โครงการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย รวบรวม
และเผยแพร่องค์
ความรู้และภูมิปัญญา
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี

ผู้เข้าร่วมมีความพึง
พอใจต่อรูปแบบในการ
จัดกิจกรรม ร้อยละ 80

โครงการท าบุญตักบาตรและฟัง
เทศน์

 เงินรายได้                      12,000.00                  5,800.00 ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบในการจัดกิจกรรม ร้อย
ละ 90

26 มี.ค. 2562 √ เวลาในการจัดงานในช่วงเช้าจึง
มีผู้เข้าร่วมน้อยและสถานท่ีไม่
เอ้ืออ านวยในการจัดงาน

เปล่ียนรูปแบบกิจกรรมเป็นการ
เดินทางไปถวายภัตตาหารเพล 
ท าบุญท่ีวัด

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย
เน่ืองในวันสงกรานต์

 เงินรายได้                        6,000.00                  6,000.00 ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบในการจัดกิจกรรม ร้อย
ละ 90

11 เม.ย. 2562 √ ก าหนดจัดกิจกรรมตรงกับช่วง
คุมสอบ ท าให้ผู้เข้าร่วมมีน้อย

ปรับปีปฏิทินการศึกษาใหม่

บุญข้าวจ่ี  เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                     55,000.00                55,000.00 ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบในการจัดกิจกรรม ร้อย
ละ84.80

19 ก.พ. 2562 √ 1. จัดงานตรงกับวันหยุด 
บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมน้อย
2. ระเบียบและวิธีการจัดซ้ือ
ทางพัสดุ แบบใหม่ ขาดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ
การจัดซ้ือของรางวัล

ปรับรูปแบบกิจกรรมไม่ต้องมีการ
ประกวดและมอบรางวัล

ผลรวมท้ังหมด         34,394,150.00    21,769,156.50 13 4 12 7
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โครงการพัฒนาการผลิต
บัณฑิต ทางด้าน
สังคมศาสตร์

 เงินรายได้               1,506,944             763,741.40 ด าเนินการเสร็จแล้ว 
จ านวนนักศึกษา
รับเข้า 456 คน 
รายงานตัวแล้ว 422
 คน

ต.ค. 61 - ก.ย.62 √

โครงการพัฒนาการผลิต
บัณฑิตเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

 เงินรายได้               1,358,000                  258,620 ด าเนินการเสร็จแล้ว 
จ านวนนักศึกษา
รับเข้า 456 คน 
รายงานตัวแล้ว 422
 คน

ต.ค. 61 - ก.ย.62 √

โครงการสนับสนุนการ
เรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต 
บริหารองค์การ

 เงินรายได้                  515,000                    24,210 ด าเนินการเสร็จแล้ว 
จ านวนนักศึกษา
รับเข้า 456 คน 
รายงานตัวแล้ว 422
 คน

ต.ค. 61 - ก.ย.62 √

โครงการสนับสนุนการ
เรียนการสอนหลักสูตร
รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขา
การปกครอง

 เงินรายได้                  180,000                 4,200.00 ด าเนินการเสร็จแล้ว 
จ านวนนักศึกษา
รับเข้า 456 คน 
รายงานตัวแล้ว 422
 คน

ต.ค. 61 - ก.ย.62 √

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

              4,167,480          3,924,690.00 ด าเนินการเสร็จแล้ว 
จ านวนนักศึกษา
รับเข้า 456 คน 
รายงานตัวแล้ว 422
 คน

ต.ค. 61 - ก.ย.62 √

 เงินรายได้             11,210,560          9,468,855.00 ด าเนินการเสร็จแล้ว 
จ านวนนักศึกษา
รับเข้า 456 คน 
รายงานตัวแล้ว 422
 คน

ต.ค. 61 - ก.ย.62 √

1.สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
และสมรรถนะตาม
มาตรฐานสากล ตาม
มาตรฐานสากล

จ านวนนักศึกษา
ใหม่

จ านวนนักศึกษา
ใหม่

1. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
 มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการและวิชาชีพ

โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
จ้างบุคลากร

ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค งบประมาณที ได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่งงบประมาณ
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ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค งบประมาณที ได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่งงบประมาณ

โครงการเงินส ารองจ่าย 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

 เงินรายได้                  492,800                  380,600 ด าเนินการเสร็จแล้ว 
จ านวนนักศึกษา
รับเข้า 456 คน 
รายงานตัวแล้ว 422
 คน

ต.ค. 61 - ก.ย.62 √

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ของหน่วยงาน

 เงินรายได้                  275,000                  255,670 ด าเนินการเสร็จแล้ว 
จ านวนนักศึกษา
รับเข้า 456 คน 
รายงานตัวแล้ว 422
 คน

ต.ค. 61 - ก.ย.62 √

โครงการบริหารและ
จัดการหน่วยงาน

 เงินรายได้               1,026,300             547,126.06 ด าเนินการเสร็จแล้ว 
จ านวนนักศึกษา
รับเข้า 456 คน 
รายงานตัวแล้ว 422
 คน

ต.ค. 61 - ก.ย.62 √

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกิจกรรมนอก
หลักสูตร

จ านวนนักศึกษา
ใหม่

โครงการพัฒนานักศึกษา  เงินรายได้                  373,000                  199,483 ด าเนินการเสร็จแล้ว 
จ านวนนักศึกษา
รับเข้า 456 คน 
รายงานตัวแล้ว 422
 คน

ต.ค. 61 - ก.ย.62 √

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

จ านวนนักศึกษา
ใหม่

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ของหน่วยงาน

 เงินรายได้                  195,000                    74,700 ด าเนินการเสร็จแล้ว 
จ านวนนักศึกษา
รับเข้า 456 คน 
รายงานตัวแล้ว 422
 คน

ต.ค. 61 - ก.ย.62 √

โครงการการพัฒนาระบบ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการบริหาร
ความเส่ียง

 เงินรายได้                    85,480                    85,448 อยู่ในระหว่างส่ง
บุคลากรเข้าร่วม
อบรมเกณฑ์
ประเมิน edpex 
และอยู่ใน
ระหว่างปีประเมิณ

ต.ค. 61 - ก.ย.62 √

1.สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
และสมรรถนะตาม
มาตรฐานสากล ตาม
มาตรฐานสากล

5. บริหารองค์การโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล ยกระดับ
คุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและสร้าง
สภาพแวดล้อมแห่งการ
เรียนรู้และองค์การเป่ียมสุข

จ านวนนักศึกษา
ใหม่

1. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
 มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการและวิชาชีพ

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน
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(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค งบประมาณที ได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่งงบประมาณ

โครงการพัฒนาบุคลากร ร้อยละของผู้รับ
การพัฒนาตนเอง

โครงการพัฒนาบุคลากร  เงินรายได้                  396,000             212,439.21 ด าเนินการแล้ว ร้อย
ละ 91.66

ต.ค. 61 - ก.ย.62 √

โครงการเงินทุนส ารองจ่าย
ท่ัวไป

 เงินรายได้               1,005,016                             -   ด าเนินการเสร็จแล้ว 
จ านวนนักศึกษา
รับเข้า 456 คน 
รายงานตัวแล้ว 422
 คน

ต.ค. 61 - ก.ย.62 √

โครงการบริหารและ
จัดการหน่วยงาน

 เงินรายได้               1,400,000          1,283,618.14 ด าเนินการเสร็จแล้ว 
จ านวนนักศึกษา
รับเข้า 456 คน 
รายงานตัวแล้ว 422
 คน

ต.ค. 61 - ก.ย.62 √

แผนยุทธ์
ศาสตร์ของ
องค์กร

โครงการพัฒนางาน
นโยบายและแผน

 เงินรายได้                  100,000                    18,030 ด าเนินการเรียบร้อย ตค. 61- มค. 62 √

(ว่าง) โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์

จ านวนนักศึกษา
ใหม่

โครงการสนับสนุนการ
เรียนการสอนหลักสูตร
รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขา
การปกครอง

 เงินรายได้                  340,000                      4,128 ด าเนินการเสร็จแล้ว 
จ านวนนักศึกษา
รับเข้า 456 คน 
รายงานตัวแล้ว 422
 คน

ต.ค. 61 - ก.ย.62 √

โครงการพัฒนาระบบ
กลไกการบริหารงานวิจัย

จ านวนโครงการ โครงการบริหารงานวิจัย  เงินรายได้                  253,100                    32,592 ด าเนินการแล้ว 
จ านวนโครงการที
ได้รับทุน 2 
โครงการ

ต.ค. 61 - ก.ย.62 √

โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้

จ านวนโครงการ โครงการสนับสนุนงานวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก

 เงินรายได้               3,600,000          3,066,476.22 ด าเนินการแล้ว 
จ านวนโครงการที
ได้รับทุน 2 
โครงการ

ต.ค. 61 - ก.ย.62 √

จ านวนนักศึกษา
ใหม่

5. บริหารองค์การโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล ยกระดับ
คุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและสร้าง
สภาพแวดล้อมแห่งการ
เรียนรู้และองค์การเป่ียมสุข

1. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
 มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการและวิชาชีพ

2. สร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมท่ีน าไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภูมิภาคลุ่มน  าโขง

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้า
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรม
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ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค งบประมาณที ได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่งงบประมาณ

โครงการสนับสนุนงาน
บริการวิชาการจากแหล่ง
ทุนภายนอก

 เงินรายได้                  640,000                             -   ด าเนินการแล้ว 
ปัจจุบันมี 4 
โครงการ ท่ีได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณ

ต.ค. 61 - ก.ย.62 √

โครงการให้บริการแก่
ชุมชนท้องถ่ินทางด้าน
การเมืองการปกครอง

 เงินรายได้                  550,000             120,223.42 ด าเนินการแล้ว 
ปัจจุบันมี 4 
โครงการ ท่ีได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณ

ต.ค. 61 - ก.ย.62 √

การมีส่วนร่วมของชุมชน
เพ่ือพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาสู่การผลิต
บัณฑิตรับใช้ชุมชนท้องถ่ิน

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                 100,000                  100,000 ด าเนินการแล้ว 
138 คน จาก
แผน 125 คน

ต.ค. 61 - ก.ย.62 √

จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย
ระดับจังหวัดและสร้าง
เครือข่ายองค์กรปกครอง
ท้องถ่ินพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาใน
ด้านการจัดการความเส่ียง
ภัยพิบัติและการรับมือการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างมีส่วนร่วม 
ในพื นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                 194,300                  194,300 ด าเนินการแล้ว 
138 คน จาก
แผน 125 คน

ต.ค. 61 - ก.ย.62 √

นวัตกรรมสังคมกับการ
บริหารจัดการท่ีดิน
สาธารณะของท้องถ่ิน

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                 208,400                  208,400 ด าเนินการแล้ว 
138 คน จาก
แผน 125 คน

ต.ค. 61 - ก.ย.62 √

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

3. ส่งเสริมให้เกิดการ
เผยแพร่องค์ความรู้การ
บริการวิชาการสู่ชุมชนและ
ท้องถ่ิน

โครงการบริการวิชาการ3. บริการวิชาการอย่างมี
ส่วนร่วมเพ่ือเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภูมิภาคลุ่มน  าโขง

จ านวนโครงการ
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ระยะเวลาที ด่าเนินการ
(ระบุวันที ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
โครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค งบประมาณที ได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่งงบประมาณ

สร้างหุ้นส่วนในการ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือ
ยกระดับธรรมาภิบาล
ท้องถ่ิน

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                 164,900                  164,900 ด าเนินการแล้ว 
138 คน จาก
แผน 125 คน

ต.ค. 61 - ก.ย.62 √

"โครงการสืบคองอีสาน  
ผสานการเฮียนฮู้
ประชาธิปไตย

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                   55,000                    55,000 ด าเนินการแล้ว 
138 คน จาก
แผน 125 คน

