
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  4.1.2.1  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ. ๒๕๖2  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4   
น าเสนอการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ในการประชุมครั้งท่ี  6/2563  เมือ่วันท่ี 27 มิถุนายน 2563 

 



1 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
4.1.2  เรื่องพิจารณาเชิงนโนบายอ่ืน ๆ 

4.1.2.1  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

ผู้เสนอเรื่อง        นายฐิติเดช  ลือตระกูล 
                       รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร 
สรุปเรื่อง  
๑.  ความเป็นมา/ข้อเท็จจริง 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน และ
ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดด้านการบริหารงาน และการบริหาร
เงินงบประมาณในการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ตามกรอบระยะเวลา เพ่ือให้
บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

ซ่ึงกองแผนงานได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ณ สิ้นไตรมาส 4 ซึ่งสามารถสรุปผลการด 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 
 

การประเมินตัวชี้วัด จ านวน ร้อยละ 
  ตัวชี้วัด ทีม่ีผลการด าเนินงานสูงกว่าและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 36 76.60 
  ตัวชี้วัด ทีม่ีผลการด านเนงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 11 23.40 

รวม 47 100.00 
 

 
แผนภูมิที่ 1 การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560-2562 

74.42% 80.0% 76.60% 

ระเบียบวาระที่ 4.1.2.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

/รายงานผล ... 



2 
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% 
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 มี
ความต้องการแรงงานที่มีทักษะวิชาชีพพร้อมท างาน
ได้ทันที ท าให้เกิด การแข่งขันในภาคตลาดแรงมาก
ยิ่งขึ้น 

แนวทางการแก้ไข: 
ควรเพิ่มทักษะด้านการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
หรือเพิ่มรายวิชาฝึกงาน หรือช่ัวโมงการ
ฝึกงาน/การฝึกปฏิบัติงานจริง หรือสห
กิจศึกษา เพื่อให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด/ตลาดแรงงาน 

6. ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาท่ีได้งานท า
ตรงสาขา 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  80.00 

 

ผลการด าเนินงาน: 70.98 
การบรรลุเปา้หมาย: 88.73% 

(ต่ ากว่าเป้าหมาย) 
 

/ตัวชี้วัด ... 



3 
ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

ปัญหาอุปสรรค: 
เนื่องจากภาวการณ์แข่งด้านตลาดแรงงานสูง ท าให้
บัณฑิตไม่สามารถเลือกงานได้ตรงตามสาขาที่ส าเร็จ
การศึกษา ยกเว้น ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
แพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และพยายาบาลศาสตร์ 
ซึ่งผลในภาพรวม การมีงานท าตรงสาขาโดยเฉลี่ย
ของมหาวิทยาลัยลดลง 

แนวทางการแก้ไข: 
ควรเพิ่มทักษะด้านการปฏิบัติ หรือ
การศึกษาแบบสหกิจศึกษาในหลักสูตร
เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการปฏิบัติจริงที่
ตรงกับความต้องการของตลาด/
ตลาดแรงงาน 

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: 
- การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
ของ CEFR LEVEL มีการวัดผล 3 ส่วนคือ   
1) ทักษะการฟัง 2) ทักษะด้าน
ไวยากรณ์ และ 3) ทักษะการอ่าน ซึ่งนักศึกษา
ส่วนใหญ่ผ่านแค่ทักษะการอ่าน (Reading 
Skill) มากกว่า 30%  

- นักศึกษาส่วนใหญ่มีปญัหาด้านทักษะการฟัง 
และด้านไวยากรณ์ ซึ่งเป็นภาษาไม่มีความคุ้มชิน
กับส าเนียงของชาวต่างประเทศ ประกอบกับ
หลักการใช้ไวยากรณ์ที่ใช้ในการสอบค่อนข้างยาก 
ต้องใช้ให้ถูกต้องตรงตามหลักภาษาอังกฤษเท่านั้น 
จึงจะสอบผ่าน 

แนวทางการแก้ไข: 
1. จัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อม
ภาษาอังกฤษก่อนสอบ ทั้งในช่วง
ระหว่างการศึกษา และก่อนสอบเพื่อ
วัดทักษะภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จ
การศึกษา 
2. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ หรือการ
สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิด
ความคุ้นชินในการใช้ภาษาอังกฤษ
มากยิ่งข้ึน  

 

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: √ 

  

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. ร้อยละ ... 