มีค.62 √

โครงการยกย่ององค์
ความรู้และชีวประวัติของ
ปราชญ์ชุมชนด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมในจังหวัด
อุบลราชธานี ปีท่ี 2

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                 100,000                  100,000 ด าเนินการแล้ว 
138 คน จาก
แผน 125 คน

ต.ค. 61 - ก.ย.62 √

ผลรวมท้ังหมด 30,839,717.04  21,442,843.41  - 25   2    - 

4. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และสร้างความ
เข้าใจในวัฒนธรรมท่ี
หลากหลายของภูมิภาค
ลุ่มน  าโขง

3. ส่งเสริมให้เกิดการ
เผยแพร่องค์ความรู้การ
บริการวิชาการสู่ชุมชนและ
ท้องถ่ิน

โครงการบริการวิชาการ

โครงการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย รวบรวมและเผยแพร่
องค์ความรู้และภูมิปัญญา
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

3. บริการวิชาการอย่างมี
ส่วนร่วมเพ่ือเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภูมิภาคลุ่มน  าโขง

(ว่าง)
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12. ส ำนักวิทยบริกำร

ต  ำ
กว่

ำเป้
ำห

มำ
ย

ตำ
มเ

ป้ำ
หม

ำย

สูง
กว่

ำเป้
ำห

มำ
ย

อยู่
ระ

หว่
ำง

เนิ
นง

ำน

โครงการจัดซ้ือทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

              2,763,200          2,463,200.00 √

โครงการจัดซ้ือทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                 899,100             899,100.00

โครงการจัดซ้ือทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนด้าน
สังคมศาสตร์

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                 478,900             478,900.00

โครงการพัฒนาห้องสมุด
เพ่ือสนับสนุนด้านการศึกษา

 เงินรายได้               2,000,000             829,797.50

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือ
พัฒนาการให้บริการ

 เงินรายได้                  463,400             347,720.00 √

โครงการผลิตส่ือ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการเรียนการ
สอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 เงินรายได้                  583,180             555,243.00

โครงการผลิตส่ือและบริการ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

 เงินรายได้                  202,200               32,426.00

1 ตค.61-15 
กย.62

1 ตค.61-15 
กย.62

ร้อยละ 100

ระดับ 4.52

ข้อเสนอแนะโครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

แหล่งงบประมำณ

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน
 มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

1. พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ และส่ือโสตทัศน์
ท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ

โครงการจัดหาและพัฒนา
ส่ือการเรียนรู้แก่นักศึกษา

ร้อยละการจัดหา
ทรัพยากรตาม
ความต้องการ ร้อย
ละ 95

2. พัฒนาการให้บริการเพ่ือ
สร้างความพึงพอใจแก่
ผู้ใช้บริการ

โครงการจัดหาและพัฒนา
ส่ือการเรียนรู้แก่นักศึกษา

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการฝ่าย
หอสมุด ไม่ต่่ากว่า 
4.51

 งบประมำณที ได้รับ
จัดสรร

 ผลกำรเบิกจ่ำย
ณ ส้ินไตรมำส 3

(จำกระบบ UBUFMIS)

ผลกำรด ำเนินงำน
ณ ส้ินไตรมำส 3

ระยะเวลำที 
ด ำเนินกำร
(ระบุวันที 

ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของ
ตัวช้ีวัดโครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงำน
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ข้อเสนอแนะโครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

แหล่งงบประมำณ  งบประมำณที ได้รับ
จัดสรร

 ผลกำรเบิกจ่ำย
ณ ส้ินไตรมำส 3

(จำกระบบ UBUFMIS)

ผลกำรด ำเนินงำน
ณ ส้ินไตรมำส 3

ระยะเวลำที 
ด ำเนินกำร
(ระบุวันที 

ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของ
ตัวช้ีวัดโครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงำน

โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย

 เงินรายได้                  863,600             631,849.30

โครงการพัฒนาห้องสมุด
และฝ่ายเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

 เงินรายได้                  200,000               68,056.00

โครงการการพัฒนาระบบ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 4

โครงการบริหารจัดการด้าน
การประกันคุณภาพ บริหาร
ความเส่ียง และการจัดการ
ความรู้

 เงินรายได้                  100,000               60,065.00 ระดับ 4 1 ตค.61-15 
กย.62

√

โครงการบริหารจัดการการ
เป็นห้องสมุดสีเขียว (Green
 Library)

 เงินรายได้                  215,000               59,774.09 √

โครงการบริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภค

 เงินรายได้               2,720,000          2,313,120.37

จัดกิจกรรมสนับสนุนการ
เป็น Green Library

 เงินรายได้                  115,000             105,560.00

จัดท่าห้องสมุดในสวน  เงินรายได้                  100,000               28,750.00

ปรับปรุงทางเช่ือมอาคาร
ของส่านักวิทยบริการ ช้ัน 3

 เงินรายได้                  230,000                            -   ยกเลิกด่าเนินการ เน่ืองจากอยู่
ระหว่างปรับปรุงอาคารเป็นหอ
ประวัติ

ปรับปรุงลานจอดรถส่าหรับ
ผู้ใช้บริการส่านักวิทยบริการ

 เงินรายได้                  300,000                            -   ยกเลิกด่าเนินการ เน่ืองจากอยู่
ระหว่างปรับปรุงพ้ืนท่ีเป็น
ห้องสมุดในสวน

ผ่านการประเมิน 
Green office ระดับ ดี
เย่ียม ( G ทอง)

1 ตค.61-15 
กย.62

1 ตค.61-15 
กย.62

ระดับ 4.52

5. บริหารองค์กรภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการพัฒนากายภาพ
ระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัย

ผลการประเมิน
องค์กรสีเขียว ผ่าน
ตามเกณฑ์

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน
 มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

2. พัฒนาการให้บริการเพ่ือ
สร้างความพึงพอใจแก่
ผู้ใช้บริการ

โครงการจัดหาและพัฒนา
ส่ือการเรียนรู้แก่นักศึกษา

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการฝ่าย
หอสมุด ไม่ต่่ากว่า 
4.51
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ข้อเสนอแนะโครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

แหล่งงบประมำณ  งบประมำณที ได้รับ
จัดสรร

 ผลกำรเบิกจ่ำย
ณ ส้ินไตรมำส 3

(จำกระบบ UBUFMIS)

ผลกำรด ำเนินงำน
ณ ส้ินไตรมำส 3

ระยะเวลำที 
ด ำเนินกำร
(ระบุวันที 

ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของ
ตัวช้ีวัดโครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงำน

โครงการจ้างเหมาท่าความ
สะอาด

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                 197,300             197,300.00 √

 เงินรายได้                  494,800             408,709.00

โครงการบริหารจัดการ
ภายในส่านักวิทยบริการ

 เงินรายได้               1,836,500          1,385,020.74

โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาบุคลากร  เงินรายได้                  500,000             300,992.37 √
โครงการค่าใช้จ่ายในการ
จ้างบุคลากร

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

            14,383,715        14,383,714.52 √

โครงการบริหารจัดการเพ่ือ
จ้างบุคลากร

 เงินรายได้               2,663,000          2,573,955.02 √

โครงการส่งเสริม
จรรยาบรรณบุคลากร ท้ัง
ในด้านการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ การรณรงค์
ส่งเสริมจรรยาบรรณ
บุคลากร การออกกฎ 
ระเบียบต่างๆ

โครงการส่งเสริม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

 เงินรายได้                    30,000               10,507.67 ก่าหนดจัดโครงการในเดือน กย.

2. สร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมท่ี
น่าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใน
ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน่้า
โขง

1. พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ และส่ือโสตทัศน์
ท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ

โครงการวิจัยและพัฒนา จ่านวน
โครงการวิจัย
สถาบัน 1 โครงการ

โครงการวิจัยและพัฒนา  เงินรายได้                    10,000                            -   0 √ อยู่ระหว่างจัดท่าโครงการวิจัย
สถาบัน จ่านวน 3 โครงการ 
และไม่มีการใช้งบประมาณใน
การด่าเนินการ

1 ตค.61-15 
กย.62

ระดับ 4.52

ร้อยละ 356. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีประสิทธิภาพ มี
สมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข และมีความผูกพัน
กับองค์กร

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

ร้อยละของ
บุคลากรท่ีมี
สมรรถนะสูง  ร้อย
ละ 3

5. บริหารองค์กรภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการฝ่าย
หอสมุด ไม่ต่่ากว่า 
4.51

1 ตค.61-15 
กย.62

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน
 มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ
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ข้อเสนอแนะโครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

แหล่งงบประมำณ  งบประมำณที ได้รับ
จัดสรร

 ผลกำรเบิกจ่ำย
ณ ส้ินไตรมำส 3

(จำกระบบ UBUFMIS)

ผลกำรด ำเนินงำน
ณ ส้ินไตรมำส 3

ระยะเวลำที 
ด ำเนินกำร
(ระบุวันที 

ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของ
ตัวช้ีวัดโครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงำน

โครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน

 เงินรายได้                    83,000               51,674.00 √

โครงการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีกับการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนข้ันพ้ืนฐาน
ในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
อุบลราชธานี

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                 178,100               77,590.00

" โครงการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญา เร่ืองการท่าเทียน
พรรษา เพ่ือสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
จังหวัดอุบลราชธานี

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                 100,000               96,327.00 4 โครงการ √

โครงการจัดท่าแหล่งเรียนรู้
และหอประวัติ

 เงินรายได้               1,000,000                 4,395.00 √ หลังคาบริเวณจัดท่าแหล่ง
เรียนรู้ ร่ัว จึงต้องชะลอการ
ด่าเนินการ และจะด่าเนินการ
ในงบ 63

ปรับปรุงหลังคา
ให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาส 
2 ของงบ 63

โครงการท่านุบ่ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

 เงินรายได้                  300,000             107,894.00 √

จ่านวน 2 โครงการ 1 ตค.61-15 
กย.62

3. บริการวิชาการ
อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน่้า
โขง

3. ส่งเสริมและสนับสนุน
การบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ จ่านวนโครงการ
บริการวิชาการ 2 
โครงการ

4. ท่านุบ่ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
และสร้างความ
เข้าใจในวัฒนธรรม
ท่ีหลากหลายของ
ภูมิภาคลุ่มน่้าโขง

4. ส่งเสริมและสนับสนุน
การท่านุบ่ารุง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน

โครงการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย รวบรวมและเผยแพร่
องค์ความรู้และภูมิปัญญา
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี

จ่านวนโครงการ
ท่านุบ่ารุงฯ จ่านวน
 3 โครงการ
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ข้อเสนอแนะโครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

แหล่งงบประมำณ  งบประมำณที ได้รับ
จัดสรร

 ผลกำรเบิกจ่ำย
ณ ส้ินไตรมำส 3

(จำกระบบ UBUFMIS)

ผลกำรด ำเนินงำน
ณ ส้ินไตรมำส 3

ระยะเวลำที 
ด ำเนินกำร
(ระบุวันที 

ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของ
ตัวช้ีวัดโครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงำน

ธรรมะฝึกจิตปรับชีวิตให้มี
ความสุข

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                   50,000               45,420.90 √

ผลรวมท้ังหมด   34,059,994.52   28,517,061.48   -   10 3 1

4. ท่านุบ่ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
และสร้างความ
เข้าใจในวัฒนธรรม
ท่ีหลากหลายของ
ภูมิภาคลุ่มน่้าโขง

4. ส่งเสริมและสนับสนุน
การท่านุบ่ารุง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน

โครงการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย รวบรวมและเผยแพร่
องค์ความรู้และภูมิปัญญา
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี

จ่านวนโครงการ
ท่านุบ่ารุงฯ จ่านวน
 3 โครงการ
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13. ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
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กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้รองรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และ
ตอบสนองต่อการด าเนินงาน
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย

โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

 เงินรายได้              2,550,000              2,265,000 ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ตาม
แผนท่ีก าหนด พร้อมท้ัง
ด าเนินการติดตามเฝ้าระวังการใช้
งานระบบเครือข่ายผ่านระบบ 
Cacti ติดตามป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยระบบเครือข่าย 
ได้แก่ อุปกรณ์ Firewall, 
Authentication, อุปกรณ์เก็บ 
Log มีผลการประเมินระดับ
ความพึงพอใจ เท่ากับ 3.62 
คะแนน

1 ตุลาคม 2561-31 
มีนาคม 2562

√

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบ
ฐานข้อมูลกลางของ
มหาวิทยาลัย

โครงการเพ่ือพัฒนา
ฐานข้อมูลกลางของ
มหาวิทยาลัย

 เงินรายได้                 125,100                   54,110 ด าเนินการก ากับดูแลและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพ่ือรองรับการ
บริหารและการให้บริการอย่าง
ต่อเน่ืองตามแผนปฏิบัติงานท่ี
ก าหนดไว้ มีผลประเมินระดับ
ความพึงพอใจ เท่ากับ 3.99 
คะแนน

1 ตุลาคม 2561-31 
มีนาคม 2562

√

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบ
ฐานข้อมูลกลางของ
มหาวิทยาลัย

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ของหน่วยงาน

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             2,923,500              2,910,000 ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ตาม
แผนท่ีก าหนด มีผลประเมินระดับ
ความพึงพอใจ เท่ากับ 3.99 
คะแนน

1 ตุลาคม 2561-31 
มีนาคม 2562

√

ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

ปัญหำ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะแหล่งงบประมำณ
 งบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

 ผลกำรเบิกจ่ำย
ณ ส้ินไตรมำส 4

(จำกระบบ UBUFMIS)

ผลกำรด ำเนินงำน
ณ ส้ินไตรมำส 4

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบการ
ให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการ และด้านการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร
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ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

ปัญหำ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะแหล่งงบประมำณ
 งบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

 ผลกำรเบิกจ่ำย
ณ ส้ินไตรมำส 4

(จำกระบบ UBUFMIS)

ผลกำรด ำเนินงำน
ณ ส้ินไตรมำส 4

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบ
ให้บริการวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
สอดคล้องกับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในศตวรรษท่ี 21

โครงการสนับสนุนการ
บริหารท่ัวไป

จ านวนเงินรายได้สุทธิ
จากการบริหารทรัพยากร
 และการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ

โครงการปรับปรุงและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริการ

 เงินรายได้                 767,000                 563,860 ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ พร้อม
ท้ังวัสดุท่ีจ าเป็นเพ่ือรองรับการ
ให้บริการ ตามแผนท่ีก าหนด 
สามารถให้บริการและบริหาร
ทรัพยากรเป็นจ านวนรายได้ 
เท่ากับ 74,000.- บาท

1 ตุลาคม 2561-31 
มีนาคม 2562

√

(ว่าง) โครงการค่าใช้จ่ายในการ
จ้างบุคลากร

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             2,073,005              2,073,005

โครงการการพัฒนา
ระบบกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

ระดับความส าเร็จการ
ด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

โครงการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

 เงินรายได้                   67,700                   50,334 1. จัดให้มีกิจกรรมการรับตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระหว่าง
วันท่ี 10-11 ต.ค. 2561
2. จัดกิจกรรการให้ความรู้
เก่ียวกับการเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีเป็นเลิศ ใน
วันท่ี 18 ม.ค. 2562
3. จัดประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
4. จัดท า(ร่าง)โครงร่างองค์การ , 
หมวด 1, หมวด 2 และหมวด 7 
เพ่ือน าเสนอท่ีปรึกษาพิจารณา
5. เตรียมข้อมูลและเตรียม
รายละเอียดในการจัดกิจกรรม
การให้ค าปรึกษาในระหว่างวันท่ี 
29-30 เม.ย. 2562
6. รับตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2562

1 ตุลาคม 2561-31 
มีนาคม 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล
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ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

ปัญหำ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะแหล่งงบประมำณ
 งบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

 ผลกำรเบิกจ่ำย
ณ ส้ินไตรมำส 4

(จำกระบบ UBUFMIS)

ผลกำรด ำเนินงำน
ณ ส้ินไตรมำส 4

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

โครงการบริหารจัดการ
ด้านสาธารณูปโภค

 เงินรายได้              2,761,500              2,529,267 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ด้านสาธารณูปโภค(ค่าฟ้า)อย่าง
ต่อเน่ืองตามแผนปฏิบัติงานท่ี
ก าหนด มีผลการประเมินความ
พึงพอใจผู้รับบริการ เท่ากับ 
3.89 คะแนน

1 ตุลาคม 2561-31 
มีนาคม 2562

√

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

โครงการปรับปรุงอาคาร
และสถานท่ีเพ่ือการ
ให้บริการ

 เงินรายได้              2,300,000                   94,400 มีการด าเนินการตามข้ันตอน
กระบวนการต้ังแต่ต้น
ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562 ไป
แล้วดังน้ี
1) จัดท าแผนปฏิบัติงาน “การ
ประเมินความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการของส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 พร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
และก าหนดแบบสอบถาม ซ่ึง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารส านักเรียบร้อย
แล้ว
2) มีการด าเนินงานตามแผนท่ี
ก าหนดเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง

1 ตุลาคม 2561-31 
มีนาคม 2562

√ √

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล

โครงการพัฒนากายภาพ
 ระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของมหาวิทยาลัย
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ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

ปัญหำ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะแหล่งงบประมำณ
 งบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

 ผลกำรเบิกจ่ำย
ณ ส้ินไตรมำส 4

(จำกระบบ UBUFMIS)

ผลกำรด ำเนินงำน
ณ ส้ินไตรมำส 4

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร

3) ด าเนินการประเมินความพึง
พอใจ คร้ังท่ี 1. โดยประมาณ
รวมท้ัง 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย 
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง
 และส านักงานเลขานุการ ไว้ใน
แบบสอบถามชุดเดียวกัน โดยมี
ช่วงเวลาในการประเมินระหว่าง
วันท่ี 5 - 20 กุมภาพันธ์ 2562)
4) คณะกรรมการบริหารส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ใน
คราวการประชุมคร้ังท่ี 6/2562
 ระเบียบวาระท่ี 3.4 มีมติ
เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการ
ปรับปรุงอาคารสถานท่ีเพ่ือการ
ให้บริการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 วงเงิน 2,300,000
 บาท

 เน่ืองจากข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณในการจัดหาผู้รับจ้าง
งานออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้างของโครงการ และส่งผล
กระทบให้ไม่สามารถด าเนินการ
จ้างเหมาปรับปรุงส่ิงก่อสร้างตาม
กรอบระยะเวลาท่ีก าหนดได้

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล
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ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

ปัญหำ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะแหล่งงบประมำณ
 งบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

 ผลกำรเบิกจ่ำย
ณ ส้ินไตรมำส 4

(จำกระบบ UBUFMIS)

ผลกำรด ำเนินงำน
ณ ส้ินไตรมำส 4

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร

โครงการพัฒนาบุคลากร ร้อยละของบุคลากร
ประจ าสายสนับสนุนท่ี
ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะในวิชาชีพ

การเพ่ิมพูนความรู้และ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร

 เงินรายได้                 178,700                   94,390 บุคลากรภายในส านัก
คอมพิวเตอร์ฯ ได้ขออนุมัติเข้า
ร่วมการเพ่ิมพูนความรู้อย่าง
ต่อเน่ืองตามแผนปฏิบัติงานท่ี
ก าหนด

1 ตุลาคม 2561-31 
มีนาคม 2562

√

ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน

การบริหารจัดการค่าจ้าง
บุคลากร

 เงินรายได้              4,599,000              2,073,005 บุคลากรภายในส านัก
คอมพิวเตอร์ฯ ได้ขออนุมัติเข้า
ร่วมการเพ่ิมพูนความรู้อย่าง
ต่อเน่ืองตามแผนปฏิบัติงานท่ี
ก าหนด

1 ตุลาคม 2561-31 
มีนาคม 2562

√

ร้อยละความส าเร็จของ
การบรรลุเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์

โครงการติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน

 เงินรายได้                   36,600                   21,700  - ด าเนินการจัดท ารายงาน
ประจ าปี 2561 เพ่ือน าเสนอ
มหาวิทยาลัย
 - น าเสนอรายงานประจ าปีต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
 - ด าเนินการจัดพิมพิมพ์รายงาน
ประจ าปีฉบับสมบูรณ์
 - ประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนกลยุทธ์มีร้อย
ละการบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัดของแผนเท่ากับ 86.21

1 ตุลาคม 2561-31 
มีนาคม 2562

√

การพัฒนาหน่วยงานสู่
หน่วยงานเรียนรู้

โครงการพัฒนาระบบ
การจัดการความรู้สู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้

 เงินรายได้                     3,600                           -   จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ใช้งานระบบเอกสารอเล็กทรอ
นิกส์ เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน
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ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

ปัญหำ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะแหล่งงบประมำณ
 งบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

 ผลกำรเบิกจ่ำย
ณ ส้ินไตรมำส 4

(จำกระบบ UBUFMIS)

ผลกำรด ำเนินงำน
ณ ส้ินไตรมำส 4

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร

ระดับความส าเร็จของ
ระบบบริหารจัดการท่ีดี
และมีธรรมาภิบาล

โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
หน่วยงาน

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                470,600                 470,600 มีการด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติงานท่ีก าหนด
 - จัดประชุมคณะกรรมการของ
ส านักฯ
 - บริหารท่ัวไปด้านพัสดุ
 - บริหารจัดการท่ัวไปเพ่ือรองรับ
การด าเนินงานตามภารกิจหลัก
ของส านักฯ

1 ตุลาคม 2561-31 
มีนาคม 2562

√

 เงินรายได้              1,256,800              1,339,342 มีการด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติงานท่ีก าหนด
 - จัดประชุมคณะกรรมการของ
ส านักฯ
 - บริหารท่ัวไปด้านพัสดุ
 - บริหารจัดการท่ัวไปเพ่ือรองรับ
การด าเนินงานตามภารกิจหลัก
ของส านักฯ

1 ตุลาคม 2561-31 
มีนาคม 2562

√

ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน

โครงการสร้างสุของค์กร  เงินรายได้                   40,400                   17,140 มีการด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติงานท่ีก าหนด อาทิ 
กิจกรรมการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีส าหรับบุคลากรภายใน 
รวมท้ังมีการจัดประเมินร้อยละ
ของบุคลากรท่ีมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงมีค่าเท่ากับ ร้อยละ
 64.8

1 ตุลาคม 2561-31 
มีนาคม 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน
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ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

ปัญหำ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะแหล่งงบประมำณ
 งบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

 ผลกำรเบิกจ่ำย
ณ ส้ินไตรมำส 4

(จำกระบบ UBUFMIS)

ผลกำรด ำเนินงำน
ณ ส้ินไตรมำส 4

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร

ระดับความส าเร็จของ
ระบบบริหารจัดการท่ีดี
และมีธรรมาภิบาล

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี

 เงินรายได้                 171,900                   13,125 1) จัดท าโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการฯ ระหว่างวันท่ี 30-31
 ตุลาคม 2561
2) จัดท าโครงการสัมมเชิง
ปฏิบัติการฯ เพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ทบทวนการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เม่ือ
วันท่ี 21 มิถุนายน 2562

1 ตุลาคม 2561-31 
มีนาคม 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน
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ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

ปัญหำ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะแหล่งงบประมำณ
 งบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

 ผลกำรเบิกจ่ำย
ณ ส้ินไตรมำส 4

(จำกระบบ UBUFMIS)