4 
ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

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:  
ควรมีการกระตุ้นและสนับสนุนให้มี
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ อยู่ในฐานข้อมูลวิจัย 
เช่น Scopus / ISI / TCI มากยิ่งขึ้น 

 
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: √ 

  

6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วย
ใน/ผู้ป่วยนอก 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  85.00 

 

ผลการด าเนินงาน: 85.72 
การบรรลุเปา้หมาย: √ 

  

/7. โรงพยาบาล ... 



5 
ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

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

แนวทางการแก้ไข:  
- 
 

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 และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาของนักเรียนด้วย 

แนวทางการแก้ไข:  
- จากแนวโน้มของผลด าเนินงาน 

จะเห็นว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นในทางที่
เริ่มเห็นผลสมัฤทธ์ิที่ใกล้เคียงกับ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนด  

- ตัวอย่างโรงเรยีนที่มีการขยายผล 
และเกดิผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา
ของนักเรียน อย่างเห็นได้ชัดเจน 
คือ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 

- จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ระดับ
ผู้อ านวยการของโรงเรียน ที่เข้า
ร่วมโครงการ พบว่า พฤติกรรม
ของนักเรียนที่มีต่อมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีทัศนคติที่ดีขึ้น และ

/ตัวชี้วัด ... 



6 
ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มากขึ้นทุกปี 

12. ร้อยละของผู้รับบริการที่น าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  95.00 

 

ผลการด าเนินงาน: 95.07 
การบรรลุเปา้หมาย: √ 

  

 
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: √ 

  

6. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและ
ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  84.00 

 

ผลการด าเนินงาน: 100.0 
การบรรลุเปา้หมาย:  √ 

  

/ตัวชี้วัด ... 



7 
ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

7. จ านวนหมวดความรู้ที่ปรากฎใน
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: √ 

  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการ เปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพ

ให้เป็นมาตรฐานสากล และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ ต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมีความสุข 
ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

1. เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 
ผลการด าเนินงาน: 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ม.อบ. ได้คะแนน 87.65 จ าแนกด้านดังนี้ 
1) การเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 100 
2) การป้องกันการทุจริต ร้อยละ 100 
3) การปฏิบัติหน้าที่ 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) การแก้ไขปัญหาการทุจริต ร้อยละ 77.64 
9) การปรับปรุงการท างาน ร้อยละ 77.05 
10) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ร้อยละ 72.76 
 

ค่าเป้าหมาย: คะแนน 5  
ผลการด าเนินงาน: 5 
การบรรลุเปา้หมาย: √ 

 

 

2. กระบวนงานหลักของมหาวิทยาลัยมีการน า
เทคโนโลยดีิจิดัลมาใช้ในการด าเนินการ 
- ระบบบริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ

แจ้งเวียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) 
- ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-meting) 
- ระบบจองรถยนต์การให้บริการยานพาหนะ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 60.00 
 

 
ผลการด าเนินงาน: 100.0 
การบรรลุเปา้หมาย: √ 

/ตัวชี้วัด ... 



8 
ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

- ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ 
- ระบบ UBU LMS 
- ระบบบริหารงานบุคคล DMS  
 

  

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

ค่าเป้าหมาย: จ านวนหน่วยงาน 1 

 

ผลการด าเนินงาน:  1 
การบรรลุเปา้หมาย: √ 
ผลการด าเนินงาน:  คณะเภสัชศาสตร ์

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 รอบที ่1 /รอบที ่2 ดังนี ้ 
- 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: √ 
  

7. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับ
ของรัฐ 

ค่าเป้าหมาย: เป็น ม.ในก ากับรัฐ ผ่าน  
ผลการด าเนินงาน: ไม่ผา่น 
การบรรลุเปา้หมาย: - 
ปัญหาอุปสรรค: 
สภาฯ ม. มมีติเหน็ชอบ (ร่าง) พรบ.ม.อบ. (ครั้ง
ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559) 
และให้การออกเสียงประชามติในปี 2561    
ซึ่งในปี 2562 อยู่ระหวา่งด าเนินการเสนอ 
(ร่าง) พรบ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา

แนวทางการแก้ไข:  
- 

/ตัวชี้วัด ... 