ผลกำรด ำเนินงำน
ณ ส้ินไตรมำส 4

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร

โครงการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตร

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการปฏิรูปหลักสูตร 
ส่ือและการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                415,600                 415,600 ด าเนินการจัดอบรมจ านวน  10 
หลักสูตร และมีผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน 317 คน ได้แก่
1. Smart Tool for 
Presentation and Education :
 ZoomIT,Padlet
2. UBU LMS For Manager 
and Course Creator
3. UBU LMS Chapter1 : มา
เร่ิมต้นสร้างรายวิชาใน UBU 
LMS 
4. UBU LMS Chapter 2 : การ
สร้างข้อสอบและการจัดการ 
Gradebook 
5. Powtoon for Beginner : 
เร่ิมต้นสร้างส่ือ Animation อย่าง
ง่าย          
6. การใช้ Microsoft office เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน
7. สร้าง Infographic ด้วย 
Piktochart and Prezi

1 ตุลาคม 2561-31 
มีนาคม 2562

√

8. สร้างส่ือเพ่ือการเรียนการสอน
 การประชาสัมพันธ์ ด้วย 
Powtoon 
9. สร้าง Infographic ด้วย 
Canva and Infogram
10. เทคโนโลยีการศึกษาส าหรับ
ผู้บริหาร

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล
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ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

ปัญหำ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะแหล่งงบประมำณ
 งบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

 ผลกำรเบิกจ่ำย
ณ ส้ินไตรมำส 4

(จำกระบบ UBUFMIS)

ผลกำรด ำเนินงำน
ณ ส้ินไตรมำส 4

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร

2. สร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมท่ีน าไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล

โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้

จ านวนโครงการ
วิเคราะห์/วิจัย

โครงการวิจัยสถาบัน  เงินรายได้                     3,800                           -   ด าเนินการเสนอขออนุมัติจัด
ท างานเชิงวิเคราะห์ จ านวน 1 
เร่ือง คือ การวิเคราะห์แผน
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

1 ตุลาคม 2561-31 
มีนาคม 2562

√

3. บริการวิชาการอย่าง
มีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบ
ให้บริการวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
สอดคล้องกับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในศตวรรษท่ี 21

โครงการบริการวิชาการ ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ  เงินรายได้                 106,000                           -   ด าเนินการอบรมให้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตาม
หลักสูตรท่ีก าหนด จ านวน 
1,214 คน

1 ตุลาคม 2561-31 
มีนาคม 2562

√

4. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และสร้าง
ความเข้าใจในวัฒนธรรม
ท่ีหลากหลายของ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

จ านวนกิจกรรม/โครงการ
ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

 เงินรายได้                   54,900                   23,889 ด าเนินการจัดกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ 
กิจกรรมท าบุญวันข้ึนปีใหม่ 
กิจกรรมท าบุญวันสงกรานต์ 
กิจกรรมท าบุญวันสถาปนาส านักฯ
 กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

1 ตุลาคม 2561-31 
มีนาคม 2562

√

ผลรวมท้ังหมด   23,455,113.91   17,475,633.47 2 17      -   1
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14. ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ต  ำ
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ำเป้
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มำ
ย
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มเ

ป้ำ
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ำย

สูง
กว่

ำเป้
ำห

มำ
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อยู่
ระ

หว่
ำง

เนิ
นง

ำน

โครงการจัดท าของท่ีระลึก 
ม.อุบล ฯ

 เงินรายได้                  400,000             382,235.00 ด าเนินการเสร็จ
ส้ินแล้ว

ตค. 61 -  กย.
 62

√ ไม่มี ไม่มี

โครงการช าระเงินคืนแก่
มหาวิทยาลัย

 เงินรายได้             15,000,000             15,000,000 ด าเนินการเสร็จ
ส้ินแล้ว

สค. - กย. 62 √ ไม่มี ไม่มี

โครงการบริหารจัดการการ
ใช้สนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ของสโมสรอุบลราชธานี 
เอฟซี

 เงินรายได้                  180,000                            -   ด าเนินการเสร็จ
ส้ินแล้ว

ตค. 61- กย. 
62

√ ไม่มี ไม่มี

โครงการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการตลาดกิจกรรม
หารายได้จากการจ าน่าย
สินค้า

 เงินรายได้                    50,000               32,060.00 ด าเนินการเสร็จ
ส้ินแล้ว

ตค. 61- กย. 
62

√ ไม่มี ไม่มี

โครงการพัฒนา
กายภาพ ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัย

โครงการปรับปรุงอาคาร
และระบบสาธารณูปโภค

 เงินรายได้               2,722,500             328,000.00 อยู่ในระหว่างกัน
เล่ือมปี 5 
รายการ รวม
เป็นจ านวนเงิน 
1,986,300 
บาท

ตค. 61- กย. 
62

√ ไม่มี ไม่มี

การปรับปรุงหอพักนักศึกษา  เงินรายได้                  650,500             747,308.10 ด าเนินการเสร็จ
ส้ินแล้ว

ตค. 61- กย. 
62

√ ไม่มี ไม่มี

โครงการคืนเงินค่าบ ารุง
หอพักนักศึกษากรณีลาออก
และสละสิทธ์ิ

 เงินรายได้                  150,000             143,458.00 ด าเนินการเสร็จ
ส้ินแล้ว

ตค. 61- กย. 
62

√ ไม่มี ไม่มี

ข้อเสนอแนะ งบประมำณที ได้รับ
จัดสรร

 ผลกำรเบิกจ่ำย
ณ ส้ินไตรมำส 4

(จำกระบบ UBUFMIS)

ผลกำร
ด ำเนินงำน

ณ ส้ินไตรมำส 4

ระยะเวลำที 
ด ำเนินกำร
(ระบุวันที 

ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของ
ตัวช้ีวัดโครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรค

1. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและวิชาชีพ

กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างรายได้จากการ
การบริหารจัดการทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
ให้เพ่ิมข้ึน

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการ
ภายใน

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบ
สวัสดิการท่ีมีคุณภาพ

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการ
ภายใน

พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

แหล่งงบประมำณ
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ข้อเสนอแนะ งบประมำณที ได้รับ
จัดสรร

 ผลกำรเบิกจ่ำย
ณ ส้ินไตรมำส 4

(จำกระบบ UBUFMIS)

ผลกำร
ด ำเนินงำน

ณ ส้ินไตรมำส 4

ระยะเวลำที 
ด ำเนินกำร
(ระบุวันที 

ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของ
ตัวช้ีวัดโครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

แหล่งงบประมำณ

โครงการจัดท ากิจกรรม
สนับสนุนการพัฒนา
นักศึกษาภายในหอพัก

 เงินรายได้                    70,000               50,595.00 ด าเนินการเสร็จ
ส้ินแล้ว

ตค. 61- กย. 
62

√ ไม่มี ไม่มี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน

 เงินรายได้               3,010,650             394,698.00 อยู่ในระหว่างกัน
เล่ือมปี 3 
รายการ รวม
เป็นจ านวนเงิน 
2,995,650 
บาท

 ตค. 61-  กย.
 62

√ ไม่มี ไม่มี

โครงการจ้างเหมาท าความ
สะอาด

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                   75,900               75,900.00 ด าเนินการเสร็จ
ส้ินแล้ว

 ตค. 61-  กย.
 62

√ ไม่มี ไม่มี

โครงการจ้างเหมาท าความ
สะอาด

 เงินรายได้               2,216,900          2,063,050.00 ด าเนินการเสร็จ
ส้ินแล้ว

 ตค. 61-  กย.
 62

√ ไม่มี ไม่มี

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
จ้างบุคลากร

 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

                 207,600             207,600.00 ด าเนินการเสร็จ
ส้ินแล้ว

 ตค. 61-  กย.
 62

√ ไม่มี ไม่มี

โครงการจ้างเหมาพนักงาน
รักษาความปลอดภัย

 เงินรายได้               1,847,100          1,728,275.00 ด าเนินการเสร็จ
ส้ินแล้ว

 ตค. 61-  กย.
 62

√ ไม่มี ไม่มี

โครงการบริหารจัดการโรง
อาหารกลาง 1 และ 2

 เงินรายได้               1,038,200          1,030,528.00 ด าเนินการเสร็จ
ส้ินแล้ว

 ตค. 61-  กย.
 62

√ ไม่มี ไม่มี

โครงการประชาสัมพันธ์
หอพักนักศึกษา

 เงินรายได้                  157,200             129,215.00 ด าเนินการเสร็จ
ส้ินแล้ว

ธค. 61 -  พค.
 62

√ ไม่มี ไม่มี

โครงการสนับสนุนการ
บริหารท่ัวไป

โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาหอพัก

 เงินรายได้                    53,200               35,445.00 ด าเนินการเสร็จ
ส้ินแล้ว

 กค. 61- สค.
 62

√ ไม่มี ไม่มี

โครงการการพัฒนา
ระบบกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

โครงการบริหารและจัดการ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

 เงินรายได้                    27,000               49,455.00 ด าเนินการเสร็จ
ส้ินแล้ว

 ตค. 61-  กย.
 62

√ ไม่มี ไม่มี

1. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและวิชาชีพ

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบ
สวัสดิการท่ีมีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 4. พัฒนาระบบ
บริหารภายใน

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการ
ภายใน
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ข้อเสนอแนะ งบประมำณที ได้รับ
จัดสรร

 ผลกำรเบิกจ่ำย
ณ ส้ินไตรมำส 4

(จำกระบบ UBUFMIS)

ผลกำร
ด ำเนินงำน

ณ ส้ินไตรมำส 4

ระยะเวลำที 
ด ำเนินกำร
(ระบุวันที 

ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของ
ตัวช้ีวัดโครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

แหล่งงบประมำณ

โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาบุคลากร  เงินรายได้                  257,500               66,003.29 ด าเนินการเสร็จ
ส้ินแล้ว

 ตค. 61-  กย.
 62

√ ไม่มี ไม่มี

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย์

โครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีส าหรับบุคลากร

 เงินรายได้                      5,000                 5,940.00 ด าเนินการเสร็จ
ส้ินแล้ว

สค. - 30 กย.
 62

√ จ านวนบุคลากรเข้า
ตรวจสุขภาพไม่ถึงร้อย
ละ 50

ไม่มี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน

 เงินรายได้                      3,500                 2,490.00 ด าเนินการเสร็จ
ส้ินแล้ว

 ตค. 61-  กย.
 62

√ ไม่มี ไม่มี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

 เงินรายได้                    17,000                            -   ด าเนินการเสร็จ
ส้ินแล้ว

 ตค. 61-  กย.
 62

√ ไม่มี ไม่มี

โครงการตรวจสอบบัญชี
โดยผู้ตรวจสอบรับอนุญาต

 เงินรายได้                    40,000               40,000.00 ด าเนินการเสร็จ
ส้ินแล้ว

 ตค. 61-  กย.
 62

√ รายงานงบล่าช้า
เน่ืองจากข้อมูลในระบบ
ทรัพย์สินของส านักฯ 
ไม่ตรงกัน

ไม่มี

โครงการบริหารและจัดการ
หน่วยงาน

 เงินรายได้               8,764,400          8,176,831.71 ด าเนินการเสร็จ
ส้ินแล้ว

 ตค. 61-  กย.
 62

√ ไม่มี ไม่มี

2. สร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมท่ีน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

กลยุทธ์ท่ี 4. พัฒนาระบบ
บริหารภายใน

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการ
ภายใน

โครงการบริหารและจัดการ
หน่วยงาน

 เงินรายได้                      5,000                            -   ด าเนินการเสร็จ
ส้ินแล้ว

 ตค. 61-  กย.
 62

√ ไม่มีผู้เสนอขอใช้เงินทุน
วิจัยดังกล่าว

ควรประชาสัมพันธ์ 
ให้ทราบในเร่ืองของ
รางวัลผลงานวิจัยของ
ส านักฯ

3. บริการวิชาการอย่างมีส่วน
ร่วมเพ่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบ
สวัสดิการท่ีมีคุณภาพ