9 
ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

ทบทวน (ร่าง) พรบ.มหาวิทยาลัยเพือ่เสนอต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณา ทั้งนี ้ ได้ประชุมสร้างความเขา้ใจแก่
บุคลากร ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 กับ
การเปน็มหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐ 

8. ระดับความส าเร็จในการด าเนนิการผ่านเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติการจดัการของเสียอันตรายที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ค่าเป้าหมาย: ระดับ 4 

 

ผลการด าเนินงาน: 3 
การบรรลุเปา้หมาย: 75% 

(ต่ ากว่าเป้าหมาย) 
ปัญหาอุปสรรค: 
เน่ืองจากส านักงานบริหารกายภาพฯ ด าเนินการ
ร่วมกับคณะกรรมการจัดการขยะและของเสีย
อันตรายภายในห้องปฏิบัติการ เพื่อออกตรวจ
ประเมินการจัดการขยะและของเสียอันตรายใน
ห้องปฏิบัติการ ภายใน ม.อบ. เมื่อวันท่ี 19 ก.ย.62 
ได้ข้อสรุปดังน้ี 1) การบริหารงานระบบการจัดการ
ความปลอดภัย ท่ีได้ด าเนินการหลักเกณฑ์ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย แต่ยังมีข้อจ ากัดในเรื่อง
การด าเนินงานของแต่ละคณะ/หน่วยงาน ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 2) ระบบการจัดการของเสีย
อันตราย ควรมีการรวบรวมขยะของเสียและน าส่ง
บริษัทเพื่อก าจัด 

แนวทางการแก้ไข:  
จากข้อสรุปดังกล่าว ส านักงาน
บริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม     
ได้รายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจการประเมินฯ และน าเสนอ
แนวทางการด าเนินการต่อท่ีประชุม
คณะกรรการบริหารมหาวิทยาลัย 
เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

9. ผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา 

ค่าเป้าหมาย: ระดับ  - การด าเนินงานในปัจจุบัน: 
ส านักงานบริหารกายภาพฯ 
ด าเนินการรายงานผลการ
ด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้ลด
การใช้พลังงานร้อยละ 10 ของ
ปริมาณการใช้มาตรฐาน โดยได้
ด าเนินการรายงาน ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2557 - 2562 
ถึงแม้กระทรวงพลังงานจะไม่ม ี
การประกาศผลการประเมิน
ดังกล่าว แต่ส านักงานบริหาร
กายภาพฯ ยังคงมีการด าเนินงาน
รายงานผลการด าเนินการใช้พลังงาน
ตามระบบ E-report.enrgy.go.th 
จนถึงปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงาน: - 
การบรรลุเป้าหมาย:               - 
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 ากว่าเป้าหมาย) 
 
 
 

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

ปัญหาอุปสรรค: 
ส านักงานบริหารกายภาพฯ ได้ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะท างาน 2 ชุด คือ คณะกรรมการ
ด้านนโยบาย และคณะท างานด้านการ
ปฏิบัติงานเพื่อส ารวจ วเิคราะห์และประเมิน
ความรนุแรงของปญัหาสิ่งแวดลอ้ม การใช้
ทรัพยากรและพลังงาน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องก าหนดมาตรการ และแนวปฏิบัติ   
ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียว แต่ยังไม่สรุปรายงานผล
การด าเนินงานและประเมินคะแนนเบื้องต้น
ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว   

แนวทางการแก้ไข:  
เพื่อเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 5 ปี โดย
คณะท างานฯ ได้มีการแบ่ง 6 
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 านวนของบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือสร้างชื่อเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัย 
 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 30.00 

 

ผลการด าเนินงาน: 31.00 
การบรรลุเปา้หมาย: √ 
ผลการด าเนินงาน: 
บุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน 6 คน 
บุคลากรดีเด่นด้านกีฬาบุคลากร 4 คน 
นักวิจัยดีเด่นด้านต่าง ๆ 21 คน 

2. ค่าคะแนนเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับที่มี
ความสุขในการปฏบิัติงาน 

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

3. ค่าคะแนนเฉลี่ยของบุคลากรที่มีความ
ผูกพันต่อองค์กร 

ค่าเป้าหมาย:  ร้อยละ 50.00 - 
ผลการด าเนินงาน:  71.40 
การบรรลุเปา้หมาย: √ 
  

4. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 55.00 

 

ผลการด าเนินงาน: 47.15 
การบรรลุเปา้หมาย: 85.73% 

(ต่ ากว่าเป้าหมาย) 

ปัญหาอุปสรรค: 
ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่
ชัดเจนแต่ละระดับ ที่มีความสอดคล้องกับ
ภาระงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้ง
ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

แนวทางการแก้ไข:  
ควรมีแผนการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรทุกระดับที่ชัดเจนในแต่ละ
ระดับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและ
ผลักดันให้บุคลากรในหมาวิทยาลัยมี
สมรรถนะพร้อมกับการท างานที่
เหมาะสม 

/ยุทธศาสตร์ที่ ... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย 

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

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสาร
ภายในมหาวิทยาลัยด้วยโครงข่ายดิจิตอล 

ค่าเป้าหมาย: ระดับ 5 

 

ผลการด าเนินงาน: 5 
การบรรลุเปา้หมาย: √ 

  

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ
เครือข่าย 

ค่าเป้าหมาย: คะแนน 3.75 

 

ผลการด าเนินงาน: 3.62 
การบรรลุเปา้หมาย: 96.53% 

(ต่ ากว่าเป้าหมาย) 

ปัญหาอุปสรรค: 
การให้บริการเครือข่ายบางจุดยังไม่ครอบคลุม
และมีปญัหาการตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ต
บ่อยครั้ง ซึ่งอาจเกิดจากการส่งสญัญาณจาก
ภายนอกหรือมีอุบตัิเหตุไฟไหมส้ายสัญญาณไฟ
เบอร์ของ Uninet ท าให้ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจลดลง 

แนวทางการแก้ไข:  
ควรเพิ่มจุดการให้บริการเครือข่ายให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตการศึกษา 
และมีแนวทางการแก้ไขปัญหา
ฉุกเฉินไว้เพื่อรองรับการให้บริการ 

 
 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

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

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
  ตัวชี้วัด ทีสู่งกว่าและเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 44 72.13 
  ตัวชี้วัด ทีต่่ ากว่าและไมเ่ป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก 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 านวนนักศึกษาใหม ่ คน 2,230 1,434 ต่ ากว่าเป้าหมาย 796 คน 
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,600 1,121 ต่ ากว่าเป้าหมาย 479 คน 
3. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ คน 7,200 5,972 ต่ ากว่าเป้าหมาย 1,228 คน 
4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100.00 10 100 
5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐาน

หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ร้อยละ 98.00 75.36 

 
ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 2.64 

 

 
 

/2.ผลผลิต ... 
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2. ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
โครงการหลัก: โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักศึกษาใหม ่ คน 380 366 ต่ ากว่าเป้าหมาย 14 คน 
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 260 259 ต่ ากว่าเป้าหมาย 1 คน 
3. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ คน 1,390 1,442 100 
4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100.00 100.00 100 
5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 98.00 90.61 ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 7.39 