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการ
ภายใน

โครงการเตรียมความพร้อม
ป้องกันอัคคีภัยในหอพัก
นักศึกษา

 เงินรายได้                    56,000                            -   ยกเลิกโครงการ
เน่ืองจากปรับ
แผนเพ่ือ
ซ่อมแซมอาคาร
หอพักนักศึกษา

 มีค. - พค. 62 √ ไม่มี ไม่มี

1. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและวิชาชีพ

กลยุทธ์ท่ี 4. พัฒนาระบบ
บริหารภายใน

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการ
ภายใน
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ข้อเสนอแนะ งบประมำณที ได้รับ
จัดสรร

 ผลกำรเบิกจ่ำย
ณ ส้ินไตรมำส 4

(จำกระบบ UBUFMIS)

ผลกำร
ด ำเนินงำน

ณ ส้ินไตรมำส 4

ระยะเวลำที 
ด ำเนินกำร
(ระบุวันที 

ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของ
ตัวช้ีวัดโครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

แหล่งงบประมำณ

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสร้าง
ความเข้าใจในวัฒนธรรมท่ี
หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบ
สวัสดิการท่ีมีคุณภาพ

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการ
ภายใน

โครงการหอพักนักศึกษา
สัมพันธ์

 เงินรายได้                    65,300               63,626.18 ด าเนินการเสร็จ
ส้ินแล้ว

มค. - กพ. 62 √ ไม่มี ไม่มี

ผลรวมท้ังหมด   37,070,450.00   30,752,713.28 3 22 0 1
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15. ส ำนักงำนอธิกำรบดี
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01000003 - โครงการ
พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

010000030023 - โครงการ
จัดหาและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์

        177,820              177,820               166,220                93.48 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

010000030036 - โครงการ
บริหารจัดการท่ัวไป

        141,000              141,000               116,553                82.66 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

010000030044 - โครงการ
บริหารและจัดการส่วนกลาง (เงิน
รายได้)

        272,000              272,000               236,047                86.78 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

010000030050 - โครงการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

          37,100                 37,100                 31,980                86.20 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

010000030071 - โครงการ
สนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย

        229,225              229,225               188,663                82.30 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

010000030072 - โครงการ
สนับสนุนการผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

        249,820              249,820               230,560                92.29 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

010000030077 - โครงการ
สนับสนุนค่าบ ารุงสมาชิกหรือค่า
วารสารด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

          60,000                 60,000                 60,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

010000030105 - โครงการ
ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค

     2,076,000            2,076,000            1,997,278                96.21 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

010000030132 - โครงการ
ค่าใช้จ่ายด้านยานพาหนะ
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

            414,431      1,400,623            1,815,054            1,788,672                99.06 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

งบประมำณแผ่นดิน
ที ได้รับจัดสรร

พันธกิจ กลยุทธ์ของ
คณะ/หน่วยงำน

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง

 รวงบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

ตัวช้ีวัดโครงกำร  รวมเบิกจ่ำย ข้อเสนอแนะ เงินรำยได้
ที ได้รับจัดสรร

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

 ผลกำรด ำเนินงำน
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งบประมำณแผ่นดิน
ที ได้รับจัดสรร

พันธกิจ กลยุทธ์ของ
คณะ/หน่วยงำน

 รวงบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

ตัวช้ีวัดโครงกำร  รวมเบิกจ่ำย ข้อเสนอแนะ เงินรำยได้
ที ได้รับจัดสรร

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

 ผลกำรด ำเนินงำน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

010000030132 - โครงการ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

       88,331,559                   -            88,331,559          88,331,559              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

010000030160 - โครงการ
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานและ
ชุมชน

        358,200              358,200               345,820 96.54 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

010000030206 - โครงการ
บริหารจัดการงานประสานงาน

        150,647              150,647               124,732 82.80 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

010000030296 - โครงการ
ประชุมสามัญท่ีประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย

        126,873              126,873               108,898 85.83 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000003 - โครงการ
พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

010000030019 - โครงการ
จัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

        116,500              116,500               112,479 96.55 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

010000030036 - โครงการ
บริหารจัดการท่ัวไป

        748,700              748,700               646,671 86.37 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

010000030054 - โครงการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบแผน
งบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3
 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรม
โดยความร่วมมือทางวิชาการ

        266,885              266,885                 96,390 36.12 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

010000030161 - โครงการ
สอบทานความถูกต้องในการจัดท า
บัญชีรายงานทางการเงินระดับ
มหาวิทยาลัย

        134,425              134,425               126,905 94.41 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง
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งบประมำณแผ่นดิน
ที ได้รับจัดสรร

พันธกิจ กลยุทธ์ของ
คณะ/หน่วยงำน

 รวงบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

ตัวช้ีวัดโครงกำร  รวมเบิกจ่ำย ข้อเสนอแนะ เงินรำยได้
ที ได้รับจัดสรร

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

 ผลกำรด ำเนินงำน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

010000030231 - โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงบลงทุน

        389,300              389,300               365,983 94.01 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

010000030296 - โครงการ
ประชุมสามัญท่ีประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย

            6,000                   6,000                   6,000 100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000010 - โครงการ
สนับสนุนการบริหารท่ัวไป

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

โครงการบ ารุงอาคารเรียนและ
โสตทัศนูปกรณ์

     1,685,490            1,685,490            1,318,750 78.24 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

03010002 - โครงการ
บริการด้านทะเบียนและ
ประมวลผลนักศึกษา

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

030100020001 - โครงการ
พัฒนาการให้บริการและจัดการ
ข้อมูลทางการศึกษา

     3,135,060            3,135,060            3,115,991 99.39 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

030100020002 - โครงการ
พัฒนาระบบการรับนักศึกษา

   12,608,083          12,608,083          12,335,764 97.84 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

06010002 - โครงการ
บริการวิชาการ

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

060100020780 - โครงการ
พัฒนาศักยภาพครู นักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
เครือข่ายทางวิชาการ

     3,510,000            3,510,000            3,510,000 100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

060100020796 - โครงการ
ส่งเสริมการสร้างทัศนคติ และ
แรงจูงใจเพ่ือเลือกศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา

        500,000              500,000               500,000 100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

60010001 - โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาท้องถ่ิน 
โดยมีสถาบันอุดมศึกษา
เป็นพ่ีเล้ียง

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

600100010001 - เงินอุดหนุน
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถ่ิน โดยมีสถาบันอุดมศึกษา
เป็นพ่ีเล้ียง

   11,359,760          11,359,760          11,359,760 100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง
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งบประมำณแผ่นดิน
ที ได้รับจัดสรร

พันธกิจ กลยุทธ์ของ
คณะ/หน่วยงำน

 รวงบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

ตัวช้ีวัดโครงกำร  รวมเบิกจ่ำย ข้อเสนอแนะ เงินรำยได้
ที ได้รับจัดสรร

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

 ผลกำรด ำเนินงำน

01000003 - โครงการ
พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030019 - โครงการ
จัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

          40,590                 40,590                 40,590 100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030036 - โครงการ
บริหารจัดการท่ัวไป

        121,231              121,231               121,231 100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030071 - โครงการ
สนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย

          12,040                 12,040                 12,040 100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030072 - โครงการ
สนับสนุนการผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

            2,000                   2,000                   2,000 100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030288 - โครงการ
ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

          58,414                 58,414                 58,414 100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000004 - โครงการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

010000040103 - โครงการ
จัดท าสารสนเทศและติดตามผล
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

            6,180                   6,180                   6,180 100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000003 - โครงการ
พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

010000030036 - โครงการ
บริหารจัดการท่ัวไป

          59,600                 59,600                 55,358 92.88 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง
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คณะ/หน่วยงำน

 รวงบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

ตัวช้ีวัดโครงกำร  รวมเบิกจ่ำย ข้อเสนอแนะ เงินรำยได้
ที ได้รับจัดสรร

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

 ผลกำรด ำเนินงำน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

010000030070 - โครงการ
สนับสนุนการด าเนินคดีต่างๆ และ
การบังคับคดี

        134,225              134,225                 11,325 8.44 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√ ผลการเบิกจ่ายท่ีไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย
เน่ืองจากทางหน่วยงานมี
ความจ าเป็นท่ีต้อง
ด าเนินงานในส่วนของ
การบังคับคดี เพ่ือโอน
เปล่ียนแปลงงบประมาณ
ไปใช้จ่ายในส่วนดังกล่าว
แต่ท าไม่ทันตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดจึง
ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

010000030071 - โครงการ
สนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย

        406,685              406,685               395,627 97.28 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000006 - โครงการ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000060008 - โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
ของส านักงานกฎหมายและนิติการ

          23,640                 23,640                 23,640 100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000003 - โครงการ
พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030036 - โครงการ
บริหารจัดการท่ัวไป

            131,298              131,298               131,298 100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030071 - โครงการ
สนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย

              26,070                 26,070                 26,070 100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030240 - โครงการ
ศึกษาและเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ปรับเปล่ียนสภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ

        220,160              220,160                 85,210                38.70 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง
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คณะ/หน่วยงำน

 รวงบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

ตัวช้ีวัดโครงกำร  รวมเบิกจ่ำย ข้อเสนอแนะ เงินรำยได้
ที ได้รับจัดสรร

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

 ผลกำรด ำเนินงำน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030296 - โครงการ
ประชุมสามัญท่ีประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย

        110,500              110,500                 71,445                64.66 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000005 - โครงการ
พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000050001 - โครงการ
เชิดชูเกียรติบุคลากร

            2,500                   2,500                   2,406                96.22 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000050005 - โครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ของบุคลากร

        717,400              717,400               697,455                97.22 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000050011 - โครงการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์การ
ท างานก่อนเกษียณอายุราชการ

        300,100              300,100               122,455                40.80 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000008 - โครงการ
จัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่
สถาบันแห่งการเรียนรู้

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000080005 - โครงการ
จัดการความรู้ Mini_UKM

        118,700              118,700                 87,542                73.75 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000011 - โครงการ
พัฒนาบุคลากร

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000110001 - โครงการ
กองทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                7,588 110300              117,888                 86,528                85.78 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000110004 - โครงการ
พัฒนาบุคลากร

                   628 438300              438,928               171,711                69.52 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000110006 - โครงการ
พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารงานบุคคล

716300              716,300               702,500                98.07 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000110013 - โครงการ
อบรมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

        445,000              445,000               320,460                72.01 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000003 - โครงการ
พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030023 - โครงการ
จัดหาและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์

        184,740              184,740               147,340                79.76 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง
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 รวงบประมำณ
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ที ได้รับจัดสรร

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

 ผลกำรด ำเนินงำน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030036 - โครงการ
บริหารจัดการท่ัวไป

        493,838              493,838               447,492                90.62 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030071 - โครงการ
สนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย

        116,500              116,500               113,275                97.23 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030290 - โครงการ
ซ่อมบ ารุงรถตัดหญ้าน้ังขับ

          30,000                 30,000                   5,265                17.55 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030298 - โครงการ
จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์เพ่ือเป็น
สวัสดิการนักศึกษา

        324,332              324,332               167,809                51.74 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030299 - โครงการ 
ม.อุบลฯ ท าดีด้วยหัวใจ

          47,500                 47,500                 43,957                92.54 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000007 - โครงการ
พัฒนากายภาพ ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000070007 - โครงการ
บ ารุงรักษาและค่าน้ ามัน
รถพยาบาลฉุกเฉิน

          52,000                 52,000                 50,090                96.33 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000010 - โครงการ
สนับสนุนการบริหารท่ัวไป

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

010000100020 - โครงการ
ค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน

310560              310,560               310,560              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

04010001 - โครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 040100010001 - โครงการ
กองทุนบ ารุงกีฬาและกิจกรรม
นักศึกษา

     7,530,000            7,530,000            6,125,342                81.35 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 040100010005 - โครงการ
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

        180,632              180,632               180,632              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง
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 รวงบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

ตัวช้ีวัดโครงกำร  รวมเบิกจ่ำย ข้อเสนอแนะ เงินรำยได้
ที ได้รับจัดสรร

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

 ผลกำรด ำเนินงำน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 040100010024 - โครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
เสริมหลักสูตรของนักศึกษา

          75,000                 75,000                 47,766                63.69 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 040100010030 - โครงการ
อาสาพัฒนาชนบท

            180,000              180,000               180,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 040100010059 - โครงการ 
UBU JOBFAIR

          33,338                 33,338                 33,338              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 040100010061 - โครงการ
ค่าย ม.อุบลฯ วิชาการ

        288,000              288,000                 71,148                24.70 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 040100010083 - โครงการ
สร้างแรงบันดาลใจเพ่ือเสริมสร้าง
พลังในการท างานประจ าปี 2562

          39,920                 39,920                 33,399                83.66 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

04010002 - โครงการ
สนับสนุนและส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพ
ของนักศึกษา

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 040100020005 - โครงการ
สนับสนุนการด าเนินงานเก่ียวกับ
นักศึกษาประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บ/
เสียชีวิต

        110,000              110,000                 94,000                85.45 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 040100020007 - โครงการ
สนับสนุนทุนการศึกษา

     2,730,000            2,730,000            2,727,750                99.92 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 040100020014 - โครงการ
เชิดชูเกียรติผู้สร้างช่ือเสียงให้
มหาวิทยาลัยด้านกิจกรรมและกีฬา

        157,000              157,000               122,400                77.96 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 040100020015 - โครงการ
ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

     3,476,600            3,476,600            3,165,600                91.05 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 040100020021 - โครงการ
สนับสนุนทุนการศึกษาจากแหล่ง
ทุนภายนอก

     7,000,000            7,000,000            3,631,150                51.87 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 040100020244 - โครงการ
พิธีมอบทุนการศึกษา

          30,000                 30,000                 29,990                99.97 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง
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 รวงบประมำณ
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ตัวช้ีวัดโครงกำร  รวมเบิกจ่ำย ข้อเสนอแนะ เงินรำยได้
ที ได้รับจัดสรร

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

 ผลกำรด ำเนินงำน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 040100020246 - โครงการ
สนับสนุนเงินรางวัลด้านต่างๆแก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

            3,000                   3,000                   3,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

06010002 - โครงการ
บริการวิชาการ

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

060100020531 - โครงการ 
UBU Watch

            276,600              276,600               276,600              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

07010002 - โครงการ
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่องค์
ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 070100020485 - โครงการ
สานสัมพันธ์มิตรภาพไทย - ลาว 
คร้ังท่ี 15

            122,920              122,920               122,920              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 070100020486 - โครงการ
พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.
อุบลฯ ประจ าปีการศึกษา 2562

            103,300              103,300               103,300              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 070100020487 - โครงการ
สดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริ
ยวงศ์ ประจ าปี 2562

            123,000              123,000               123,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 070100020490 - โครงการ
สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
จังหวัดอุบลราชธานี

            460,000              460,000               460,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง
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(จำกระบบ UBUFMIS)

 ผลกำรด ำเนินงำน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 070100020491 - โครงการ
วันร าลึกแห่งความดีร่วมกับจังหวัด
อุบลราชธานี

              30,000                 30,000                 30,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 070100020492 - โครงการ
อนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย
สงกรานต์ "ปีใหม่" มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

            305,600              305,600               305,600  FALSE 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 070100020493 - โครงการ
จิตอาสาท าบุญ ตุนความดี วิธีธรรม
 ณ วัดหนองป่าพง

            165,000              165,000               165,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

30010001 - โครงการ
สนับสนุนทุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีในประเทศ

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

300100010001 - เงินอุดหนุน
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีในประเทศ

            100,000              100,000               100,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

30020002 - โครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

300200020001 - เงินอุดหนุน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชก
กุมารี

            110,000              110,000               110,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

30020004 - โครงการ
ค่าใช้จ่ายส าหรับนักศึกษา
พิการในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

300200040001 - เงินอุดหนุน
เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับนักศึกษา
พิการในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

            277,000              277,000               277,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

30040001 - โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนิสิตนักศักษา

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

300400010001 - เงินอุดหนุน
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนิสิตนักศึกษา

            536,104              536,104               536,104              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

40010001 - โครงการ
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

040100010047 - โครงการ
ปลุกจิตส านึก

              25,000                 25,000                 25,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง
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กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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ปัญหำอุปสรรคโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

 ผลกำรด ำเนินงำน

50070001 - โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัยหายา
เสพติดในสถานศึกษา

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

500700010001 - เงินอุดหนุน
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถาบันอุดมศึกษา

              80,000                 80,000                 80,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000003 - โครงการ
พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030036 - โครงการ
บริหารจัดการท่ัวไป

        471,506              471,506               410,152                86.99 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030044 - โครงการ
บริหารและจัดการส่วนกลาง (เงิน
รายได้)

          38,491                 38,491                 38,491              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030071 - โครงการ
สนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย

          44,356                 44,356                 40,266                90.78 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030296 - โครงการ
ประชุมสามัญท่ีประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย

            8,200                   8,200                   8,200              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000007 - โครงการ
พัฒนากายภาพ ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000070008 - โครงการ
บ ารุงรักษาและพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค

     5,532,700            5,532,700            5,029,633                90.91 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000070042 - โครงการ
ดูแลรักษาอาคารและครุภัณฑ์ของ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา

        636,385              636,385               504,634                79.30 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000070134 - โครงการ
เงินค่าประกันภัยอุบัติเหตุภายใน
มหาวิทยาลัย

          37,000                 37,000                 37,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000070135 - โครงการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและท าหมัน
สัตว์เล้ียง

            2,940                   2,940                   2,940              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง

187



ต  ำ
กว่

ำเป้
ำห

มำ
ย

ตำ
มเ

ป้ำ
หม

ำย

สูง
กว่

ำเป้
ำห

มำ
ย

อยู่
ระ

หว่
ำง

เนิ
นง

ำน

งบประมำณแผ่นดิน
ที ได้รับจัดสรร

พันธกิจ กลยุทธ์ของ
คณะ/หน่วยงำน

 รวงบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร
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ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

 ผลกำรด ำเนินงำน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000070136 - โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
ขยะและของเสียอันตราย ภายใน
ห้องปฏิบัติการ

          22,977                 22,977                 22,977              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000003 - โครงการ
พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030036 - โครงการ
บริหารจัดการท่ัวไป

        204,400              204,400               111,603                54.60 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030077 - โครงการ
สนับสนุนค่าบ ารุงสมาชิกหรือค่า
วารสารด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

          44,310                 44,310                 44,310              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000010 - โครงการ
สนับสนุนการบริหารท่ัวไป

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000100002 - โครงการ
บริหารและจัดการส่วนกลางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          53,000                 53,000                 36,175                68.25 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01010054 - โครงการ
พัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาและบุคลากรเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และระดับสากล

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010100540009 - โครงการ
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาต่างชาติ

     1,431,200            1,431,200               444,600                31.06 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010100540013 - โครงการ
จัดอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐาน
การใช้ภาษาอังกฤษ

        159,800              159,800                 87,300                54.63 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010100540015 - โครงการ
สนับสนุนการด าเนินการบริหาร
จัดการผู้รับทุนจากราชอาณาจักร
ภูฎาน

        220,000              220,000                 85,142                38.70 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง
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พันธกิจ กลยุทธ์ของ
คณะ/หน่วยงำน

 รวงบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

ตัวช้ีวัดโครงกำร  รวมเบิกจ่ำย ข้อเสนอแนะ เงินรำยได้
ที ได้รับจัดสรร

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

 ผลกำรด ำเนินงำน

04010001 - โครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 040100010068 - โครงการ
จัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาต่างชาติ

        138,200              138,200                 98,843                71.52 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

06010002 - โครงการ
บริการวิชาการ

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 060100020781 - โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษของเยาวชนใน
เขตอีสานใต้

         1,415,200            1,415,200            1,415,200              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000003 - โครงการ
พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030071 - โครงการ
สนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย

          20,000                 20,000                   3,600                18.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030276 - โครงการ
จัดซ้ือวัสดุ

              54,080                 54,080                 54,080              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

05000002 - 
โครงการวิจัยประยุกต์

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 050100010019 - โครงการ
ทุนอุดหนุนการวิจัย

        855,700              855,700               855,700              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

05180000 - โครงการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
บุคลากรและระบบวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 051800000001 - ยกระดับ
สมรรถนะนักวิจัยไทยเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

         2,781,000            2,781,000            2,781,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 050100010181 - โครงการ
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)

            6,124                   6,124                   6,124              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

06010002 - โครงการ
บริการวิชาการ

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 060100020229 - คลินิก
เทคโนโลยี

        268,092              268,092               215,492                80.38 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง
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คณะ/หน่วยงำน

 รวงบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

ตัวช้ีวัดโครงกำร  รวมเบิกจ่ำย ข้อเสนอแนะ เงินรำยได้
ที ได้รับจัดสรร

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

 ผลกำรด ำเนินงำน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 060100020626 - โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย (ITAP)

     1,179,285            1,179,285            1,179,285              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 060100020779 - โครงการ 
Innovation Hub (Creative 
Economy)

        573,290              573,290               573,290              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 060100020782 - โครงการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน มอบ.

              71,200                 71,200                 71,200              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 060100020783 - อบรมเชิง
ปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและงานฐานทรัพยากร
ท้องถ่ิน ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ

            396,300              396,300               396,300              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 060100020784 - การสร้าง
องค์ความรู้และส่งเสริมศักยภาพ
ในการพ่ึงพาตนเองของชุมชนเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ี
ย่ังยืน

            664,300              664,300               664,300              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 060100020785 - โครงการ
บูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพ่ือ
พัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก

         1,500,000            1,500,000            1,500,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 060100020786 - โครงการ
บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติจริง

            800,000              800,000               800,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง
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ตัวช้ีวัดโครงกำร  รวมเบิกจ่ำย ข้อเสนอแนะ เงินรำยได้
ที ได้รับจัดสรร

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

 ผลกำรด ำเนินงำน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 060100020787 - โครงการ
ขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

            300,000              300,000               300,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 060100020788 - โครงการ
โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

            432,400              432,400               432,400              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 060100020789 - โครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนและ
พ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

            100,000              100,000               100,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 060100020790 - โครงการ
เอกสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์งานวิจัย บริการ
วิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

            356,200              356,200               356,200              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 060100020795 - โครงการ
ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการ
สร้างอาชีพ และเพ่ิมรายได้แก่
ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน
ตอนล่าง ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

         1,279,600            1,279,600            1,279,600              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง

191



ต  ำ
กว่

ำเป้
ำห

มำ
ย

ตำ
มเ

ป้ำ
หม

ำย

สูง
กว่

ำเป้
ำห

มำ
ย

อยู่
ระ

หว่
ำง

เนิ
นง

ำน

งบประมำณแผ่นดิน
ที ได้รับจัดสรร

พันธกิจ กลยุทธ์ของ
คณะ/หน่วยงำน

 รวงบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

ตัวช้ีวัดโครงกำร  รวมเบิกจ่ำย ข้อเสนอแนะ เงินรำยได้
ที ได้รับจัดสรร

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

 ผลกำรด ำเนินงำน

06010004 - โครงการ
ประชุมสัมมนาและอบรม
วิชาชีพต่างๆ เพ่ือ
เสริมสร้างความม่ันคงใน
การประกอบอาชีพ

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 060100040056 - โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบูร
ณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงาน
จริง

          39,440                 39,440                 16,751                42.47 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 060100040068 - โครงการ
อบรมสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน
 และสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ภายใต้ศูนย์ประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี

        152,800              152,800               152,800              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

07010001 - โครงการ
พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 070100010007 - โครงการ
พัฒนาเว็บไซต์ อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

              20,000                 20,000                 20,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 070100010008 - โครงการ
เตรียมความพร้อมการจัดงาน
ประชุมวิชาการ นิทรรศการต่างๆ 
ของหน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริฯ

            350,000              350,000               350,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 070100010009 - โครงการ
การบริหารโครงการและสนับสนุน
การด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆของ
 อพ.สธ. และเครือข่ายของ อพ.สธ.