๓. ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  
โครงการหลัก: โครงการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักศึกษาใหม ่ คน 2,485 2,103 ต่ ากว่าเป้าหมาย 382 คน 
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,600 1,841 100 
3. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ คน 7,890 7,975 100 
4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100.0 100.0 100 
5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 95.00 81.63 ต่ ากว่าเป้าหมาย 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 าเรจ็การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
สาขาแพทยศาสตร ์

ร้อยละ 100.0 100.0 100 

3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด สาขาแพทยศาสตร์ 

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 สาขาพยาบาลศาสตร ์ คน 40 40 100 
2. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาพยาบาลศาสตร ์ คน 80 80 100 
3. ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
สาขาพยาบาลศาสตร ์

ร้อยละ 100.00 100.00 100 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด สาขาพยาบาลศาสตร์ 

ร้อยละ 98.00 100.00 100 

 
 

/6. ผลผลิต ... 
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6. ผลผลิต: ผลงานวิจัย 
โครงการหลัก: โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการ โครงการ 5 5 100 
2. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 85 88.21 100 
3. จ านวนผลงานการวิจัยและเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จ ผลงาน 5 8 100 
4. ร้อยละของผลงานท่ีพร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์ ร้อยละ 20 20 100 

 

โครงการหลัก: โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการโครงการวิจัยทีด่ าเนินการ โครงการ 1 1 100 
2. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 100 100 
3. จ านวนครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ครัวเรือน 40 40 100 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีการลดการใช้แก็สแอลพีจีภาค
ครัวเรือนลงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 40 40 100 

 

โครงการหลักหลัก: โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการโครงการวิจัยทีด่ าเนินการ โครงการ 12 12 100 
2. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 85 90.33 100 
3. จ านวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมยื่นตีพิมพ์ระดับชาติ 
และนานาชาติ 

ผลงาน 12 11 ต่ ากว่าเป้าหมาย 1 ผลงาน 

4. ร้อยละของผลงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.0 25.0 ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 31.25 
5. จ านวนผลงานที่ยืนขอจดขอทะเบียนพทรัพย์สินทางปัญญา ผลงาน 1 1 100 

 
โครงการหลัก: โครงการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงา

น 
การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการโครงการวิจัยที่ด าเนินการ โครงการ 1 1 100 
2. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 85 15.79 ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ69.21 
3. จ านวนของนักวิจัยที่ผ่านการพัฒนาอย่างน้อย คน 220 165 ต่ ากว่าเป้าหมาย 55 คน 
4. จ านวนนักวิจัยรุ่นใหม่ (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/
ผู้ช่วยนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนาด้านการวิจัย) 

คน 2 20 100 

5. นักวิจัยที่ผ่านการพัฒนา สามารถจัดท าข้อเสนอโครงการ 
วิจัยเพื่อขอรับทุน อย่างน้อย 

คน 6 46 100 

 

7. ผลผลิต: ผลงานการให้บริการวิชาการ 
โครงการหลัก: โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 244,400 282,593  100 
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ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2. จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ โครงการ 145 188 100 
3. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค ์ ร้อยละ 95 96.31 100 
4. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสรจ็ตามระยะเวลา ร้อยละ 95 100 100 
5. ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับ ล้านบาท 62.4591 187.4482 

(งบแผ่นดิน 26.6942 
เงินรายได้ 160.7540) 

100 

 

โครงการหลัก: โครงการสนับสนุนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ คน 90 74 ต่ ากว่าเป้าหมาย 16 คน 
2. ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ร้อยละ 100 100 100 

 

8. ผลผลิต: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการหลัก: โครงการพัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการศลิปวัฒนธรรม โครงการ 85  92 100 
2. จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ คน  17,600   16,120  ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

4,480 คน 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

ร้อยละ 80  88.50 100 

4. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสรจ็ตามระยะเวลา ร้อยละ  95  100 100 
5. ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 

ล้านบาท 10.4080 9.0022 
(งบแผ่นดิน 7.2750 
เงินรายได้ 1.7272) 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
1.4058 ล้านบาท 

 

9. ผลผลิต: การบริหารจัดการ 
โครงการหลัก: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  