            200,000              200,000               200,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง
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งบประมำณแผ่นดิน
ที ได้รับจัดสรร

พันธกิจ กลยุทธ์ของ
คณะ/หน่วยงำน

 รวงบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

ตัวช้ีวัดโครงกำร  รวมเบิกจ่ำย ข้อเสนอแนะ เงินรำยได้
ที ได้รับจัดสรร

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

 ผลกำรด ำเนินงำน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 070100020484 - โครงการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ

            200,000              200,000               200,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 070100020488 - โครงการ
บริหารงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

            100,000              100,000               100,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 070100020489 - โครงการ
บริหารจัดการอุทยาน
ศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง
 ปะจ าปี 2562

          130,000              130,000               130,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 070100020494 - โครงการ
ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม
กับจังหวัดและภาคประชาชน

            228,800              228,800               228,800              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 070100020495 - โครงการ
สืบสานงานบุญอีสาน :บุญพระเวส
 บุญสงกรานต์ บุญจุลกฐิน

            300,000              300,000               300,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 070100020496 - โครงการ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัด
อุบลราชธานี

            200,000              200,000               200,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 070100020497 - โครงการ
นิทรรศการทางวัฒนธรรม จังหวัด
อุบลราชธานี

            417,200              417,200               417,200              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง
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งบประมำณแผ่นดิน
ที ได้รับจัดสรร

พันธกิจ กลยุทธ์ของ
คณะ/หน่วยงำน

 รวงบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

ตัวช้ีวัดโครงกำร  รวมเบิกจ่ำย ข้อเสนอแนะ เงินรำยได้
ที ได้รับจัดสรร

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

 ผลกำรด ำเนินงำน

07010002 - โครงการ
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่องค์
ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 070100020498 - โครงการ
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ : พระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก

178980              178,980               178,980              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

30070001 - โครงการ
จัดต้ังศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ในสถาบันอุดมศึกษา

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 300700010001 - เงิน
อุดหนุนโครงการจัดต้ังศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

         2,010,000            2,010,000            2,010,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000003 - โครงการ
พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030036 - โครงการ
บริหารจัดการท่ัวไป

            5,000                   5,000                   5,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030071 - โครงการ
สนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย

     1,751,100            1,751,100            1,301,041                74.30 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030252 - โครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. 2560
 (รอบ 2 ปีแรก)

        172,800              172,800                 28,600                16.55 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

 01000003 - โครงการ
พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

010000030036 - โครงการ
บริหารจัดการท่ัวไป

          85,000                 85,000                 22,797                26.82 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030071 - โครงการ
สนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย

        487,000              487,000               422,721                86.80 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง
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งบประมำณแผ่นดิน
ที ได้รับจัดสรร

พันธกิจ กลยุทธ์ของ
คณะ/หน่วยงำน

 รวงบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

ตัวช้ีวัดโครงกำร  รวมเบิกจ่ำย ข้อเสนอแนะ เงินรำยได้
ที ได้รับจัดสรร

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

 ผลกำรด ำเนินงำน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030077 - โครงการ
สนับสนุนค่าบ ารุงสมาชิกหรือค่า
วารสารด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

          35,000                 35,000                 25,000                71.43 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000003 - โครงการ
พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

010000030036 - โครงการ
บริหารจัดการท่ัวไป

        144,906              144,906                 91,187                62.93 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

010000030053 - โครงการ
ประเมินผู้บริหาร

        235,900              235,900               235,900              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000012 - โครงการ
การพัฒนาระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000120001 - โครงการ
การเข้าร่วมโครงการน าร่องการ
พัฒนาองค์กรโดยใช้เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินงานท่ีเป็น
เลิศ (EdPEx)

          24,923                 24,923                 24,923              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000120015 - ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ ระดับ
มหาวิทยาลัย

     1,638,588            1,638,588               954,960                58.28 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000120016 - ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ ระดับ
ส านักงานอธิการบดี

        140,966              140,966                 95,273                67.59 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000003 - โครงการ
พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030036 - โครงการ
บริหารจัดการท่ัวไป

          88,300                 88,300                 74,138                83.96 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030064 - โครงการ
ยกระดับขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน

          82,500                 82,500                 41,876                50.76 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง
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งบประมำณแผ่นดิน
ที ได้รับจัดสรร

พันธกิจ กลยุทธ์ของ
คณะ/หน่วยงำน

 รวงบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

ตัวช้ีวัดโครงกำร  รวมเบิกจ่ำย ข้อเสนอแนะ เงินรำยได้
ที ได้รับจัดสรร

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

 ผลกำรด ำเนินงำน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030071 - โครงการ
สนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย

            1,050                   1,050                   1,050              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000003 - โครงการ
พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030008 - โครงการ
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

     5,000,000            5,000,000            5,000,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030009 - โครงการ
เงินทุนส ารองของมหาวิทยาลัย

   45,038,300          45,038,300          45,038,300                      -   1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030011 - โครงการ
เงินส ารองจ่ายท่ัวไปมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

   11,361,802          11,361,802          11,361,802              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030105 - โครงการ
ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค

         7,433,681      3,102,662          10,536,343            7,565,176                  6.01 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030114 - โครงการ
ค่าใช้จ่ายเงินประจ าต าแหน่ง

     3,913,540            3,913,540            3,763,613                96.17 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030193 - ชมรม
ฟุตบอลบุคลากร

          24,960                 24,960                 24,960              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030212 - โครงการ
ช าระเงินคืนแก่มหาวิทยาลัย

   15,000,000          15,000,000          15,000,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030217 - โครงการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและการ
จัดพิมพ์เอกสารทางการเงินต่างๆ

        156,339              156,339               139,867                89.46 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030246 - โครงการ
เงินรับฝาก

     5,653,722            5,653,722            2,603,388                46.05 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง
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พันธกิจ กลยุทธ์ของ
คณะ/หน่วยงำน

 รวงบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

ตัวช้ีวัดโครงกำร  รวมเบิกจ่ำย ข้อเสนอแนะ เงินรำยได้
ที ได้รับจัดสรร

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

 ผลกำรด ำเนินงำน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030271 - โครงการ
ค่าใช้จ่ายท่ีปรึกษาด้านการเงิน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

        400,000              400,000               329,271                82.32 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030278 - โครงการ
เพ่ือช าระหน้ีตามค าพิพากษาศาล

          69,895                 69,895                 69,895              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030292 - โครงการ
สมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน
ประกันสังคม

          46,708                 46,708                 46,708              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030300 - โครงการ
จัดหาครุภัณฑ์ท่ีมีความจ าเป็น
เร่งด่วน

     7,304,860            7,304,860            1,081,010                14.80 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000007 - โครงการ
พัฒนากายภาพ ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000070084 - โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบจราจร
ส านักงานอธิการบดี  ต าบลเมืองศรี
ไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี

         4,302,000            4,302,000               956,000                22.22 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000070128 - โครงการ
ก่อสร้างร้ัวรอบมหาวิทยาลัย ระยะ
ท่ี 2  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวา
รินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 
รายการ

         4,235,000            4,235,000            2,541,000                60.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000070129 - โครงการ
ปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบ
อาคาร และบริเวณโดยรอบกลุ่ม
อาคารคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี   ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 1 รายการ

       13,396,000          13,396,000            2,364,000                17.65 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง
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ที ได้รับจัดสรร

พันธกิจ กลยุทธ์ของ
คณะ/หน่วยงำน

 รวงบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

ตัวช้ีวัดโครงกำร  รวมเบิกจ่ำย ข้อเสนอแนะ เงินรำยได้
ที ได้รับจัดสรร

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

 ผลกำรด ำเนินงำน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000070130 - โครงการ 
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในมหาวิทยาลัย  ต าบลเมืองศรี
ไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 1 รายการ

         3,137,000            3,137,000            3,137,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000070131 - โครงการ 
ปรับปรุงระบบจราจรเขตการศึกษา
  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช า
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ

         7,650,000            7,650,000            7,650,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000070132 - โครงการ
ปรับปรุงกลุ่มอาคารส านักงาน
บริหารกายภาพและส่ิงแวดล้อม  
ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช า
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1รายการ

         1,789,900            1,789,900            1,789,900              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000070133 - อาคาร
โรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร
 ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี

       58,508,610          58,508,610          33,462,000                57.19 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000010 - โครงการ
สนับสนุนการบริหารท่ัวไป

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000100010 - โครงการ
วันส าคัญของมหาวิทยาลัย

            180,000              180,000               180,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000011 - โครงการ
พัฒนาบุคลากร

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000110018 - โครงการ
ค่าใช้จ่ายผู้บริหาร

     1,800,000            1,800,000            1,208,233                67.12 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

03010004 - โครงการ
จัดหาและพัฒนาส่ือการ
เรียนรู้แก่นักศึกษา

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 030100040027 - โครงการ
จัดหาวัสดุการศึกษา

            819,319              819,319               819,319              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง
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ที ได้รับจัดสรร

พันธกิจ กลยุทธ์ของ
คณะ/หน่วยงำน

 รวงบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

ตัวช้ีวัดโครงกำร  รวมเบิกจ่ำย ข้อเสนอแนะ เงินรำยได้
ที ได้รับจัดสรร

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

 ผลกำรด ำเนินงำน

04010002 - โครงการ
สนับสนุนและส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพ
ของนักศึกษา

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 040100020015 - โครงการ
ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

     2,966,100            2,966,100            2,966,100              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 040100020241 - โครงการ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
นักศึกษา ณ หน่วยงานจัดการ
ศึกษานอกท่ีต้ัง จ.มุกดาหารท่ีจะ
ย้ายมาเรียนยัง ม.อุบลฯ

        330,900              330,900               330,900              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 040100020245 - โครงการ
เงินอุดหนุนส าหรับโครงการแนะ
แนวทางการศึกษา

              60,000                 60,000                 60,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

06010002 - โครงการ
บริการวิชาการ

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 060100020215 - โครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร์

   57,903,450          57,903,450          46,498,240                80.30 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000003 - โครงการ
พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030043 - โครงการ
บริหารและจัดการสระว่ายน้ ายอด
เศรณี

        395,400              395,400               394,438                99.76 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000003 - โครงการ
พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030079 - โครงการ
สวัสดิการเคร่ืองด่ืมบุคลากร

        178,100              178,100               142,966                80.27 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030112 - โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงาน

     4,566,700            4,566,700            3,782,880                82.84 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030134 - โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสะอาด

            365,511      1,625,600            1,991,111            1,520,071                85.51 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง
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พันธกิจ กลยุทธ์ของ
คณะ/หน่วยงำน

 รวงบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

ตัวช้ีวัดโครงกำร  รวมเบิกจ่ำย ข้อเสนอแนะ เงินรำยได้
ที ได้รับจัดสรร

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

 ผลกำรด ำเนินงำน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030135 - โครงการ
ค่าใช้จ่ายค่าจ้างพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้และ
ค่างจ้างลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้
ส านักงานอธิการบดี

   37,303,561          37,303,561          37,145,737                99.58 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030292 - โครงการ
สมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน
ประกันสังคม

          23,456                 23,456                 20,400                86.97 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000010 - โครงการ
สนับสนุนการบริหารท่ัวไป

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000100015 - ค่าใช้จ่าย
ในการรักษาความสะอาด

         1,358,190            1,358,190            1,358,190              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000003 - โครงการ
พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030036 - โครงการ
บริหารจัดการท่ัวไป

          80,100                 80,100                 78,053                97.44 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000003 - โครงการ
พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030036 - โครงการ
บริหารจัดการท่ัวไป

        132,300              132,300               111,679                84.41 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030071 - โครงการ
สนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย

        755,595              755,595               708,913                93.82 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 030100030007 - โครงการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชา
ศึกษาท่ัวไป

          54,400                 54,400                 52,520                96.54 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000011 - โครงการ
พัฒนาบุคลากร

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

010000110015 - โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

        129,600              129,600                 94,533                72.94 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000012 - โครงการ
การพัฒนาระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000120026 - โครงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา : การ
ผลิตบัณฑิต

        270,600              270,600               210,000                77.61 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง
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พันธกิจ กลยุทธ์ของ
คณะ/หน่วยงำน

 รวงบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

ตัวช้ีวัดโครงกำร  รวมเบิกจ่ำย ข้อเสนอแนะ เงินรำยได้
ที ได้รับจัดสรร

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

 ผลกำรด ำเนินงำน

03010001 - โครงการ
พัฒนาระบบการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
 ท้ังในด้านรูปแบบการ
เรียนการสอน และการ
พัฒนาการเรียนการสอน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 030100010008 - โครงการ
ส่งเสริมการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการท างาน

        236,800              236,800               116,131                49.04 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

03010003 - โครงการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตร

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 030100030006 - โครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนรู้

          80,400                 80,400                 44,785                55.70 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 030100030007 - โครงการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชา
ศึกษาท่ัวไป

          10,000                 10,000                 10,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

03010005 - โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 030100050019 - โครงการ 
ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือกับ
เครือข่ายอุดมศึกษา

          10,000                 10,000                 10,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000003 - โครงการ
พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030036 - โครงการ
บริหารจัดการท่ัวไป

        122,700              122,700                 56,492                46.04 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

03010002 - โครงการ
บริการด้านทะเบียนและ
ประมวลผลนักศึกษา

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

030100020006 - โครงการ
จัดท าคู่มือการศึกษาและหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา

            5,000                   5,000                   5,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

03010005 - โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 030100050008 - โครงการ
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

          48,840                 48,840                 48,840              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง

201



ต  ำ
กว่

ำเป้
ำห

มำ
ย

ตำ
มเ

ป้ำ
หม

ำย

สูง
กว่

ำเป้
ำห

มำ
ย

อยู่
ระ

หว่
ำง

เนิ
นง

ำน

งบประมำณแผ่นดิน
ที ได้รับจัดสรร

พันธกิจ กลยุทธ์ของ
คณะ/หน่วยงำน

 รวงบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

ตัวช้ีวัดโครงกำร  รวมเบิกจ่ำย ข้อเสนอแนะ เงินรำยได้
ที ได้รับจัดสรร

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

 ผลกำรด ำเนินงำน

04010001 - โครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 040100010073 - โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

            8,550                   8,550                   8,550              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 040100010076 - โครงการ
ประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับ
บัณฑิตศึกษา

          35,090                 35,090                 34,890                99.43 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000003 - โครงการ
พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030006 - โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาความ
ปลอดภัยมหาวิทยาลัย

   15,647,830          15,647,830          13,567,958                86.71 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030296 - โครงการ
ประชุมสามัญท่ีประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย

          11,100                 11,100                 11,100              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000003 - โครงการ
พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000030253 - โครงการ
บริหารจัดการศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

     2,833,870            2,833,870            2,655,807                93.72 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000007 - โครงการ
พัฒนากายภาพ ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000070124 - โครงการ
ปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบ
อาคาร และบริเวณโดยรอบกลุ่ม
อาคารคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวา
รินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 
รายการ

         3,495,000            3,495,000            3,495,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000070125 - โครงการ
ปรับปรุงศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์
  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช า
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ

         1,450,000            1,450,000            1,450,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง
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พันธกิจ กลยุทธ์ของ
คณะ/หน่วยงำน

 รวงบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

ตัวช้ีวัดโครงกำร  รวมเบิกจ่ำย ข้อเสนอแนะ เงินรำยได้
ที ได้รับจัดสรร

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

 ผลกำรด ำเนินงำน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000070126 - โครงการ
ปรับปรุงระบบจราจรบริเวณกลุ่ม
อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  
ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช า
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ

         3,579,000            3,579,000            3,579,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000070127 - โครงการ
ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
บริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์  ต าบล
เมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ

         1,533,000            1,533,000            1,533,000              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000010 - โครงการ
สนับสนุนการบริหารท่ัวไป

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000100003 - โครงการ
บริหารและจัดการส่วนกลางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

         2,188,906            2,188,906            2,188,905              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

03010004 - โครงการ
จัดหาและพัฒนาส่ือการ
เรียนรู้แก่นักศึกษา

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 030100040027 - โครงการ
จัดหาวัสดุการศึกษา

         1,134,369            1,134,369            1,134,369              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 030100040028 - โครงการ
จัดหาวัสดุการศึกษา (วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ)

         2,430,600            2,430,600            2,430,600              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

01000010 - โครงการ
สนับสนุนการบริหารท่ัวไป

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 010000100004 - โครงการ
บริหารและจัดการส่วนกลางด้าน
สังคมศาสตร์

         8,035,067            8,035,067            8,035,067              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

03010004 - โครงการ
จัดหาและพัฒนาส่ือการ
เรียนรู้แก่นักศึกษา

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 030100040030 - โครงการ
จัดหาวัสดุการศึกษา (คณะบริหาร
ศาสตร์)

         1,814,800            1,814,800            1,814,800              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 030100040031 - โครงการ
จัดหาวัสดุการศึกษา (คณะ
นิติศาสตร์)

            687,300              687,300               687,300              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง
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ที ได้รับจัดสรร

พันธกิจ กลยุทธ์ของ
คณะ/หน่วยงำน

 รวงบประมำณ
ที ได้รับจัดสรร

ตัวช้ีวัดโครงกำร  รวมเบิกจ่ำย ข้อเสนอแนะ เงินรำยได้
ที ได้รับจัดสรร

ระยะเวลำที ด ำเนินกำร
(ระบุวันที ด ำเนินงำน)

กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
โครงกำร

(ท ำเครื องหมำย  /  )

ปัญหำอุปสรรคโครงกำร ชื อกิจกรรม/โครงกำร
(จำกระบบ UBUFMIS)

 ผลกำรด ำเนินงำน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

 030100040032 - โครงการ
จัดหาวัสุดการศึกษา (คณะ
รัฐศาสตร์)

            737,963              737,963               737,963              100.00 1 ตุลาคม 2561-30 
กันยายน 2562

√

รวมท้ังส้ิน   592,087,172   426,755,903 17 192    -      -   

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง
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16. สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเท่ียว

ต่่า
กว่
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ย

ตา
มเ

ป้า
หม

าย

สูง
กว่
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าห

มา
ย

อยู่
ระ

หว่
าง

เนิ
น

งา
น

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย

โครงการช าระหน้ีค่า
สาธารณูปโภค

 เงินรายได้         1,192,271               1,192,270  ด าเนินการตัดหน้ีแล้ว ก.ย.-62 √

โครงการพัฒนากายภาพระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย

โครงการบริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภค

 เงินรายได้         1,276,368          1,203,118.80  ช าระค่าสาธารณูปโภคเดือน
กันยายน 2561 - มิถุนายน 
2562

1 ตุลาคม 2561 - 30 
กันยายน 2562

√

โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาบุคลากร  เงินรายได้              30,000                 2,400.00  ด าเนินการแล้ว 1 ตุลาคม 2561 - 30 
กันยายน 2562

√

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน

 เงินรายได้ 157,880.00                  157,880  ด าเนินการแล้ว 1 ตุลาคม 2561 - 30 
กันยายน 2562

√

โครงการบริหารงานภายใน  เงินรายได้         4,706,628          4,633,371.48  ส าหรับเบิกจ่ายเงินเดือนของ
พนักงานโรงแรมรวมท้ังหมด 28
 ราย และเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ผู้บริหารโรงแรม จ านวน 1 ราย
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2561-31 
กันยายน 2562

1 ตุลาคม 2561 - 30 
กันยายน 2562

√

โครงการบริหารจัดการ
ห้องพักและประชุมสัมมนา

 เงินรายได้         4,249,081          4,033,867.16  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุในการให้บริการ
ผู้ใช้บริการห้องประชุมสัมมนา 
และห้องพัก

1 ตุลาคม 2561 - 30 
กันยายน 2562

√

โครงการสนับสนุนการบริหาร
ท่ัวไป

โครงการด าเนินแผนการ
ตลาดและประชาสัมพันธ์

 เงินรายได้              40,000                 5,800.00   - จ่ายค่าตอบแทนพนักงานขาย
 ท่ีท ายอดขายได้ถึงเป้า จ านวน 1
 ราย

1 ตุลาคม 2561 - 30 
กันยายน 2562

√

ผลรวมท้ังหมด   11,652,228    11,228,707.35   -   7   -     -   

ระยะเวลาท่ีด่าเนินการ
(ระบุวันท่ีด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเคร่ืองหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/
หน่วยงาน

โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ช่ือกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ

(ว่าง)

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

 งบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(จากระบบ UBUFMIS)

 ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4
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17. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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าง
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1. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการและวิชาชีพ

ผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือบริการท้ัง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

จ านวนเอกสาร
การเบิกจ่าย

โครงการบริหารและ
จัดการภายใน

 เงินรายได้     8,355,600 5,564,554.39        ด าเนินการบริหาร
จัดการภายในโรง
พิมพ์ เช่น เบิกจ่าย
เงินเดือน  จ่าย
ค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ ของโรงพิมพ์

1 ตุลาคม 
2561-30 กันยายน
 2562

√ คณะ/ส านัก/
หน่วยงาน 
ผู้ใช้บริการ

ภายใน
มหาวิทยาลัย 
ลดปริมาณการ
ผลิตส่ือส่ิงทุก

ประเภท 
เน่ืองจากมี

ข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ 
และการใช้ส่ือ

ส่ิงพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์

ทดแทน

โรงพิมพ์มีการ
ก าหนดแนวทาง 
และวางแผนการ
ผลิตส่ือส่ิงพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์
เพ่ิมมากข้ึน

ผลรวมท้ังหมด 8,355,600   5,564,554.39       1 0 0 0

ข้อเสนอแนะ งบประมาณที 
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย
ณ ส้ินไตรมาส 4

(ข้อมูลจากโรงพิมพ์ฯ)

ผลการด่าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาที 
ด่าเนินการ
(ระบุวันที 

ด่าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ

(ท่าเครื องหมาย  /  )

ปัญหาอุปสรรคพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ชื อกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

แหล่ง
งบประมาณ
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ผู้จัดท ำ 

*************** 

ที่ปรึกษำ  1.  ดร.ฐิติเดช  ลือตระกูล 
           (รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร) 
    2.  นายธีระศักดิ์  เชียงแสน 
            (ผู้อ านวยการกองแผนงาน) 
 

ผู้จัดท ำ   1.  นางนิตยา   ศรีใส 
                  (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ) 
    2.  นายศุภชัยโชติ  กองผ้าขาว 
        (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ) 
    3.  นางสุรางคณา  แสนทวีสุข 
        (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาการ) 
    4.  นางสาววิริญญา  ชูราษี 
        (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ) 
    5.  นางสาวสิรินทรา  พุฒจันทร์ 
        (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ) 
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