คะแนน 5 5 100 

 

โครงการหลัก: โครงการพัฒนาระบบบริหารทรพัยากรบุคคล 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง  ร้อยละ 55.0 47.15 ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 85.72 
2. จ านวนของบุคลากรที่ได้รับรางวัล หรือการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ หรือสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

คน 30 31 100.0 

3. ค่าคะแนนเฉลี่ยของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน* คะแนน 50.0 64.3 100 
4. ค่าคะแนนเฉลี่ยของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร* คะแนน 50.0 71.4 100 

* กองการเจ้าหน้าที่ ปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ให้เหมาะสมกับด าเนินงานและสอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน 

/ชื่อตัวชี้วัด ... 

/โครงการหลัก ... 
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โครงการหลัก: โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. ร้อยละของจ านวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้
สาย (Access Point) ที่สามารถใช้งานได้(12 ช่ัวโมง = 1 ครั้ง/
อุปกรณ์) 

ร้อยละ 95.00 97.88 100 

2. ร้อยละของจ านวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้
สาย (Access Point) ที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 

ร้อยละ 95.00 96.67 100 

3. จ านวนครั้งต่อปีท่ีระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งานได้เกิน 
30 นาท ี

ครั้ง 1 12 มากกว่าเป้าหมาย 11 ครั้ง 
เนื่องจากในระหว่างเดือน ม.ค.-
ก.พ. 2562 ผู้ใหบ้ริการ 
Uninet เกิดเหตุสายไฟเบอร์
ขาดช ารดุเปน็เหตุท าใหร้ะบบ
อินเตอรเ์นต็ไมส่ามารถใช้งานได ้

4. ร้อยละการเพิ่มความเร็วของระบบเครือข่ายมากกว่า 
2Gbps เมื่อเทียบกับความเร็วในปีท่ีผ่านมา  

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 

3.1  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ สิ้นไตรมาส 4 
 

งบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 
งบประมาณรายจ่าย ตามแผนปฏิบัติการ ณ ไตรมาสแรก  1,700,909,000.-  91.38  
งบประมาณรายจ่าย ตั้งเพ่ิมระหว่างปี   160,540,353.-  8.62  
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 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 

หมายเหต:ุ *  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 
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(6) เงินตั้งแผนเพ่ิมส าหรับงบลงทุน (เงินสะสมจากปีก่อน)      16,887,066.70   บาท 

 
แผนภูมิที่ 4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบแผนรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 

 

 
แผนภูมิที่ 5  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบแผนรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 4

จ าแนกหน่วยงาน 
  

จากร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ สิ้นไตรมาส 4 
จ าแนกหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่มีร้อยละการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ99.40 รองลงมาคือ 
โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร้อยละ 96.37 และ คณะศิลปะศาสตร์ 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 
เป็นหน่วยในก ากับของรัฐ ต้องพึงพิงรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้อ่ืนเป็นหลัก การใช้จ่ายงประมาณของ
หน่วยงานเน้นการประหยัดงบประมาณ และมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายให้เกิดความคุ้มค่าต่อองค์กรมากท่ีสุด 
ประกอบกับเพ่ือความมีเสถียรภาพทางการเงินของหน่วยงานด้วย รายละเอียดดังตารางที่ 1  

/แผนภูมิที่ 4 ... 

/ตารางที่ 1... 
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ตารางที่ 1 สรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่าย 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

ผลรวมของจำ่นวน

โครงกำรที มีผล

กำรด่ำเนินงำน

บรรลุเป้ำหมำย

ร้อยละจ่ำนวนโครงกำร

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)

/3.2 รายงาน ... 



18 
3.2  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ณ สิ้นไตรมาส 4 
 

ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ จ านวน ร้อยละ 
ผลการด าเนินโครงการ สูงกว่า เป้าหมายที่ก าหนด  165   22.18  
ผลการด าเนินโครงการ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ก าหนด  473   63.48  
ผลการด าเนินโครงการ ต่ ากว่า เป้าหมายที่ก าหนด 68   9.14  
อยู่ในระหว่างการด าเนินการ  14   1.88  
ไม่มีการด าเนินงาน/ยกเลิก  24   3.23  

รวม  744  100.00 
 

 
แผนภูมที่ 2 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
แผนภูมที่ 3 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกหน่วยงาน 

/จากผล ... 
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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 ร้อยละผลการด าเนินงานที่สูงกว่าและเป็นไป
ตามเป้าหมาย 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 ร้อยละของผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย มากที่สุดคือ โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัย ร้อยละ 100 เนื่องจากมีโครงการหลักเพียงโครงการเดียว และผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด รองลงมาคือ คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 24.14 และวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 17.95 เนื่องจากผลการ
ประเมินตัวชี้วัดรายโครงการไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อาทิเช่น  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ  
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ  จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติเป็นต้น  เป็นต้น และนอกจากนั้น หน่วยงานที่ไม่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด มีจ านวน         
2 หน่วยงาน คือ ส านักวิทยาบริการ และโรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

3. โครงการ/กิจกรรมที่ อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน  จ านวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.88 เมื่อ
พิจารณารายหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่มี ร้อยละของผลการด าเนินงาน อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน มากท่ีสุดคือ 
ส านักวิทยบริการ ร้อยละ 7.14 รองลงมาคือ คณะบริหารศาสตร์ ร้อยละ 6.94 และคณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 5.88 แต่
เมื่อพิจารณารายโครงการพบว่า โครงการที่อยู่ในระหว่างการด าเนินงานเป็นโครงการด้านงบลงทุน และคณะบริหาร
ศาสตร์มีจ านวนโครงการที่อยู่ในระหว่างการด าเนินงานมากที่สุด เนื่องจาก เป็นโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารคณะ
บริหารศาสตร์ (หลังเก่า) จ านวน 5 โครงการ ซึ่งมีความล่าช้าอันเนื่องมาจาก กระบวนการทางพัสดุมีขั้นตอนที่ซับซ้อนใน
การด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต จึงต้องมีความที่มีความระมัดระวังและความ
รอบคอบในการด าเนินงาน ท าให้ไม่สามารถด าเนินการเสร็จตามก าหนด ทั้งนี้ได้มีการกันงบประมาณเหลื่อมปีไว้ตาม
ระเบียบพัสดุเรียบร้อยแล้ว  

4. โครงการ/กิจกรรมที่ไม่มีการด าเนินการและยกเลิกโครงการ  จ านวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.99 
เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่มี ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ไม่มีการด าเนินการและยกเลิก มากที่สุด 
คือ คณะบริหารศาสตร์ ร้อยละ 12.50 รองลงมาคือ คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 10.53  อาทิเช่น โครงการเงินส ารองจ่าย (ไม่มี
ความจ าเป็นในการใช้จ่ายจากเงินส ารองดังกล่าว), และส่วนใหญ่เป็นกรณีของ โครงการหารายได้จากแหล่งอ่ืน ไม่ว่าจะเป็น 
การจัดกิจกรรมอ่ืนเพ่ือหารายได้ หรือโครงการบริการวิชาการ กรณีโครงการวิชาการเพ่ือหารายได้ เนื่องจาก การจัด
โครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได้แต่ละโครงการ มีการประเมินความคุ้มค่าและคุ้มทุนของก่อนจัดการด าเนินโครงการ 
และหากเกิดกรณีประเมินแล้ว ไม่คุ้มค่าต่อการด าเนินงาน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เป็นหลัก   
 
๒. ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- แนวทางการด าเนินงานที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช.) ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน และตัวชีวัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  

 
๓. ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหรือที่เกี่ยวข้อง 

- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/๒๕๖๒ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
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๔. เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - 
 
๕. ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 

จึงขอเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 และให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปประกอบการวางแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
๖. มติ …………………………………………………………………………………………………………………………………........................... 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………............…………… 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………............…………… 
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